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Resumo 

ULIANA, J. H. Sistemas de imagem e espectroscopia fotoacústica. 2021. 122 f. Tese 

(Doutorado – Programa de Pós-Graduação em Física Aplicada á Medicina e Biologia) – 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo, 2021. 

As imagens fotoacústicas são baseadas no efeito fotoacústico que consiste na 

emissão de ondas acústicas após a absorção da luz por um material. A magnitude das 

ondas acústicas emitidas é proporcional às características térmicas e mecânicas do meio, 

do seu coeficiente de absorção óptica e da fluência local da luz. Desta forma, as 

imagens fotoacústicas são capazes de codificar a absorção óptica do material alvo em 

ondas acústicas combinando o contraste das imagens puramente ópticas com a 

resolução espacial da ultrassonografia. Essa combinação resulta em uma técnica de 

imagem com enorme potencial para aplicações biomédicas como, por exemplo, 

diagnóstico de tumores, medida de oxigenação sanguínea, detecção de lipídios em 

órgãos, termometria de tecidos e rastreamento de biomarcadores. Neste trabalho foram 

desenvolvidos sistemas para a aquisição de sinais fotoacústicos unidimensionais e 

imagens fotoacústicas multiespectrais. A aquisição de sinais fotoacústicos 

unidimensionais proporcionou a caracterização óptica relativa de cromóforos 

inorgânicos. Os valores relativos do espectro de absorção óptica obtidos pela amplitude 

do sinal fotoacústico foram comparados com dados fornecidos por um 

espectrofotômetro, resultando em valores substanciais de concordância de Lin 

(   > 0,95). As limitações e possibilidades de melhoramento da técnica de medida 

absoluta da absorção óptica pelo do ajuste da parte compressiva inicial do sinal 

fotoacústico foram estudas por meio de simulações e experimentos. Os resultados 

mostram procedimentos aprimorados capazes de estimar o coeficiente de absorção 

óptica com valores substanciais de concordância de Lin quando comparados com os 

valores tabelados da literatura. Para a aquisição de imagens fotoacústicas, o 

desenvolvimento de uma nova estratégia de iluminação, multiangular pelo eixo longo 

do transdutor linear de ultrassom, permitiu uma melhor entrega de luz a alvos menores 

que a largura desse transdutor, gerando imagens fotoacústicas com qualidade suficiente 

para a aplicação em pesquisa pré-clínica e clínica. Por exemplo, imagens fotoacústicas 

do dedo indicador de um voluntário e de tumores de camundongos, com alta relação 

sinal ruído, são reportadas. Por fim, foi realizada a avaliação multiespectral do novo 



 

 

xi 

 

esquema de iluminação para a medida de oxigenação sanguínea em humanos, 

camundongos e tumores desenvolvidos em modelo animal. Em condição de normóxia, a 

estimativa da saturação da oxigenação sanguínea em humanos e no camundongo 

saudável apresentou valores próximos de 95% em vasos sanguíneos e artérias. Para os 

tumores desenvolvidos em modelo animal, a combinação de imagens de 

ultrassonografia convencional, imagens fotoacústicas de único comprimento de onda e 

imagens fotoacústicas multiespectrais forneceram informações anatômicas e funcionais 

para a caracterização da massa tumoral. Os resultados mostram a presença de sangue 

oxigenado em vasos sanguíneos bem estruturados no entorno da massa tumoral e uma 

distribuição heterogênea de sangue oxigenado com a presença de regiões hipóxicas no 

interior do tumor. 

 

Palavras-chave: 1. Fotoacústica, 2. Ultrassom, 3. Espectroscopia, 4. Oximetria. 

5. Imagem. 

 

Abstract 

ULIANA, J. H. Systems of image and photoacoustic spectroscopy. 2021. 122 f. Thesis 

(PhD in Sciences in the field Applied Physics to Medicine and Biology) – Faculty of 

Philosophy, Science and Letters at Ribeirão Preto, University of São Paulo, Ribeirão 

Preto – SP, 2021. 

Photoacoustic images are based on the photoacoustic effect which consists in the 

emission of acoustic waves due to the light absorption by a material. The magnitude of 

the emitted acoustic waves is proportional to the thermal and mechanical characteristics 

of the medium, the optical absorption coefficient and the local light fluence. Thus, 

photoacoustic images are able to encode the optical absorption of material into acoustic 

waves, combining the contrast of purely optical imaging technique with the spatial 

resolution of ultrasound. This combination results in an imaging technique with huge 

potential for biomedical applications, for example, tumor diagnosis, blood oxygen 

measurement, lipid detection in organs, tissue thermometry and biomarker tracking. In 

this Ph.D. work, systems were developed for the acquisition of unidimensional 

photoacoustic signals and multispectral photoacoustic images. The acquisition of 

unidimensional photoacoustic signals provided the optical characterization of inorganic 

chromophores. The relative values of the optical absorption spectrum obtained by the 
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amplitude of the photoacoustic signal were compared with data provided by a 

spectrophotometer, resulting in substantial Lin‟s concordance values (   > 0.95). The 

limitations and possibilities for improving the technique for optical absorption absolute 

measurement by fitting the initial compressive part of the photoacoustic signal were 

studied by means of simulations and experiments. The results showed improved 

procedures capable of estimating the absolute optical absorption coefficient with 

substantial Lin‟ concordance values when compared with the tabulated values from the 

literature. For the acquisition of photoacoustic images, the development of a new 

illumination scheme, multiangular by the long-axis of the linear ultrasound transducer, 

allowed an improved light delivery to targets smaller than the transducer‟s width, 

generating photoacoustic images with sufficient quality for the application in pre-

clinical and clinical research. For example, photoacoustic images of a volunteer's index 

finger and mouse tumors, with a high signal-to-noise ratio, are reported. Finally, the 

multispectral evaluation of the new illumination scheme for the measurement of blood 

oxygenation in humans, mice and mouse xenograft models was performed. In a 

normoxic condition, the estimated blood oxygen saturation in humans and in healthy 

mice showed values close to 95% in blood vessels and arteries. For the xenograft 

models, the combination of conventional ultrasound images, single-wavelength 

photoacoustic images and multispectral photoacoustic images provided anatomical and 

functional information for the characterization of the tumor mass. The results showed 

the presence of oxygenated blood in well-structured blood vessels around the tumor 

mass and a heterogeneous distribution of oxygenated blood with the presence of 

hypoxic regions within the tumor. 

 

Keywords: 1. Photoacoustic imaging. 2. Ultrasound imaging. 3. Photoacoustic 

spectroscopy. 4. Oximetry. 5. Imaging. 
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Capítulo 1: Introdução geral 

 

 

 

1.1. O efeito fotoacústico: uma breve introdução histórica 

1.1.1. A descoberta do fenômeno no século XIX 

A primeira observação da manifestação do fenômeno de som produzido pela 

absorção de luz intermitente por um material foi em 1880 por Alexander Graham Bell, 

durante o desenvolvimento de um dispositivo para comunicação, denominado 

Photophone [1]. O aparato desenvolvido por Bell consistia de um emissor, em que a luz 

do sol era focalizada em um espelho flexível, associado a instrumentos ópticos para sua 

transmissão a um receptor remoto composto por um espelho côncavo com foco em uma 

célula de selênio. Um bocal era ligado ao emissor de forma que a vibração da fala era 

transmitida ao espelho flexível causando uma modulação na intensidade da luz [2]. A 

investigação de Bell durante o desenvolvimento do photophone também resultou em 

uma importante descoberta: diferentes materiais sólidos quando iluminados por pulsos 

de luz emitiam energia acústica na mesma frequência da modulação [2], [3]. 

A descoberta de um “efeito sonoro” induzido pela luz foi primeiramente referida 

como “efeito fotofônico” (photophonic effect) e chamou atenção de nomes notáveis da 

ciência do século XIX que passaram a conduzir experimentos e formulações teóricas 

para a explicação do fenômeno: Lord Rayleigh conclui em 1881 que o som emitido era 

resultado de uma vibração devido a um aquecimento desigual em placas iluminadas de 

forma intermitente [2], [4]. Röntgen e Tyndall observaram que o aquecimento e 

resfriamento periódico do ar em contato com um disco produzia som. Também foi 

observado que o fenômeno de emissão de som pela iluminação intermitente não se 

restringia a materiais sólidos podendo ser observado também gases e vapores [2], [5], 

[6]. Apesar da grande animação inicial, o fenômeno da produção de som pela luz não 

teve grande repercussão na ciência do século XIX devido à dificuldade de quantificar os 

resultados que eram dependentes principalmente da audição humana [2]. 

1.1.2. A retomada da investigação no século XX 

 Cinquenta anos após a descoberta de Bell sobre o então referido efeito 

fotofônico, o estudo do fenômeno ressurgiu com um trabalho de análise de gases 



 

 

2 

 

utilizando luz infravermelha [7]. Veingerov em 1938 [7] utilizou os microfones 

capacitivos disponíveis na época associados a uma lâmpada de Nernst que foi capaz de 

detectar uma concentração menor que 0,2 % em volume de gás carbônico (CO2) 

misturado ao gás nitrogênio (N2) [2], [7]. No título do seu trabalho [7], Veingerov se 

referiu a fenômeno de produção de som pela luz como “efeito óptico-acústico de 

Tyndall-Röntgen” (optico-acoustic Tyndall-Röntgen effect). Outros trabalhos [8]–[11] 

foram publicados para o aperfeiçoamento da detecção de gases utilizando o efeito 

óptico-acústico sendo também aplicado para a medida da taxa de relaxação e 

transferência de energia molecular em gases [12]. Alguns anos mais tarde, a análise de 

gases baseada no efeito óptico-acústico caiu em desuso e foi substituída pelo uso de 

espectrofotômetros de infravermelho [2]. 

Com o desenvolvimento dos lasers na década de 1960, a análise de gases 

utilizando a produção de som pela luz foi retomada para a detecção de concentrações 

extremamente baixas de gases. Neste contexto, o termo “efeito optoacústico” 

(optoacoustic effect) foi utilizado pela primeira vez [13]. Apesar do estudo do efeito 

optoacústico em gases ter sido bem formulado teoricamente e experimentalmente, o 

efeito análogo em sólidos e líquidos não recebeu a mesma atenção desde os esforços de 

Bell nos meados do século XIX. Somente na década de 1970, os pesquisadores do Bell 

Laboratories iniciaram estudos sobre o efeito optoacústico em sólidos [2], [14]. 

Rosencwaig, em 1973, introduziu o termo “efeito fotoacústico” (photoacoustic effect) 

para o fenômeno de produção de som pela absorção da luz utilizado na espectroscopia 

de sólidos como o carvão e a Rodamina B em glicerol, com o intuito de diferenciar da 

análise de gases que estava bem estabelecida com a terminologia efeito optoacústico 

[14]. No mesmo ano, utilizando um aparato composto por uma lâmpada de Xe e o 

método gas-microphone [15], Rosencwaig apresentou o espectro fotoacústico de 

estruturas biológicas como citocromo c em solução aquosa, sangue, células vermelhas e 

hemoglobina. 

1.1.3. As primeiras aplicações biomédicas do efeito fotoacústico 

    As técnicas fotoacústicas para a análise de gases, líquidos e sólidos 

apresentadas na seção anterior utilizavam uma fonte de luz contínua associada a um 

dispositivo para gerar os pulsos de luz por meio de interrupção (chopper). A detecção 

acústica era feita pelo método de gas-microphone que consiste em uma câmara de gás 

acoplada a um microfone [16]. Nesta configuração, a duração dos pulsos de luz é da 
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ordem de dezenas de microssegundos e a detecção acústica da ordem de quilohertz. 

Com o desenvolvimento de lasers pulsados, houve a possibilidade de fornecer pulsos de 

luz com duração da ordem de nanossegundos aos materiais. Pulsos de luz de menor 

duração satisfazem às condições de confinamento térmico e de pressão, ou seja, a 

duração do pulso de luz é menor que o tempo de difusão do calor pelo meio e menor 

que o tempo de propagação da onda de pressão gerada pela expansão termoelástica na 

região de aumento de temperatura devido à absorção óptica [17], [18]. Desta forma, a 

absorção de pulsos curtos de luz gera ondas de pressão sem que a energia escape da 

região efetiva de interação da luz com o material e assim densidades máximas de 

energia térmica podem ser atingidas [2]. 

As primeiras aplicações biomédicas do efeito fotoacústico consistiram na 

aplicação de pulsos curtos de luz que satisfaziam as condições de confinamento térmico 

e de pressão para a maior eficiência da conversão da energia óptica em ondas acústicas. 

Em 1964, Amar et al. utilizaram pulsos laser de duração de 1  s nas retinas de um 

coelho [19]. A onda acústica gerada pela absorção da luz pela retina se propagou pelo 

cérebro e o osso occipital, sendo detectada por um transdutor de ultrassom circular 

posicionado no lóbulo occipital com a pele e o crânio intactos. O sinal detectado 

correspondia a uma onda ultrassônica com frequência central de 40 kHz.  

Na década de 1980, os pesquisadores da Universidade de Hiroshima 

desenvolveram um método de microscopia fotoacústica por pulsos laser para análise de 

fatias de tecido biológico e células em suspenção [20]. O estudo vascular da resposta 

acústica a incidência de pulsos curtos de luz ultravioleta e visível na artéria aorta de um 

cadáver humano foi realizado por Cross et al. [21]. Já na década de 1990, Chen et al. 

desenvolveram um transdutor de ultrassom com um arranjo coaxial do campo luminoso 

fornecido pela saída de uma fibra óptica para adquirir sinais fotoacústicos do dedo 

indicador humano [22]. Por fim, em 1994 Oraevsky et al. propuseram um método para a 

localização e visualização de absorvedores de luz em meios túrbidos [23] e Kruger 

detectou e localizou agentes de contraste baseados em tinta nanquim em um meio que 

simulava o tecido biológico [24]. 

1.1.4. Terminologia 

O fenômeno de produção de ondas acústicas pela absorção da luz foi referido 

primeiramente por Bell [1] como efeito fotofônico no final do século XIX. Veingerov 

utilizou o termo efeito óptico-acústico em 1938 [7], ao desenvolver o aparato para 
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análise de gases. Na década de 1960 a análise de gases em baixas concentrações 

utilizando feixes laser utilizou o termo efeito optoacústico [13]. A produção de ondas 

acústicas pela incidência da luz em sólidos, estudada na década de 1970 [14], introduziu 

o termo efeito fotoacústico para diferenciação do estudo em gases. No desenvolvimento 

dos primeiros tomógrafos na década de 1990, Oraevsky et al. [23] utilizaram o termo 

efeito optoacústico enquanto Kruger utilizou o termo efeito fotoacústico [24]. 

Atualmente, os termos efeito fotoacústico e optoacústico possuem o mesmo significado. 

Nesta tese será utilizado o termo efeito fotoacústico. Esta seção se baseou no artigo 

“Photoacoustics: a historical review” [2], que é uma revisão histórica da fotoacústica. 

Portanto, para uma descrição mais detalhada dos assuntos aqui abordados 

recomendamos a leitura de S. Manohar and D. Razansky, “Photoacoustics: a historical 

review” [2] e das referências nele citadas.  

1.2. As imagens fotoacústicas 

Com o desenvolvimento dos tomógrafos fotoacústicos na segunda metade da 

década de 90 [25]–[27] e posteriores aperfeiçoamentos técnicos para melhorar a sua 

resolução espacial [28]–[31], a modalidade de imagem fotoacústica foi estabelecida 

como uma técnica de imagem que possui boa resolução espacial, bom contraste de 

imagem, com capacidade de gerar imagens em tempo real, não faz uso de radiação 

ionizante, possui boa mobilidade e baixo custo.  

A magnitude da onda fotoacústica é dependente das propriedades térmicas e 

mecânicas do meio, do seu coeficiente de absorção óptica (  ) e da fluência óptica da 

luz incidente ( ) [18]. Para pulsos de luz de duração da ordem de nanossegundos as 

condições de confinamento térmico e de pressão são satisfeitas [17], [18] e as ondas 

acústicas emitidas possuem largura de banda de aproximadamente dezenas de 

megahertz (MHz). Sendo, portanto, da mesma ordem de grandeza das ondas acústicas 

utilizadas na ultrassonografia para diagnóstico médico, possibilitando a aquisição de 

imagens fotoacústicas utilizando um aparelho de ultrassonografia de uso clínico. Em 

resumo, as imagens fotoacústicas são capazes de codificar a distribuição espacial do 

coeficiente de absorção óptico do material em ondas acústicas, combinando o contraste 

das imagens puramente ópticas com a resolução espacial das imagens de 

ultrassonografia [32]–[34]. 

Após a absorção de um pulso curto de luz pelo material, uma onda fotoacústica é 

gerada, se propaga pelo meio e é detectada por transdutores de ultrassonografia para a 
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formação da imagem fotoacústica. A localização espacial da região de absorção da luz é 

obtida por meio do cálculo do tempo de voo da onda fotoacústica do local de sua 

criação até o detector ultrassônico. A partir da velocidade do som no meio, é possível o 

cálculo da distância. Desta forma, diferentemente do ultrassom convencional que 

consiste na emissão de ondas acústicas para o meio e detecção dos ecos provindos de 

reflexões e espalhamentos no interior do material, na imagem fotoacústica o transdutor 

de ultrassom é utilizado somente para detecção das ondas acústicas geradas pela 

absorção da luz dentro do material. 

A respeito da penetração e interação da luz no tecido biológico, as imagens 

fotoacústicas geralmente utilizam a primeira janela óptica do infravermelho, que se 

estende dos aproximadamente comprimentos de onda ( ) de 650 nm a 950 nm [35]. 

Nesta região do espectro eletromagnético, o espalhamento da luz no tecido biológico, 

em geral, é maior que sua absorção [36]. Contudo, o processo de emissão de ondas 

acústicas pelo efeito fotoacústico depende somente da conversão da energia dos fótons 

em energia térmica [28], portanto, mesmo fótons que sofreram múltiplos espalhamentos 

contribuem para gerar sinal fotoacústico. Além disso, as principais fontes de contraste 

para as imagens fotoacústicas biomédicas na primeira janela são a hemoglobina livre 

(deoxi-hemoglobina, Hb), hemoglobina ligada ao oxigênio (oxi-hemoglobina, HbO2) e 

a melanina [30], [37]–[39]. A molécula de hemoglobina, quando ligada ao oxigênio 

(O2), apresenta um espectro de absorção óptico diferente da molécula de hemoglobina 

livre. A Hb possui maior absorção óptica para valores entre 680 – 800 nm com um pico 

característico em aproximadamente 770 nm enquanto que para valores de comprimento 

de onda entre 800 – 900 nm a HbO2 possui maior absorção óptica (Figura 1.1a) [36]. 

Como os lipídios e a água presentes no tecido biológico possuem baixa absorção óptica 

na primeira janela do infravermelho quando comparados à Hb, HbO2 e melanina, 

estudos para a detecção destes cromóforos utilizam maiores comprimentos de onda, 

geralmente  maiores que 1000 nm  [40]–[42], na região em que a absorção óptica é 

maior (Figura 1.1a). 

A definição da hemoglobina total (HbT) é dada pela soma das concentrações de 

HbO2 e Hb, que podem ser estimadas por técnicas ópticas. A saturação de oxigênio da 

hemoglobina (SO2) é definida como a razão da concentração da HbO2 pela hemoglobina 

total [31]. Essas definições estão mais bem detalhadas nas próximas seções. A Figura 

1.1b mostra os espectros de absorção óptica da HbT com diferentes níveis de SO2.  
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(a) (b) 

Figura 1.1 - (a) Espectro de absorção óptica da HbO2, Hb, água, melanina e lipídeos 

(Dados disponibilizados por S. Jacques and S. Prahl, “Assorted Spectra.” [43])  e (b) 

Espectro do coeficiente de extinção molar da composição de Hb e HbO2 em diferentes 

proporções resultando em variados níveis de SO2. 

 

Com a consolidação dos tomógrafos fotoacústicos, a partir década de 2000 foi 

observado um substancial crescimento da pesquisa relacionada à aplicação de imagens 

fotoacústicas na área biomédica. A publicação de resultados da análise de sinais 

fotoacústicos multiespectrais adquiridos no cérebro de um camundongo, que 

demonstraram tanto a capacidade de quantificação da SO2 do sangue em experimentos 

in vivo quanto de formação de imagens funcionais do cérebro [29], [31], impulsionou o 

desenvolvimento de novas aplicações e técnicas aumentando consideravelmente o 

número de publicações nesta área [34], [44]. 

As imagens fotoacústicas são capazes de codificar as propriedades ópticas em 

ondas acústicas com a mesma resolução espacial de imagens de ultrassom e em 

profundidades geralmente maiores que as técnicas puramente ópticas [33]. Essas 

características foram fundamentais para que variadas aplicações biomédicas das 

imagens fotoacústicas fossem estudadas. Por exemplo, a combinação do ultrassom 

convencional com imagens fotoacústicas utilizando excitação por luz em dois 

comprimentos de onda pode auxiliar no diagnóstico, caracterização da vascularização e 

classificação de cânceres de mama [45]. A sensibilidade das imagens fotoacústicas para 

detectar regiões irrigadas de sangue combinada à capacidade das imagens de 

ultrassonografia de fornecer informação da estrutura musculoesquelética mostrou 

grande potencial para o diagnóstico e avaliação da artrite inflamatória em humanos [46], 

[47]. A capacidade das imagens fotoacústicas de mapear a vascularização do tecido alvo 
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demonstrou resultados positivos ao ser utilizado no diagnóstico e avaliação de 

queimaduras profundas [48]. A dependência do sinal fotoacústico com o coeficiente de 

absorção óptico tem grande potencial no rastreio de agentes de contraste exógenos. 

Nanopartículas e tintas orgânicas podem ser utilizadas como biomarcadores no 

diagnóstico de tumores ou associados aos carreadores para rastrear a entrega de drogas 

aos tecidos [33], [34], [49], [50]. Adicionalmente, a dependência da magnitude do sinal 

fotoacústico com as propriedades mecânicas e térmicas do meio pode ser utilizada para 

monitorar a variação de temperatura dos tecidos, sendo uma forma de termometria não 

invasiva durante procedimentos de hipertermia [51]–[55]. Para maiores informações 

sobre possíveis aplicações clínicas da imagem fotoacústica, recentes artigos de revisão 

no tema podem ser consultados [56], [57]. 

Como demonstrado, a combinação do contraste óptico com a resolução espacial 

do ultrassom associada à capacidade de atingir profundidades da ordem de centímetros 

fazem das imagens fotoacústicas uma técnica de imagem com grande potencial para 

diversas aplicações biomédicas. Em especial, a sensibilidade das imagens fotoacústicas 

à molécula de hemoglobina promove uma interessante possibilidade para o estudo da 

vascularização e transporte de O2 pelo sangue. 

1.3. A oxigenação do sangue 

1.3.1. O transporte de oxigênio pelo sangue 

A principal função do sistema circulatório é a entrega de O2 e outros nutrientes 

para os tecidos e a remoção dos resíduos do metabolismo [58]. A capacidade de entrega 

de O2 depende da quantidade de O2 entrando nos pulmões, da adequada troca gasosa 

pulmonar e da capacidade do sangue em carrear o O2 [59]. A entrega local de O2 para 

um determinado tecido também depende da sua adequada perfusão tecidual, ou seja, a 

presença de vascularização adequada para irrigação capilar do tecido [59]. A quantidade 

de O2 no sangue arterial é determinada pela quantidade de O2 dissolvido, pela 

quantidade de hemoglobina e de sua afinidade ao O2 [58], [59]. O O2 dissolvido no 

sangue representa uma pequena parte do total e sua grande maioria se apresenta ligada 

quimicamente à molécula de hemoglobina por um processo reversível [58]. Geralmente, 

a concentração de O2 no sangue é expressa em mL de O2 por 100 mL de sangue 

enquanto a SO2 sanguíneo é dada pela porcentagem de HbO2 em relação à HbT (como 

mencionado na seção 1.2) [58]. Em indivíduos saudáveis, respirando ao nível do mar, a 
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SO2 do sangue arterial possui valores médios entre 94 – 98%. O sangue venoso com o 

indivíduo em repouso apresenta valores de SO2 de aproximadamente 75% [58], [59]. 

1.3.2. A relação entre SO2 sanguíneo e pressão parcial de oxigênio no 

sangue 

A curva de dissociação oxigênio-hemoglobina representa a porcentagem de SO2 

em relação à pressão parcial de oxigênio (pO2) no sangue. Para um melhor 

entendimento da relação entre SO2 e pO2 é necessária uma breve explicação sobre a 

molécula de hemoglobina. A hemoglobina é uma molécula composta por quatro 

subseções, cada uma com um grupo prostético heme ligado a uma cadeia polipeptídica e 

cada átomo de ferro presente na hemoglobina tem a capacidade de se ligar de forma 

reversível a uma molécula de O2 [59]. Uma representação bastante comum dessa reação 

é             , devido à molécula inteira conter quatro unidades de Hb. 

Entretanto, a representação da molécula também pode ser escrita como Hb4 que reage 

com quatro moléculas de O2 formando uma molécula de Hb4O8. A ligação do primeiro 

grupo heme com uma molécula de O2 causa um aumento da afinidade com O2 do 

segundo grupo heme. A oxigenação do segundo grupo aumenta a afinidade do terceiro 

grupo e assim até que a molécula de hemoglobina esteja completamente oxigenada [58], 

[59]. Essa característica da molécula de hemoglobina faz com que a curva de 

dissociação oxigênio-hemoglobina tenha uma alta inclinação em baixos valores de pO2. 

Já em altos valores de pO2 há um platô devido à aproximação da saturação total das 

moléculas de hemoglobina, resultando em uma curva de formato sigmoidal (Figura 1.2). 

A medida da pO2 não fornece informações diretas da quantidade de O2 carreado 

pelo sangue, sendo necessária a utilização da curva de dissociação oxigênio-

hemoglobina para a interpretação da oxigenação arterial [58]. Entretanto, sua utilização 

é importante devido a grande quantidade de métodos de medida sensíveis às variações 

na pO2 em diferentes órgãos [58], [62].  
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Figura 1.2 - Curva de dissociação oxigênio-hemoglobina para um indivíduo saudável a 

37 ºC, pH = 7,4 e concentração de hemoglobina igual a 15 g/dL [60], [61]. 

 

1.3.3. As medidas de SO2 

A SO2 sanguíneo é um importante parâmetro fisiológico que quantifica o 

funcionamento do mecanismo de transporte do O2 dos pulmões para os tecidos por meio 

da corrente sanguínea [63]. Alterações sistêmicas na SO2 sanguíneo são comumente 

medidas por oxímetros de pulso [64] e estão relacionadas a problemas no sistema 

circulatório e/ou na troca gasosa pulmonar como, por exemplo, asma aguda [65], 

embolia pulmonar [66], doenças cardiopulmonares [67] e recentemente foi observado 

em pacientes que testaram positivo para COVID-19 sendo um indicativo de uma 

provável associação entre a hipoxemia e a mortalidade da doença [68]. Já a alteração na 

SO2 sanguíneo restrita a um determinado tecido é relacionada ao desequilíbrio 

metabólico e problemas locais na distribuição do O2 pelo fluxo sanguíneo podendo estar 

associados a doenças nas artérias [69], câncer [70] e diabetes [71]. De forma indireta, a 

SO2 da hemoglobina também está relacionada à resposta hemodinâmica do cérebro a 

um estímulo sensorial, podendo ser utilizado para o entendimento das funções 

cognitivas do cérebro [72].  

Além do diagnóstico de doenças, avaliação do estado geral do paciente e estudo 

funcional do cérebro, a medida da SO2 sanguíneo também pode ser importante durante o 

acompanhamento do tratamento ao câncer. Em tumores sólidos, a entrega de O2 às 

células é inadequada devido à severa anormalidade funcional e estrutural da 

microcirculação resultando em uma distribuição heterogênea de regiões hipóxicas no 

interior da massa tumoral [73]–[75]. A ausência de O2 causa um aumento na resistência 
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aos tratamentos de radioterapia e quimioterapia [76]–[79] sendo uma limitação para o 

tratamento do paciente. 

Para o uso clínico, ainda não foi definido um método padrão para avaliação 

localizada da SO2 sanguíneo no tecido tumoral [79] sendo comumente medida no 

interior dos tumores por meio de eletrodos sensíveis ao O2, o que consiste em um 

método invasivo e com informação espacial limitada [76], [80]. Estimativas de SO2 

sanguíneo, mapeamento da vascularização e identificação de regiões hipóxicas no 

tecido tumoral e/ou tecido sadio podem ser realizadas de forma não invasiva por 

imagens de PET (Positron Emission Tomography) [81], [82], tomografia 

computadorizada [83] e ressonância magnética [84], [85]. Entretanto, a tomografia 

computadorizada utiliza radiação ionizante e é capaz somente de mapear a 

vascularização, imagens por PET utilizam radioisótopos como agentes de contraste e 

podem somente identificar regiões hipóxicas. Já o mapeamento da vascularização e 

medida de SO2 local utilizando ressonância magnética possui boa resolução espacial, 

não utilizam radiação ionizante e são sensíveis à variação da pO2 do sangue, mas a 

técnica de imagem por ressonância magnética possui alto custo e mobilidade limitada. 

Como uma nova alternativa, estudos mostram a possibilidade do uso das 

imagens fotoacústicas multiespectrais para a medida de SO2 local e mapeamento da 

vascularização do tecido biológico de maneira não invasiva [29], [31], [39], [86]–[90]. 

Estas informações fisiológicas e anatômicas são obtidas por meio da diferença do sinal 

fotoacústico da HbO2 e Hb em função do comprimento de onda da luz utilizada na 

excitação [29], [31], [39], [86]–[90]. As imagens fotoacústicas possuem potencial de 

diversas aplicações para a medida da heterogeneidade de oxigenação em tumores e 

outras anormalidades do tecido biológico que possuem características de mudança na 

microcirculação ou na SO2 do sangue [33], [34]. A medida da SO2 sanguíneo utilizando 

o sinal fotoacústico demandou forte validação em diversos estudos já publicados [86]–

[88]. Os espectros de absorção óptica do sangue são conhecidos e podem ser 

comparados com as amplitudes de sinais fotoacústicos adquiridos utilizando diferentes 

comprimentos de onda na iluminação. Os resultados destes estudos mostram medidas 

absolutas de SO2 do sangue com precisão melhor que 4% [88].  

1.4. Objetivos da tese 

Este trabalho tem como objetivos a desenvolvimento de um sistema de 

espectroscopia por análise temporal do sinal fotoacústico unidimensional para 



 

 

11 

 

caracterização óptica de materiais e o desenvolvimento de um sistema de imagens 

fotoacústicas multiespectrais com capacidade de gerar imagens in vivo em humanos e 

animais.  

A espectroscopia por análise temporal do sinal fotoacústico unidimensional é 

realizada por dois métodos distintos: i) espectroscopia com valores relativos para 

análise da amplitude do sinal fotoacústico; ii) espectroscopia com valores absolutos do 

coeficiente de atenuação óptico pela análise temporal do sinal de pressão acústica. Este 

tema é abordado no Capítulo 3 desta tese. Simulações e experimentos foram realizados 

para analisar a formação e propagação da onda fotoacústica em recipientes de diferentes 

formatos e dimensões, detectados por transdutores com diferentes frequências centrais 

nominais. As características e limitações das técnicas foram avaliadas utilizando 

soluções com espectros de absorção óptica conhecidos. 

O desenvolvimento de uma plataforma de pesquisa para aquisição de imagens 

fotoacústicas multiespectrais contando com uma nova estratégia de iluminação baseada 

na entrega de luz de forma multiangular pelo eixo longo do transdutor linear de 

ultrassom. No Capítulo 4, a investigação da nova estratégia de iluminação proposta foi 

realizada por meio de simulações de Monte Carlo da propagação dos fótons e 

comparada com outras estratégias de iluminação existentes. Um protótipo de baixo-

custo para o controle automatizado da variação do ângulo das saídas das fibras ópticas 

foi desenvolvido. A viabilidade deste sistema em fornecer imagens fotoacústicas foi 

estudada em materiais simuladores (phantoms), humanos e camundongos. O Capítulo 5 

aborda a aquisição de imagens fotoacústicas multiespectrais, utilizando esta nova 

estratégia de iluminação, para mapear a SO2 nos tecidos. Essas imagens foram usadas 

no mapeamento da vascularização e identificação de regiões hipóxicas em tumores 

desenvolvidos pela injeção subcutânea de diferentes linhagens de células cancerígenas 

na região dorsal de camundongos. 
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Capítulo 2: Fundamentação teórica 

 

 

 

Este capítulo introduz alguns conceitos teóricos para o melhor entendimento do 

fenômeno de geração de ondas acústicas pela absorção da luz e suas aplicações. A 

descrição matemática do efeito fotoacústico demonstra a conversão da energia luminosa 

em energia térmica resultando em uma expansão termoelástica e subsequente emissão 

de uma onda de pressão. A magnitude da onda acústica emitida está relacionada com as 

propriedades mecânicas e térmicas do meio, do coeficiente de absorção óptica e da 

fluência óptica da luz. Uma vez demonstrado o efeito fotoacústico e suas características, 

será introduzida a espectroscopia por sinal fotoacústico para demonstrar as formas de 

extração de valores relativos e absolutos do coeficiente de absorção óptica de um 

determinado material. Por fim, é demonstrada a possibilidade de estimativa da 

concentração de cromóforos com diferentes espectros de absorção óptica em um meio e 

sua aplicação biomédica para estimativa das concentrações de HbO2 e Hb no sangue. 

2.1. Princípio de formação das imagens fotoacústicas 

Imagens fotoacústicas são geradas a partir da detecção de ondas acústicas 

originadas após a absorção da luz pulsada de curta duração (<  s) por um material. A 

deposição de energia óptica provoca um pequeno aumento de temperatura, que por sua 

vez gera um aumento de pressão por meio de uma expansão termoelástica [28]. Esse 

aumento de pressão, que é determinado pela fluência de luz e pelas propriedades 

ópticas, térmicas e mecânicas do material, gera uma onda de pressão acústica chamada 

de onda fotoacústica [18]. 

2.2. Pressão inicial fotoacústica 

A excitação de um tecido por um pulso de luz de curta duração, em uma posição 

   gera uma expansão de volume 
  

 
, que pode ser descrita como [18]: 

 

 
  

 
      (  )           (2.1) 
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sendo   a compressibilidade isotérmica;   o coeficiente térmico de expansão 

volumétrica;    a mudança de pressão e     a mudança de temperatura. A 

compressibilidade isotérmica   pode ser descrita da forma [18]: 

 

 
   

  

     
 (2.2) 

 

em que   é a densidade de massa,   a velocidade do som,    e    são os coeficientes de 

calor específico à pressão constante e volume constante, respectivamente. 

Se o pulso de luz possui uma duração        que seja menor que os tempos de 

confinamento de pressão e confinamento térmico, ou seja, a excitação por luz termine 

antes que a onda acústica gerada tenha se propagado para fora da região excitada (
  

 
) e 

o calor tenha se difundido pelo meio (
  

 

   
) satisfazendo as condições de confinamento 

de pressão e térmico, respectivamente, uma resposta ao impulso é gerada [18]: 

 

 
        

  
 

  
  

 

   
 (2.3) 

 

sendo    o comprimento característico da heterogeneidade de calor (a dimensão de 

absorção óptica do alvo ou a constante de decaimento da deposição de energia óptica) e 

   a difusividade térmica. Nessa condição, a expansão de volume 
  

 
 pode ser 

desprezada de forma que o inicial aumento de pressão    da equação (2.1) pode ser 

escrito como [18]: 

 

 
  (  )   

       

 
 (2.4) 

 

Assumindo que toda energia óptica absorvida é convertida em calor, ou seja, 

desconsiderando os efeitos de relaxação não térmica como, por exemplo, fluorescência, 

o aumento de temperatura gerado é proporcional ao produto da fluência óptica da luz 

( ) e do coeficiente de absorção óptica do tecido (     ). Portanto, pode-se descrever o 

aumento inicial de pressão como [18]: 
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  (  )   

   (  )     

    
 (2.5) 

 

Definindo um parâmetro adimensional chamado de parâmetro de Grueneisen 

como [18]: 

 

 
   

 

    
  

   

  
 (2.6) 

 

o aumento de pressão devido à absorção de um pulso de luz de curta duração, 

satisfazendo as condições de confinamento térmico e de pressão pode ser escrito como 

[18]: 

 

   (  )      (  )      (2.7) 

 

em que a pressão gerada pelo efeito fotoacústico depende das propriedades ópticas do 

tecido (  ), das propriedades térmicas e mecânicas ( ) e da fluência óptica da luz ( ). 

Contudo, depois de absorver energia luminosa, o composto absorvedor passa 

estados excitados, cuja energia pode ser dissipada por processos radioativos 

(fluorescência e fosforescência) e processos não radioativos, como a conversão interna. 

A energia dissipada por processos não radioativos se transforma em calor. Portanto, a 

equação (2.7) pode ser reescrita de forma a incluir a eficiência da conversão de luz 

absorvida em sinal fotoacústico (    ) [91], [92]. 

 

   (  )          (  )      (2.8) 

 

Nesta tese, os cromóforos estudos não apresentam comportamentos de relaxação 

não térmicos, sendo utilizada a equação (2.7) para os cálculos. 

2.3. Espectroscopia por meio do sinal fotoacústico 

A amplitude do sinal fotoacústico é proporcional ao coeficiente de absorção 

óptica, ver equação (2.7), possibilitando sua medida relativa por meio da amplitude do 

sinal fotoacústico detectado. Para uma medida absoluta do coeficiente de absorção 

óptica é necessário conhecer as propriedades térmicas e mecânicas do material alvo ( ) 
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e a distribuição da fluência óptica da luz incidente ( ). Apesar de ser possível a 

determinação desses parâmetros, seria necessária a caracterização de cada um dos 

diferentes materiais que se deseja fazer a espectroscopia absoluta por sinal fotoacústico. 

Entretanto, para determinados materiais é possível estimar o valor absoluto do 

coeficiente de atenuação óptica efetiva (    ) explorando a geometria da iluminação e 

detecção das ondas acústicas. 

Ao incidir um feixe laser perpendicularmente à superfície de um material, a luz 

penetrará no alvo e será atenuada pela interação com as moléculas do material [93]. 

Nessa situação, a amplitude do sinal fotoacústico gerado no caminho percorrido pela luz 

será proporcional à contribuição da absorção da luz e também dependerá da atenuação 

óptica. Se a iluminação e a detecção do sinal acústico forem dispostas de forma 

antiparalela, ver Figura 2.1a, a parte compressiva inicial do sinal fotoacústico detectado 

será proporcional à atenuação da luz, podendo ser descrito matematicamente como [94], 

[95]: 

 

                         , (2.9) 

 

sendo      o coeficiente de atenuação óptica,   o tempo e    o tempo inicial.  

Se o material alvo for homogêneo, com baixo coeficiente de espalhamento 

óptico e não apresentar efeitos de relaxação não térmicos, como fluorescência e 

fosforescência, pode-se afirmar que o principal processo de atenuação da luz será a 

absorção óptica. 

 

          . (2.10) 

 

Assim, é possível determinar o valor absoluto de    pelo sinal fotoacústico adquirido 

com excitação e detecção de forma antiparalela por meio da aproximação para uma 

função exponencial da forma: 

    

              , (2.11) 

 

sendo   e   os parâmetros a serem calculados e   o espaço percorrido pela luz. Nesta 

aproximação serão encontrados valores numéricos para       e     . 
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(a) (b) 

Figura 2.1 - (a) Diagrama do arranjo de iluminação e detecção acústica de forma 

antiparalela, utilizado na espectroscopia por sinal fotoacústico. (b) Exemplo do sinal 

fotoacústico detectado utilizando o arranjo de iluminação e detecção acústica 

antiparalela, a atenuação da luz resulta em um perfil exponencial da parte inicial 

compressiva do sinal. 

 

2.4. Medidas ópticas da saturação de oxigênio sanguíneo 

As medidas ópticas de SO2 são feitas por meio da estimativa das concentrações 

de HbO2 e Hb, admitindo que esses são os compostos absorvedores predominantes do 

sangue na região do visível e infravermelho próximo. Em métodos de imagem que 

utilizam técnicas ópticas como, por exemplo, as imagens fotoacústicas, geralmente a 

iluminação é realizada utilizando luz de comprimento de onda entre 680 – 900 nm [30], 

[37]–[39]. Ao iluminar o tecido com luz de um determinado comprimento de onda 

dentro da primeira janela do infravermelho, o    do sangue pode ser descrito da forma 

[96]: 

 

              [  ]       
   [    ] (2.12) 

 

sendo     e      
 o coeficiente de absorção específico da Hb e HbO2, respectivamente.  

No caso da detecção do sinal fotoacústico gerado pela absorção da luz, a pressão 

inicial, equação (2.7), pode ser escrita como [97]: 
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   (    )                   (  ) (2.13) 

 

sendo    o coeficiente de espalhamento óptico e   o fator de anisotropia. 

Utilizando excitação por luz de diferentes comprimentos de onda (          ) 

a dependência da amplitude do sinal fotoacústico gerado em uma determinada posição 

   em função da concentração de HbO2 e Hb pode ser descrita matematicamente em 

forma matricial como [96], [97]: 

 

 [

  (     )

 
  (     )

]   [

 (     )   

   
   (     )

]   [

            
    

  
            

    
] [

[  ]    

[    ]    
] (2.14) 

 

A concentração total de hemoglobina é definida como [31]: 

 

 [   ]  [  ]  [    ] (2.15) 

 

e a SO2 é definida como [31]: 

 

 
    

[    ]

[   ]
 (2.16) 

 

A luz ao interagir com as moléculas do tecido será absorvida e espalhada 

resultando em uma atenuação em função da profundidade [94], [95]. Desta forma, a 

fluência óptica da luz no interior do tecido é dependente das propriedades ópticas, da 

posição    e do comprimento de onda da luz, como demostrado pela equação (2.13). 

Essa dependência da distribuição de fluência é representada matematicamente como a 

matriz de fluência da equação (2.14). Em uma primeira aproximação, admite-se que a 

fluência não é dependente do comprimento de onda da luz, tornando a matriz de 

fluência uma matriz identidade e admitindo que o sinal fotoacústico seja proporcional à 

absorção óptica. Utilizando essas condições, a estimativa de concentração de Hb e HbO2 

torna-se uma inversão simples (inversão espectral linear): 
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[  ]    

[    ]    
]   [

            
    

  
            

    
]

  

[

  (     )

 
  (     )

] (2.17) 

 

Estudos demonstram que a simplificação da matriz de fluência causa 

imprecisões na medida absoluta da SO2 [97]–[99]. A correção da distribuição de 

fluência em função do comprimento de onda da luz incidente pode ser realizada por 

simulações de Monte Carlo [100], modelos de difusão da luz [101] e modelos iterativos 

para estimar as propriedades ópticas do meio [102], resultando no aprimoramento da 

medida de SO2. Apesar da simplificação da matriz de fluência no processo de inversão 

espectral resultar em uma medida absoluta de SO2 menos precisa, em uma primeira 

análise a inversão espectral simples ainda pode ser útil em estudos in vivo como a 

caracterização do tecido mamário saudável e lesões malignas [103], caracterização das 

juntas dos dedos humanos [104], metástase em linfonodos [105] e também pode ser 

sensível a variações de oxigenação placental [106], [107]. Neste trabalho, foi analisada 

a viabilidade da aquisição de imagens fotoacústicas multiespectrais e da estimativa da 

SO2 o do sangue pela plataforma de pesquisa desenvolvida. Assim, em uma primeira 

análise foi utilizada a simplificação da matriz de fluência a fim de avaliar o sistema 

desenvolvido. 
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Capítulo 3: Espectroscopia por análise temporal e de amplitude do 

sinal fotoacústico 

 

 

 

3.1. Introdução 

As imagens fotoacústicas multiespectrais podem ser utilizadas para a 

quantificação de cromóforos exógenos e endógenos no interior do tecido biológico de 

forma não invasiva [33], [34]. Para a validação de novos métodos e aplicações das 

imagens fotoacústicas na biomedicina é fundamental o desenvolvimento e 

caracterização de materiais simuladores do tecido biológico aliado a substâncias que 

podem mimetizar as propriedades ópticas e acústicas de estruturas biológicas [95]. 

Desta forma, a análise espectroscópica de amostras por meio da análise temporal do 

sinal fotoacústico unidimensional pode ser útil para a obtenção do coeficiente de 

absorção óptica ou do coeficiente de atenuação óptica efetiva de diversos materiais a 

serem utilizados para estudos de novas aplicações biomédicas da técnica de imagem 

fotoacústica. Assim, o estudo do método de caracterização óptica por meio de análise do 

sinal fotoacústico torna-se fundamental. 

O método de espectrofotometria por transmissão óptica é o método mais 

usualmente utilizado para caracterização da absorção óptica de amostras. Contudo, essa 

técnica é limitada para caracterização da absorção óptica de meios túrbidos ou altamente 

absorvedores. O método de espectroscopia fotoacústica é uma alternativa para a 

caracterização de propriedades ópticas de materiais opacos [108], [109]. Quando a 

excitação luminosa atende aos critérios de confinamento térmico e de pressão é possível 

determinar de maneira quantitativa o coeficiente de absorção óptica por meio da análise 

do sinal fotoacústico [94], [108], [109]. A amplitude do sinal fotoacústico, geralmente, 

está relacionada a cálculos de valores relativos do coeficiente de absorção óptica [39], 

[95], [110]. De acordo com a equação (2.7), os valores quantitativos poderiam ser 

determinados a partir de conhecimentos prévios de características físicas, por exemplo, 

o parâmetro de Grueneisen ( ), da amostra. O estudo de Cywiak et al. [111] propõe um 

método para se determinar o valor absoluto do coeficiente de absorção óptica a partir da 

amplitude do sinal fotoacústico. Nesse caso, absorção óptica é calculada por meio da 

razão da amplitude do sinal fotoacústico de uma amostra em uma concentração inicial e 

a amplitude do sinal fotoacústico de uma amostra com metade da concentração inicial. 
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Os dados experimentais são então comparados com um modelo analítico para a 

obtenção do coeficiente de absorção óptica da amostra. Para esse método, admite-se que 

a absorbância da amostra varia linearmente com a concentração e que os efeitos de 

espalhamento óptico são negligenciáveis devido à alta absorção óptica das amostras. 

Os estudos de Oraevsky et al. [94], [108] introduziram o método descrito na 

seção 2.3 do Capítulo 2, em que o coeficiente de atenuação óptica efetiva é estimado a 

partir do ajuste da parte compressiva inicial do sinal fotoacústico a uma função 

exponencial. Para este método, o arranjo de iluminação e detecção acústica deve estar 

disposto de maneira antiparalela. Nesses estudos [94], [108], os autores descrevem as 

bases teóricas deste método e caracterizam amostras de solução aquosa de K2CrO4, géis 

e tecidos ex-vivo.  

Laufer et al. [88], os autores utilizaram um arranjo experimental similar ao 

descrito por Oraevsky et al. [94], [108] para a espectroscopia fotoacústica do sangue in 

vitro com o objetivo de avaliar a precisão e resolução desse método para o cálculo da 

SO2. Os resultados mostraram a estimativa de SO2 com precisão melhor que 4% 

utilizando a amplitude do sinal fotoacústico e melhor que 2,5% quando feita a medida 

do coeficiente de atenuação óptica efetiva pelo ajuste da parte compressiva inicial. Para 

atingir esse nível de precisão, a contribuição do espalhamento óptico no sangue teve que 

ser incorporado ao cálculo da SO2. Para isso, o coeficiente de atenuação óptica efetiva, 

medido por meio do sinal fotoacústico, foi utilizado para o cálculo do coeficiente de 

espalhamento óptico reduzido do sangue. Em outro estudo, Laufer et al. [95] 

empregaram o mesmo método para caracterização de tintas orgânicas de cianina e 

absorvedores inorgânicos, determinando o espectro de absorção óptica das amostras 

bem como variações no parâmetro de Grueneisen, velocidade do som e diferenças na 

absorção das amostras quando diluídas em água ou em gel aquoso. 

Stahl et al. [110] utilizaram a espectroscopia por amplitude do sinal fotoacústico 

e o ajuste da parte compressiva inicial para caracterizar a fotoestabilidade e eficiência 

de termalização de diversos agentes de contraste fotoacústicos dissolvidos em solução 

como, por exemplo, nanopartículas de ouro, nanotubos de carbono, cloretos, rodamina 

B e metileno azul. Adicionalmente, Fonseca et al. [112] realizaram a caracterização 

óptica de amostras sólidas de um phantom de plastisol de poli(cloreto de vinila) para 

aplicação em imagens fotoacústicas multiespectrais quantitativas utilizando 

espectroscopia fotoacústica unidimensional. O estudo de Fonseca et al. [112] mostrou 

que espectros obtidos com um espectrofotômetro e com o método de fotoacústica a 
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partir da excitação de luz com duração de nanossegundos podem diferir. Os autores 

especularam que os absorvedores podem ter sofrido mudanças fotoquímicas ou 

fotofísicas quando foram expostos aos pulsos de curta duração e alta potência de pico 

(~1,0 MW) que não ocorrem quando expostos à iluminação de onda contínua de baixa 

potência do espectrofotômetro (~W). A iluminação com pulsos curtos em 

nanossegundos é uma estratégia necessária para geração de imagens fotoacústicas. 

Portanto, materiais a serem avaliados por esse tipo de imagem podem ser mais bem 

caracterizados por meio de espectroscopia fotoacústica. 

Estes estudos são um exemplo da viabilidade da espectroscopia por sinal 

fotoacústico unidimensional na avaliação de técnicas já existentes e na caracterização de 

novos materiais e agentes de contraste que podem ser empregados no estudo de imagens 

fotoacústicas. Entretanto, os transdutores ultrassônicos utilizados nesses estudos 

possuem larga banda de sensibilidade à frequência da onda acústica. Nos estudos de 

Oraevsky et al. [94], [108] o transdutor ultrassônico utilizado possui a mesma ordem de 

sensibilidade para frequências de 0,7 a 140 MHz. Em [95] o detector possui uma largura 

de banda de 20,0 MHz. A influência da largura de banda do transdutor ultrassônico e o 

uso de transdutores de banda estreita é possibilidade de investigação para a 

espectroscopia fotoacústica. Adicionalmente, as reflexões internas no recipiente da 

amostra também são uma possibilidade de estudo na espectroscopia fotoacústica. Em 

[94] são abordadas a reflexão da onda fotoacústica e a função de relaxamento de 

estresse na superfície em que a amostra é irradiada, mostrando diferenças no formato da 

onda fotoacústica com uma interface ar/amostra e uma interface quartzo/amostra.  

Neste capítulo, foram estudadas as técnicas para estimar o valor relativo e 

absoluto do coeficiente de absorção óptica em líquidos por meio da amplitude e da parte 

compressiva inicial do sinal fotoacústico, respectivamente. Para isso, a investigação de 

porta amostras com diferentes formatos e dimensões foi realizada por meio de 

simulações e experimentos, para avaliar a influência das reflexões internas na detecção 

da onda fotoacústica e encontrar as limitações para o cálculo do coeficiente de absorção 

óptica. Por fim, a viabilidade do uso de transdutores ultrassônicos de banda estreita e a 

influência de sua frequência central foram avaliadas de forma experimental.  
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3.2. Materiais e métodos 

3.2.1. Sistema de aquisição de sinais 

O sistema de excitação para geração dos sinais fotoacústicos consistiu em um 

laser Nd:YAG (Brilliant B, Quantel Laser, Les Ulis, France) conectado ao módulo 

gerador de segundo harmônico (  = 532 nm) que bombeia um oscilador paramétrico 

óptico (OPO) (MagicPRISM OPO, Opotek, Carlsbad, USA) sincronizável na faixa 680 

– 950 nm para a função signal e 1200 – 2000 nm para função idler. O feixe de saída do 

OPO, com duração de 5 ns e energia de até 60 mJ, era então conduzido por uma fibra 

óptica bifurcada (Oriel Glass Fiber Optic Bundle; abertura numérica: 0,56; diâmetro 

do núcleo: 4,5 mm (comum), 3,2 mm (ramificações); comprimento da fibra: 91,44 cm; 

Newport, Irvine, USA). Uma ramificação da fibra óptica foi utilizada para a medida da 

energia do feixe em tempo real por um medidor de energia (FieldMax II - TOP, 

Coherent, Santa Clara, USA) e a outra utilizada para entrega de luz ao material alvo. O 

acoplamento da saída do laser à extremidade comum da fibra óptica foi feito utilizando 

uma lente asférica para convergência do feixe (Focusing Assembly, Fiber Bundle, Glass 

Aspheric, F/0,85, 4 mm Spot, Newport, Irvine, USA) e um sistema de posicionamento 

tridimensional (MBT602, Thorlabs Inc., Newton, New Jersey, USA) para otimizar o 

acoplamento do feixe laser ao terminal de entrada da fibra óptica. Um filtro óptico 

passa-alta de 600 nm (FELH0600, Thorlabs Inc., Newton, New Jersey, USA) foi 

utilizado para eliminar a contaminação do feixe laser por fótons de 532 nm. A 

frequência de repetição de pulso do laser utilizada nesta modalidade foi de 1,0 Hz. A 

Figura 3.1 mostra o diagrama da aquisição de sinais fotoacústicos em líquidos. 

A aquisição do sinal fotoacústico foi realizada utilizando transdutores 

ultrassônicos de imersão compostos por apenas um elemento piezelétrico com 

frequências centrais nominais variando de 1 a 15 MHz (1 MHz - U8517028, 2,25 MHz - 

U8517032, 3,5 MHz - U8517050, 5 MHz - U8517054, 7,5 MHz - U8517220, 10 MHz - 

U8517069, 15 MHz - U8517079, Olympus, Tokyo, Japan). O sinal fotoacústico foi 

adquirido por uma placa PCI de osciloscópio (PCI-5112, National Instruments, Austin, 

Texas, USA). A amostra líquida foi inserida em uma cubeta de acrílico adaptada – 

cubeta teve sua extremidade inferior removida e substituída por uma película de 

policloreto de vinila (PVC) – posicionada de forma que a incidência do laser fosse 

antiparalela à direção de aquisição do sinal fotoacústico. Foram avaliadas mais duas 

configurações de porta amostras que serão descritas em seções posteriores neste 

capítulo. 
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Figura 3.1 - Diagrama do sistema de aquisição de sinal fotoacústico em líquidos. A 

iluminação pela saída da fibra óptica é disposta de forma antiparalela à detecção 

acústica. 

 

3.2.2. Medida de energia do feixe laser 

A proposta inicial para a medida de energia do feixe laser emitido em cada 

pulso, pelo o medidor de energia, consistia na comunicação e armazenamento de dados 

para um computador por transmissão via USB. Após extensivas tentativas percebeu-se 

que a comunicação via USB não era confiável, apresentando perda de dados, dados 

incompletos e comunicação intermitente entre o aparelho e o computador. Diante deste 

problema, a solução encontrada foi adquirir fotografias da tela do aparelho utilizando 

uma câmera USB (webcam BK-5700M, BAK), armazenando o valor de energia dos 

pulsos por meio de arquivos de imagem. Um algoritmo para reconhecimento dos dígitos 

nas fotografias, baseado na ideia de pesos para regiões segmentadas da imagem [113], 

foi desenvolvido fazendo com que o processo de medida de energia fosse 

completamente automatizado. 

3.2.3. Espectroscopia por análise da amplitude do sinal fotoacústico 

Como apresentado na seção 2.2 do Capítulo 2, a amplitude do sinal fotoacústico 

é proporcional à absorção óptica do material, equação (2.7), possibilitando as medidas 

de espectroscopia fotoacústica por amplitude do sinal. Nesta seção será descrita a 

análise da amplitude do sinal fotoacústico adquirido utilizando o arranjo de iluminação 
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e detecção acústica de forma antiparalela e o uso de cromóforos inorgânicos para 

mimetizar o perfil de absorção óptica do sangue. 

O estudo da espectroscopia por amplitude de sinal fotoacústico (medidas 

relativas de coeficiente de absorção óptica) foi realizado em soluções de Cloreto de 

Cobre (II) (CuCl2, Sigma-Aldrich Brasil Ltda), Cloreto de Níquel (II) (NiCl2, Êxodo 

Científica), tinta Nanquim (Indian Ink, Acrilex Tintas) e uma mistura de tinta Ciano e 

Nanquim. Os espectros de absorbância óptica desses cromóforos foram obtidos 

utilizando um espectrofotômetro (8453, Agilent Technologies, CA, USA) para a 

comparação com o espectro relativo de absorção óptica obtida pela amplitude do sinal 

fotoacústico das soluções. Para este caso, a aquisição foi feita pelo transdutor 

ultrassônico monocanal de frequência central nominal igual a 1 MHz. 

Como apresentado na seção 2.4, é possível determinar a quantidade de um 

determinado cromóforo em uma solução utilizando o método da inversão espectral. Esse 

método possui, por exemplo, a aplicação biomédica de determinar as concentrações de 

Hb e HbO2, possibilitando a medida de SO2. Uma aproximação das características 

ópticas da Hb e HbO2 presentes no sangue pode ser realizada utilizando soluções de 

CuCl2 e NiCl2 [114]. O comportamento do espectro de absorção óptica do NiCl2 se 

assemelha espectro da Hb, apresentando maiores valores para comprimentos de onda 

próximos de 700 nm e decaindo em função do comprimento de onda até um valor 

mínimo em 900 nm. Já o espectro óptico do CuCl2 apresenta menor absorção em 

comprimentos de onda próximos de 700 nm que aumentam até um pico em 820 nm, 

similar ao que ocorre com o espectro da HbO2, ver Figura 3.2. Essa aproximação 

também pode ser realizada utilizando de soluções de sulfato de cobre e sulfato de níquel 

(CuSO4 e NiSO4) [114].  

Os espectros de absorção óptica da Hb e HbO2 possuem valores absolutos de 

mesma ordem de grandeza, possibilitando a inversão espectral utilizando seus 

respectivos coeficientes de absorção óptica específicas. Os coeficientes de absorção 

óptica específicas de CuCl2 e NiCl2 apresentam magnitudes com ordens de grandeza 

diferentes (Figura 3.2b). Desta forma, para simular as características ópticas do sangue 

foi necessário preparar soluções com diferentes concentrações de CuCl2 e NiCl2 afim de 

que os espectros de absorção óptica destas soluções fossem comparáveis ao espectro de 

absorção óptica do sangue. Para uma melhor explicação, os espectros de absorção óptica 

da hemoglobina, CuCl2 e NiCl2 foram calculados utilizando valores tabelados e 

mostrados na Figura 3.2. As Figuras 3.2a,b mostram os valores de coeficiente de 
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absorção específica da Hb, HbO2, CuCl2 e NiCl2. As Figuras 3.2c,d mostram a absorção 

óptica da hemoglobina com concentração típica de 150 g/L [59] e o espectro de 

absorção óptica das soluções de CuCl2 e NiCl2 com concentrações de 10 g/L e 100 g/L, 

respectivamente. Os valores tabelados do coeficiente de absorção óptica específica da 

hemoglobina, CuCl2 e NiCl2 foram retirados da literatura [95], [115].  

 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura 3.2 - (a,b) Coeficiente de absorção óptica específica da Hb, HbO2, CuCl2 e 

NiCl2 [95], [115]. (c) Espectro de absorção óptica da Hb e HbO2, para concentração 

típica de hemoglobina no sangue (150 g/L [59]) (d) Espectro de absorção óptica de 

soluções de CuCl2 e NiCl2, com concentração de 10 g/L e 100 g/L, respectivamente. 

 

 Para avaliar a capacidade de cálculo da proporção da solução de um 

determinado cromóforo em uma mistura, por meio do método de inversão espectral, 

foram preparadas duas soluções padrão de CuCl2 e NiCl2 com concentrações de 10 g/L 
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e 100 g/L, respectivamente. Para facilitar a representação e desambiguizar os 

cromóforos das soluções será denotada a solução de CuCl2 como      e a solução de  

NiCl2 como     . Desta forma, as soluções foram misturadas em proporções de 0% 

      – 100%     , 25%       – 75%     , 50%       – 50%     , 75%       – 25% 

      e 100%       – 0%     . Os espectros com valores relativos de amplitude do sinal 

fotoacústico foram adquiridos utilizando excitação por laser com comprimentos de onda 

de 680 a 950 nm com um passo de 10 nm. No caso da aquisição de sinais fotoacústicos 

unidimensionais, a amplitude do sinal fotoacústico medido é gerada na superfície da 

amostra, possibilitando determinar a matriz de fluência da equação (2.14) utilizando a 

energia de saída do feixe laser. Corrigindo a amplitude dos sinais fotoacústicos 

adquiridos pela energia de saída do feixe laser, a inversão espectral das misturas de 

soluções de CuCl2 e NiCl2 pode realizada da seguinte forma: 
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] (3.1) 

 

sendo       a amplitude do sinal fotoacústico corrigido pela energia de saída do laser,  

[    ] e [    ] a estimativa das proporções das soluções de NiCl2 e CuCl2 na mistura, e 

      e       os valores de absorção óptica das soluções. A resolução do sistema linear 

da equação (3.1) foi feita utilizando o método dos mínimos quadrados [116]. 

 Para calcular a proporção da      de maneira análoga ao cálculo da SO2, foi 

determinada a porcentagem da      na mistura é dada por: 

 

 
      

[    ]

[    ]   [    ]
      (3.2) 

 

3.2.4. Espectroscopia por ajuste exponencial da parte compressiva 

inicial do sinal fotoacústico 

Como demonstrado na seção 2.3, o arranjo de iluminação e detecção acústica de 

forma antiparalela pode amostrar a parte compressiva o sinal fotoacústico com 

características que dependem da atenuação óptica efetiva. Em materiais homogêneos 

com baixo espelhamento óptico, a luz é atenuada majoritariamente por sua absorção 

óptica e o ajuste da parte compressiva inicial do sinal fotoacústico a uma função 
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exponencial (lei de Lambert-Beer [93]) permite a medida absoluta do coeficiente de 

absorção óptica. Fatores que podem influenciar na representação da atenuação óptica 

efetiva pelo sinal fotoacústico como o formato e dimensões da porta amostra e a 

frequência central dos transdutores ultrassônicos foram estudados. 

O comportamento da propagação da onda acústica e suas reflexões nas paredes 

da porta amostra podem influenciar tanto na magnitude da parte compressiva inicial 

quanto no restante do sinal detectado. Foram realizadas simulações utilizando o 

software k-wave Toolbox [117] para diferentes configurações e geometrias de porta 

amostras. A onda fotoacústica interagindo com diferentes geometrias foi simulada e 

comparada com dados experimentais. A configuração mais simples foi obtida a partir da 

inserção de amostras líquidas em uma cubeta de acrílico adaptada que teve seu fundo 

removido e substituído por uma película de filme PVC. Essa cubeta foi parcialmente 

imersa em água para o acoplamento acústico com o transdutor ultrassônico monocanal. 

As ondas fotoacústicas são refletidas nas interfaces amostra/ar, amostra/acrílico e 

acrílico/ar. Essas ondas refletidas interagem gerando interferências construtivas que são 

detectadas pelo transdutor. A segunda configuração consistiu em preencher a cubeta 

adaptada com a amostra, selar as duas extremidades com películas PVC e fazer sua 

submersão completa em água. Essa configuração reduziu a magnitude das ondas 

refletidas devido à substituição da interface amostra/ar por amostra/água. A terceira 

configuração consistiu em um recipiente cilíndrico preenchido com a amostra, selado 

com películas PVC nas duas extremidades e imerso em água. A geometria e dimensões 

deste recipiente proporcionam uma alteração na amplitude e no padrão das ondas 

acústicas refletidas nas paredes do recipiente. A Figura 3.3 descreve as diferentes 

configurações simuladas e testadas experimentalmente. 

Neste trabalho, será denotada como comprimento axial ( ) a dimensão do 

recipiente na direção de incidência do feixe laser, ou seja, a dimensão em que a luz 

percorreu seu caminho no interior da amostra contida no recipiente. As dimensões dos 

porta amostras para cada configuração são descritas abaixo: 

Configuração 1 - Cubeta adaptada de dimensões 10,0 mm   10,0 mm   

15,0 mm, sendo o comprimento axial   = 15,0 mm, parcialmente imersa em água. 

Configuração 2 - Cubeta adaptada de dimensões 10,0 mm   10,0 mm   

15,0 mm, sendo o comprimento axial   = 15,0 mm, com as duas extremidades selada por 

películas PVC e completamente imersa em água. 
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Configuração 3 - Recipiente cilíndrico de diâmetro igual a 20,0 mm e 

comprimento de 15,0 mm, sendo o comprimento axial   = 15,0 mm, com as duas 

extremidades selada por películas PVC e completamente imerso em água. 

 

   

(a) (b) (c) 

Figura 3.3 - Diferentes configurações para aquisição de sinais fotoacústicos. (a) Cubeta 

acrílica parcialmente imersa em água. (b) Cubeta acrílica, completamente imersa em 

água e com ambas as extremidades seladas por películas PVC. (c) Recipiente de 

formato cilíndrico, completamente inserido em água e com ambas as extremidades 

seladas por películas PVC. 

 

Em uma primeira análise, simulações bidimensionais da formação e propagação 

da onda fotoacústica foram realizadas em uma malha computacional de 580   113 

pontos o espaçamento dos pontos na direção lateral de 0,15 mm com frequência máxima 

suportada igual a 5,4 MHz e espaçamento dos pontos na direção axial de 0,05 mm com 

frequência máxima suportada igual a 16,33 MHz. Estas simulações bidimensionais 

foram feitas em um caso ideal em que não houve reflexões e tiveram o objetivo de 

analisar a relação entre o coeficiente de absorção óptica e a dimensão axial do porta 

amostra. Em seguida, as paredes do recipiente foram inseridas na simulação para 

relacionar o coeficiente de absorção óptica com a dimensão lateral do porta amostra.  

Para avaliar as configurações de porta amostras utilizados, simulações 

tridimensionais foram realizadas. Para as configurações da cubeta acrílica parcialmente 

imersa e completamente imersa em água, a simulação foi executada em uma malha 

computacional de 580   113   113 pontos. Para o recipiente cilíndrico, a simulação foi 

executada em uma malha computacional de 580   160   160 pontos. Em todos os casos 

o espaçamento dos pontos nas direções laterais foi de 0,15 mm com frequência máxima 

suportada igual a 5,4 MHz e o espaçamento dos pontos na direção axial foi de 0,05 mm 

com frequência máxima suportada igual a 16,33 MHz. Foram aplicadas as propriedades 

acústicas da água [118], ar [118], acrílico [119] e polipropileno [119] conforme a 
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geometria da configuração simulada. A iluminação possuía   = 850 nm e fluência de 

1,0 mJ/cm² distribuída em uma área circular de 5,0 mm de diâmetro, simulando a 

entrega da luz pela saída da fibra óptica. A amostra simulada representou uma solução 

de CuCl2 com concentração de 40 g/L com coeficiente de absorção óptica calculado 

como           [     ] sendo        o coeficiente de absorção óptico específico do 

CuCl2 encontrado na literatura [95]. Os dados experimentais também foram obtidos 

com as configurações mostradas na Figura 3.3. Os mesmos parâmetros da simulação 

foram usados no experimento, sendo que as ondas fotoacústicas foram adquiridas por 

um transdutor ultrassônico de frequência central nominal igual a 3,5 MHz. A frequência 

de amostragem nas simulações e nos experimentos foi de 80,0 MHz. 

Para avaliar a influência da frequência central nominal do transdutor 

ultrassônico monocanal, foram adquiridos dados experimentais para o ajuste da parte 

compressiva inicial do sinal fotoacústico de uma solução de CuCl2 com concentração de 

40 g/L utilizando o recipiente cilíndrico. A aquisição foi executada utilizando 

transdutores de frequência central nominal igual variando de 1 a 15 MHz. Os espectros 

de valores absolutos do coeficiente de absorção óptica obtidos para cada transdutor 

foram comparados aos valores tabelados da literatura [95]. 

3.3. Resultados e discussão 

3.3.1. Medidas relativas de coeficiente de absorção óptica 

Os sinais fotoacústicos detectados possuem amplitudes proporcionais ao 

coeficiente de absorção óptica da amostra, como esperado pela teoria (Capítulo 2, seção 

2.1) e como mostrado em outros estudos [88], [95], [110], [112]. Assim, a Figura 3.4 

mostra valores normalizados do espectro de absorção óptica do CuCl2, NiCl2, tinta 

Nanquim e da mistura de tintas Nanquim e  Ciano, obtidos por meio da medida do valor 

pico-a-pico do sinal fotoacústico (pontos) e os valores normalizadas da absorbância 

medida no espectrofotômetro (linhas). 

A avaliação estatística entre os valores normalizados da absorção óptica que 

foram obtidos por meio da medida da amplitude do sinal fotoacústico com os valores 

normalizados obtidos no espectrofotômetro foi realizada calculando o coeficiente de 

correlação de Pearson (r) [120] e do coeficiente de concordância de Lin (  ) [121]. A 

Tabela 3.1 mostra os valores do coeficiente de correlação de Pearson e do coeficiente de 

concordância de Lin para as medidas feitas nas soluções de CuCl2, NiCl2, tinta Nanquim 

e mistura de tintas Nanquim e Ciano. 
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(a) (b) 

Figura 3.4 - Espectro relativo de absorção óptica normalizado do (a) CuCl2, tinta 

Nanquim, (b) NiCl2 e mistura de tintas Nanquim e Ciano, obtidos pela medida da 

amplitude do sinal fotoacústico, comparados com os valores normalizados da 

absorbância medida pelo espectrofotômetro. 

 

Tabela 3.1 - Valores da correlação de Pearson e concordância de Lin calculados entre 

as medidas por amplitude do sinal fotoacústico e fornecidas pelo espectrofotômetro 

para diferentes soluções. 

Amostra Correlação de Pearson (r) Concordância de Lin (  ) 

CuCl2 0,987 0,966 

NiCl2 0,999 0,995 

Nanquim 0,987 0,970 

Nanquim + Ciano 0,970 0,933 

 

Estes resultados mostram que existe forte correlação entre os métodos de 

espectroscopia, entretanto, somente a correlação entre os valores não é suficiente para a 

análise dos resultados. Desta forma, a concordância de Lin torna-se o complemento para 

a inferência estatística, com o propósito de validar a espectroscopia utilizando sinais 

fotoacústicos. Pelo critério proposto por McBride em 2005 [122], a concordância entre a 

espectroscopia por amplitude do sinal fotoacústico e a espectrofotometria foi substancial 

nas amostras de CuCl2  e tinta Nanquim, moderada para a mistura de tintas Nanquim e 

Ciano e quase perfeita para a solução de NiCl2. Em resumo, foi observado que os 

valores normalizados do coeficiente de absorção ópticos adquiridos por meio da medida 
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da amplitude do sinal fotoacústico foram próximos aos valores normalizados obtidos 

pelo espectrofotômetro e existe concordância relevante entre estes dois métodos de 

espectroscopia. 

3.3.2. Estimativa da proporção da solução de CuCl2 em uma mistura 

Como exposto na seção 3.2.3, o espectro de absorção óptica do CuCl2  possui 

um comportamento de crescimento entre 680 – 820 nm enquanto a absorção óptica do 

NiCl2 apresenta decaimento para esta mesma faixa do espectro eletromagnético (Figuras 

3.2b). O comportamento do espectro de absorção destes compostos também foi 

mostrado experimentalmente na seção anterior (Figura 3.4a,b).  Desta forma, a mistura 

de CuCl2 e NiCl2 pode mimetizar o comportamento da absorção óptica do sangue [114]. 

A estimativa percentual da proporção da solução padrão de CuCl2 (      na mistura é 

uma forma de avaliar o método para o cálculo da oxigenação sanguínea por meio da 

inversão espectral para os dados experimentais obtidos pelo aparato experimental.  

Os espectros relativos de absorção óptica das misturas, medidos por meio da 

amplitude do sinal fotoacústico, são mostrado na Figura 3.5a. As diferentes proporções 

de      e      se manifestam em espectros relativos intermediários entre os espectros 

de absorção óptica das soluções padrão. Para comparação, os espectros de absorção 

óptica das misturas foram calculados utilizando combinações lineares dos valores 

tabelados (Figura 3.5b). 

 

  

(a) (b) 

Figura 3.5 - (a) Espectro relativo de absorção óptica das misturas das soluções de 

CuCl2 (    )  e NiCl2  (    ) obtidos experimentalmente. (b) Espectro de absorção 

óptica calculado pela combinação linear dos valores tabelados. 
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A estimativa da proporção da      na mistura calculada utilizando o método de 

inversão espectral é apresentada na Tabela 3.2. 

 

Tabela 3.2 - Valores da estimativa da proporção da      presente nas 

misturas. 

Proporção da      na mistura (%) 
Estimativa da proporção da 

     na mistura (%) 

0,00 0,00 

25,00 29,5 

50,00 52,3 

75,00 74,7 

100,00 97,1 

 

A análise estatística da estimativa percentual da proporção da      nas misturas 

foi realizada calculando o coeficiente de correlação de Pearson, coeficiente de 

concordância de Lin e o gráfico de Bland-Altman [123] para encontrar os limites de 

variação entre a medida e o valor real. A Figura 3.6a mostra a estimativa da 

porcentagem da proporção da      da mistura utilizando dados experimentais em 

função dos valores reais. A Figura 3.6b mostra o gráfico de Bland-Altman das 

estimativas. 

Os resultados apresentam correlação forte (r = 0,998) e concordância quase 

perfeita (  = 0,997). Isso mostra que a estimativa da proporção de da      na mistura 

utilizando os dados obtidos experimentalmente se aproxima dos valores reais. O gráfico 

de Bland-Altman possui limite superior igual a 6,21%, limite inferior igual a -4,47% e a 

média da diferença entre a estimativa e o valor real igual a 0,72%, apontando que a 

medidas entre a estimativa da proporção      na mistura e o valor de proporção real 

diferem dentro de um intervalo de aproximadamente 5,3% para mais ou para menos. 

A precisão encontrada na estimativa da proporção da      nas misturas que 

mimetizam a absorção óptica do sangue é da mesma ordem de grandeza da precisão 

encontrada nas medidas de SO2 sanguíneo utilizando espectros relativos de absorção 

óptica do sangue por meio das amplitudes dos sinais fotoacústicos unidimensionais 

[88].  
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(a) (b) 

Figura 3.6 - Análise estatística da concordância entre os valores estimados da 

proporção da      na medida utilizando os dados experimentais e a proporção real. (a) 

Valores da proporção estimada experimentalmente em função dos valores de proporção 

reais. (b) Gráfico de Bland-Altman das medidas. 

 

3.3.3. Medidas absolutas de    

A primeira análise para avaliar a medida absoluta do coeficiente de absorção 

óptica por meio do ajuste da parte inicial compressiva tratou de relacionar o 

comprimento axial do recipiente com o coeficiente de absorção óptica da amostra. 

Utilizando a lei de Beer-Lambert [93] é possível determinar o mínimo coeficiente de 

absorção óptica (    ) de forma que a fluência óptica da luz na borda do porta amostra 

oposta à iluminação seja atenuada em 99% da fluência óptica de entrada (   ), para um 

dado comprimento axial do porta amostra (  : 

 

            
         (3.3) 

   

      
     

 
 (3.4) 

 

Os recipientes utilizados nos experimentos possuiam comprimento axial de 

15 mm o que resulta, segundo a equação (3.4), em um valor mínimo      = 0,30 mm
-1

 

para que a fluência de luz que alcança na borda oposta à iluminação seja igual a 1% da 

fluência de entrada. As simulações bidimensionais foram realizadas para verificar 
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situações em que o coeficiente de absorção da amostra foi menor (   = 0,15 mm
-1

), 

igual (   = 0,30 mm
-1

) e maior (   = 0,45 mm
-1

) que o valor mínimo     . A Figura 3.7 

mostra os sinais fotoacústicos simulados para cada caso. 

 

 

Figura 3.7 - Sinal fotoacústico simulado com amplitude normalizada para um porta 

amostra com comprimento axial de 15 mm (linhas tracejadas vermelhas) preenchido 

com amostras de coeficiente de absorção menor, igual e maior que     . 

 

 

Figura 3.8 - Ajuste exponencial da parte compressiva inicial dos sinais simulados. A 

curva vermelha representa o ajuste de uma amostra com   <      resultando em uma 

medida subestimada do coeficiente de absorção óptica. 

 

Observa-se que quando o coeficiente de absorção óptica é menor que      há um 

sinal fotoacústico proveniente da borda oposta à iluminação que interfere na 

representação da parte compressiva inicial do sinal.  O coeficiente de absorção óptica 

quando    =      ainda pode ser extraído pelo ajuste da parte compressiva inicial. 

Entretanto, a medida apresenta um valor subestimado quando a absorção óptica da 
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amostra é menor que     . A Figura 3.8 mostra o ajuste da parte compressiva inicial dos 

sinais fotoacústicos simulados. 

A próxima análise consistiu em verificar a influência das reflexões internas no 

recipiente quando a absorção óptica da amostra tem valores próximos de     .  

     

 

(a) 

 

(b) 

Figura 3.9 - (a) Sinal fotoacústico simulado de uma amostra com coeficiente de 

absorção óptico igual a 0,30 mm
-1

 colocada em porta amostras com largura ( ) menor, 

igual e maior ao comprimento axial ( ). (b) Ajuste exponencial da parte compressiva 

inicial dos sinais simulados. A curva vermelha representa o ajuste de um sinal adquirido 

em um porta amostra com   <   resultando em uma medida subestimada de   . 

 

Para realizar essa tarefa, paredes de acrílico foram inseridas nas simulações 

bidimensionais. Adicionalmente, foram inseridas interfaces acrílico/ar até metade do 

comprimento axial e completado com interface acrílico/água, mimetizando o arranjo da 

cubeta parcialmente imersa (Configuração 1). Foram simuladas três diferentes 

condições para a distância entre as paredes, que representam a largura do recipiente ( ): 

largura menor (  = 7,5 mm), igual (  = 15 mm) e maior (  = 30 mm) que o 
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comprimento axial ( ). A Figura 3.9a mostra os sinais simulados nas três diferentes 

configurações, observa-se que a influência das reflexões internas na parte compressiva 

inicial ocorre principalmente para a condição   <  . O recipiente com   >   apresenta a 

mesma estimativa que a configuração   =   (Figura 3.9b). Para o uso prático da 

espectroscopia fotoacústica por ajuste da parte compressiva inicial um porta amostra de 

largura igual ao comprimento é mais vantajoso devido ao menor volume de amostra 

necessário para a medida. 

Por meio de simulações simples foi possível estimar um valor limite de 

coeficiente de absorção óptica da amostra em função do comprimento axial do porta 

amostra e definir as melhores dimensões de recipientes para adquirir sinais 

fotoacústicos mais próximos de um caso ideal. Apesar de estes resultados terem sido 

produzidos por simulações bidimensionais, que representaram uma simplificação do 

caso real, eles ajudam a nortear a realização dos experimentos.  

 

  

(a) (b) 

Figura 3.10 - (a) Espectro de absorção óptica obtido pelo ajuste da parte compressiva 

inicial de uma amostra de CuCl2 com concentração de 40 g/L para três configurações 

diferentes. (b) Concordância de Lin entre os valores estimados do coeficiente de 

absorção óptica e os valores tabelados. 

 

Foram realizadas aquisições do espectro de absorção óptica de uma amostra de 

CuCl2 com concentração de 40 g/L que, em determinados comprimentos de onda, 

apresenta coeficiente de absorção óptica próximo ao valor de     . Os dados 

experimentais foram adquiridos utilizando o transdutor ultrassônico monocanal de 

frequência central nominal igual a 3,5 MHz. O espectro de absorção óptica do CuCl2 foi 

calculado por meio do ajuste da parte compressiva inicial dos sinais adquiridos  
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utilizando cada uma das configurações de porta amostras mostrados a Figura 3.3. A 

Figura 3.10 mostra estes valores. 

Observando a Figura 3.10a fica evidente que a substituição do ar pela água, em 

uma das interfaces do porta amostra, melhorou substancialmente a estimativa do 

coeficiente de absorção óptico. Isso é demonstrado quantitativamente pelo coeficiente 

de concordância de Lin entre as estimativas e os valores tabelados (Figura 3.10b). Para 

o cálculo da concordância de Lin para a Configuração 1, os valores estimados para os 

comprimento de onda de 680, 890, e 900 nm foram desconsiderados. Mesmo 

removendo valores outliers da estimativa utilizando a Configuração 1, as configurações 

em que o porta amostra está completamente imerso em água apresentaram melhor 

desempenho, com valores de concordância maiores que 0,95 indicando uma 

concordância substancial entre a medida e o valor tabelado. Para entender melhor os 

resultados da Figura 3.10 e analisar a influência das dimensões do recipiente, como feito 

anteriormente utilizando simulações bidimensionais, foram executadas simulações 

tridimensionais para obtenção de sinais fotoacústicos para a amostra de CuCl2 com 

concentração de 40 g/L. 

Foram simulados dois casos para cada configuração: (i) absorção óptica de valor 

próximo do limite, utilizando excitação por luz de comprimento de onda igual 680 nm 

(         = 0,29 mm
-1

) e (ii) absorção óptica de valor maior que o limite, utilizando 

excitação por luz de comprimento de onda igual 850 nm (   = 0,77 mm
-1

).  

A Figura 3.11a mostra que em 680 nm a detecção da parte compressiva inicial 

foi bastante prejudicada na Configuração 1 para ambos os casos, simulação e dados 

experimentais. A convergência entre a simulação e o experimento é um indicativo de 

que as reflexões internas nas paredes do recipiente prejudicaram a medida quando a 

absorção óptica da amostra foi próxima de     , impossibilitando o ajuste exponencial, 

como pode ser visto no valor outlier para 680 nm na estimativa utilizando a 

Configuração 1 (Figura 3.10a). A remoção da interface ar/amostra melhorou a detecção 

da parte compressiva inicial do sinal como pode ser observado para as Configurações 2 

e 3. Entretanto, quando a distância entre as paredes do recipiente é maior, como no caso 

da Configuração 3, a detecção da parte compressiva inicial foi melhorada possibilitando 

uma estimativa do coeficiente de absorção mais precisa. Isso pode ser observado na 

Figura 3.10a para os comprimentos de onda de 680 e 690 nm, em que a estimativa 

utilizando a Configuração 3 foi mais próxima dos valores tabelados do que estimativa 

da Configuração 2. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 3.11 - (a) Sinais fotoacústicos simulados e adquiridos experimentalmente para 

as três configurações utilizando excitação por comprimento de onda de 680 nm em uma 

amostra de CuCl2 com concentração de 40 g/L, resultando em         . (b) Sinais 

fotoacústicos simulados e adquiridos experimentalmente para as três configurações 

utilizando excitação por comprimento de onda de 850 nm em uma amostra de CuCl2 

com concentração de 40 g/L, resultando em         . 

 

Quando a absorção da amostra foi maior que     , como no caso da excitação da 

amostra de CuCl2 por luz de comprimento de onda de 850 nm, a detecção da parte 

compressiva inicial do sinal fotoacústico foi menos influenciada pelas dimensões do 

porta amostra (Figura 3.11b). Para as Configurações 2, 3 a detecção da parte 

exponencial do sinal foi satisfatória e a estimativa do coeficiente de absorção óptico foi 

próxima do valor tabelado (Figura 3.10a). Na condição    >      também foi observado 

que a remoção da interface ar/amostra melhorou a detecção do sinal, entretanto, a 

influência das reflexões é menos significativa e o ajuste exponencial no sinal adquirido 

utilizando a Configuração 1 foi possível (Figura 3.10a). 
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Para avaliar a influência das características do detector, espectros de absorção da 

solução de CuCl2 com concentração de 40 g/L foram adquiridos utilizando transdutores 

ultrassônicos monocanais de frequências centrais nominais variando de 1 a 15 MHz. A 

Figura 3.12 mostra os resultados comparativos entre os espectros obtidos com os 

transdutores ultrassônicos monocanais. 

 

  

(a) (b) 

Figura 3.12 - (a) Espectro de absorção óptica obtido pelo ajuste da parte compressiva 

inicial de uma amostra de CuCl2 com concentração de 40 g/L para transdutores 

ultrassônicos monocanais de diferentes frequências centrais nominais. (b) Concordância 

de Lin entre os valores estimados do coeficiente de absorção óptica e os valores 

tabelados em função da frequência central do transdutor. 

 

Pelos valores de concordância de Lin (Figura 3.12b) entre os valores tabelados e 

as medidas pode-se concluir que os transdutores ultrassônicos com frequência central de 

10 e 15 MHz apresentam um desempenho inferior. Analisando a medida do coeficiente 

de absorção óptica quando a excitação por luz possui comprimento de onda de 680 nm 

(        ), observa-se que os transdutores de 1 a 3,5 MHz apresentam valores mais 

próximos dos valores tabelados, enquanto essa medida é apresentou exatidão 

moderadamente menor para os transdutores de 5 e 7,5 MHz. Para os coeficientes de 

absorção avaliados aqui, que variam de 0,30 mm
-1

 a 0,78 mm
-1

, o ajuste da exponencial 

apresentou exatidão consideravelmente menor para os transdutores de 10 e 15 MHz, 

gerando, inclusive, alguns valores outliers. Para melhor compreensão destes resultados, 

o espectro de potência foi calculado para os dados experimentais e dados simulados 

quando a iluminação foi feita utilizando luz de comprimento de onda de 850 nm 
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utilizando a Configuração 3. Para esta situação o coeficiente de absorção óptica foi de 

0,77 mm
-1

, a frequência central nominal do transdutor era de 3,5 MHz. 

 

  

(a) (b) 

Figura 3.13 - (a) Espectro de potência dos sinais fotoacústicos experimentais e 

simulados da solução de CuCl2 com concentração de 40 g/L iluminada para excitação 

por luz de comprimento de onda de 850 nm (   = 0,77 mm
-1

) e utilizando a 

Configuração 3. (b) Sinais fotoacústicos adquiridos com transdutores ultrassônicos de 

diferentes frequências centrais para a solução de CuCl2 para excitação por luz de 

comprimento de onda de 850 nm e utilizando a Configuração 3. 

 

Pelo espectro de potência (Figura 3.13a) pode-se inferir que a parte compressiva 

inicial do sinal fotoacústico tem pico em baixa frequência (100 – 200 kHz). Desta 

forma, os transdutores de menor frequência central são mais sensíveis à detecção da 

parte exponencial do sinal. Isso pode ser observado na Figura 3.13b em que se tem a 

aquisição de sinais fotoacústicos sob as mesmas condições por transdutores de 

diferentes frequências centrais nominais. O transdutor de 1 MHz apresentou a maior 

amplitude do sinal, sendo que esta decaiu em função da frequência central do 

transdutor. Em [94], a relação entre a frequência do sinal fotoacústico, a absorção óptica 

e a difração acústica é abordada. Para substâncias muito absorvedoras, a aquisição da 

onda fotoacústica possui componentes de alta frequência e é afetada pela atenuação do 

som. Em substâncias pouco absorvedoras, a onda fotoacústica gerada possui 

componentes de baixa frequência que podem ser influenciadas pela difração acústica 

[94].      
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Em [95], os autores utilizaram um aparato experimental com a presença da 

interface ar/amostra e obtiveram medidas satisfatórias do coeficiente de absorção óptica 

por meio do ajuste da parte compressiva inicial do sinal fotoacústico. Entretanto, para a 

espectroscopia fotoacústica da amostra de CuCl2 os autores utilizaram valores de 

absorção óptica variando de 1,5 a 3,0 mm
-1

. A Figura 3.11b mostram que para o valor 

de absorção óptica de 0,77 mm
-1

, a detecção da parte compressiva inicial do sinal 

fotoacústico utilizando a Configuração 1 é suficiente para a estimativa da absorção 

óptica aproximar-se do valor tabelado (Figura 3.10a). Assim, os valores de absorção 

óptica da solução de CuCl2 avaliada em [95] configuram a situação em que a utilização 

da Configuração 1 é viável para a estimativa, apesar da utilização de porta amostras 

submersos em água apresentar melhores desempenhos. Além disso, em [95] a fluência 

dos pulsos de luz usados são de 40 mJ/cm
-2

 e 160 mJ/cm
-2

, o que configura valores 

muito acima da fluência utilizada neste trabalho (máximo 12 mJ/cm
-2

). A utilização de 

maiores valores de fluência promove um sinal fotoacústico de maior amplitude que 

pode ser mais bem amostrado pelo transdutor de ultrassom.  

A interface ar/amostra também é presente em [110], [112] com o sucesso nas 

medidas do coeficiente de absorção óptica. Entretanto, não há menção sobre as 

dimensões dos porta amostras em [95], [112] enquanto que em [110] é possível saber 

que a comprimento axial da amostra é de 20,0 mm, mas não se sabe seus comprimentos 

laterais. Em [88] o porta amostra possui comprimento axial de 7 mm e diâmetro de 

15 mm, imerso em água e a interface ar/amostra é substituída por uma interface 

polimetilmetacrilato/amostra. Os coeficientes de absorção das amostras variaram de 1,0 

a 3,0 mm
-1

 sendo maiores que o limite para um comprimento axial de 7,0 mm 

(     (7,0) = 0,65 mm
-1

), tendo assim as condições    >   e    >      estudadas neste 

trabalho. Contudo, nossos resultados mostraram que as medidas usando a Configuração 

1 ou transdutores com frequência central de 10 e 15 MHz podem ter sua exatidão 

comprometida para valores de aborção óptica entre 0,3 – 0,77 mm
-1

. A viabilidade do 

uso da Configuração 1 com transdutores ultrassônico com frequencias centrais nominais 

maiores para estimativa do coeficiente de absorção óptica em amostras com alta 

absorção óptica necessita ser verificada.  

3.4. Conclusões 

Utilizando diversos comprimentos de onda da luz incidente foi possível estimar 

a proporção de uma determinada solução em uma mistura por meio de medidas de 
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espectroscopia fotoacústica relativa. Portanto, o sistema de espectroscopia fotoacústica 

desenvolvido se mostrou adequado para caracterização espectral de absorção óptica, 

abrindo caminho para as aplicações biomédicas utilizando técnicas de imagem 

fotoacústica. Esse tipo de medida apresenta diversas aplicações biomédicas, tais como 

medidas da quantidade de hemoglobina [29], [31], [39], [86]–[90], melanina [124], 

[125] ou lipídios [126], [127] no tecido biológico. Quanto à medida absoluta do 

coeficiente de absorção óptica por meio do ajuste da parte inicial compressiva do sinal 

fotoacústico, foram investigadas a influência da geometria, formação e propagação da 

onda acústica. Os resultados mostraram que uma boa representação da parte 

compressiva inicial depende da absorção da amostra, das dimensões do recipiente e da 

frequência central do transdutor. Conclui-se que o comprimento axial do porta amostra 

determina o menor coeficiente de absorção óptica para que a medida seja precisa 

(     ). Sob a condição         , um porta amostra com dimensões laterais maiores 

ou iguais ao seu comprimento axial e completamente imerso em água fornece melhores 

medidas. Quanto à detecção, os resultados apontam que a parte compressiva inicial do 

sinal fotoacústico possui frequência da ordem de centenas de kHz, sendo mais bem 

detectada pelos transdutores de frequência central de 1,0 a 3,5 MHz, quando a absorção 

óptica possui valores entre 0,3 – 0,78 mm
-1

. Essas constatações podem ser úteis para o 

desenvolvimento de métodos para uma melhor aquisição de sinais para o ajuste, 

tornando possíveis medidas absolutas de absorção óptica ou atenuação efetiva para a 

análise de novas substâncias.   
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Capítulo 4: Iluminação multiangular pelo eixo longo de um transdutor 

linear 

 

 

 

4.1. Introdução 

Como visto nos capítulos anteriores, a imagem fotoacústica é uma técnica que 

tem sua fundamentação no efeito fotoacústico que consiste na emissão de ondas 

acústicas devido à absorção de luz por um material [24], [28], [33], [49], [128]. 

Atualmente, a técnica de imagem fotoacústica utiliza pulsos de luz de curta duração 

(      s) para garantir as condições de confinamento térmico e de pressão.  Ao se 

propagar pelo material alvo, o pulso laser é absorvido, a conversão da energia luminosa 

em energia térmica resulta em um aumento de temperatura causando uma expansão 

termoelástica e gerando ondas acústicas [29]. 

Sistemas de imagens fotoacústicas acoplados a equipamentos de ultrassonografia 

operam geralmente no modo reflexão (ou também conhecido como epi-mode) onde a 

iluminação e a detecção da onda fotoacústica são arranjadas em um mesmo lado [37], 

[129]–[132]. Para transdutores de ultrassom lineares, é comum o tecido ser iluminado 

utilizando saídas de fibras ópticas de formatos retangulares presas às laterais do plano 

de elevação (eixo curto) do transdutor (Figura 4.1a), este esquema de iluminação é 

chamado de iluminação de campo escuro (dark-field illumination). Nesta configuração, 

quando a face do transdutor está em contato com a pele a luz é entregue de forma 

oblíqua e pressupõe-se que todo o campo de visão do transdutor é iluminado devido ao 

espalhamento da luz. Além disso, a absorção da luz fora do plano de imagem gera ondas 

fotoacústicas que podem chegar ao transdutor sendo uma fonte de artefato conhecido 

como clutter, o qual é um limitante na profundidade da imagem [133]–[135]. Diferentes 

estudos investigaram meios para otimizar a entrega de luz nessa configuração, variando 

a distância entre a saída da fibra óptica e o plano de imagem [134], [136]–[139] ou 

posicionando um espaçador opticamente transparente entre a face do transdutor e a 

superfície da pele fazendo com que a luz incida diretamente no tecido abaixo do 

transdutor (referido também como iluminação de campo quasiclaro – quasibrigth-field 

illumination) [129], [131], [132], [140]. Um apanhador de luz (light-catcher) de formato 

côncavo foi empregado para redirecionar a luz refletida na pele de volta para o tecido, 

aumentando a magnitude do sinal fotoacústico em maiores profundidades [141], [142]. 
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Estes estudos avaliaram os sistemas de imagem fotoacústica baseadas em laser, 

recentemente sistemas que utilizam diodos emissores de luz (LED) foram propostos 

como uma alternativa com uma interessante relação custo-eficiência [143], [144]. Os 

sistemas baseados em LED utilizando transdutores lineares geralmente operam com 

uma configuração semelhante à Figura 4.1a [143], [145]. Em [83] os autores sugerem 

que a alta divergência da fonte LED reduz a dependência direcional para gerar sinal 

fotoacústico, quando comparada ao laser. 

Uma vez que a entrega de luz ao tecido é essencial para aumentar a 

profundidade e a relação sinal-ruído, transdutores personalizados [146], novos materiais 

[147] e novas estratégias foram desenvolvidas para explorar as diferentes geometrias de 

iluminação para melhorar a qualidade das imagens fotoacústicas. Uma destas novas 

estratégias de iluminação para o modo reflexão usando transdutores lineares padrões é o 

arranjo coaxial do campo luminoso e o campo acústico (iluminação de campo claro – 

bright-field illumination, Figura 4.1b) pelo direcionamento do feixe laser por um 

acoplador acústico/óptico [148] ou pelo emprego de um ou dois refletores acústicos para 

redirecionamento das ondas acústicas [149]–[151]. Os resultados destes estudos 

mostram que o esquema de iluminação de campo claro tem um melhor desempenho na 

entrega de luz ao tecido alvo quando comparado à iluminação de campo escuro. 

Uma estratégia de iluminação alternativa, ainda não explorada na literatura, 

consiste no posicionamento das saídas de fibra óptica nas extremidades do eixo longo 

do transdutor de ultrassom (essa estratégia será referida aqui como iluminação pelo eixo 

longo), Figura 4.1c. Neste estudo, é proposta a iluminação pelo eixo-longo como uma 

nova estratégia de iluminação para a aquisição de imagens fotoacústicas em modo 

reflexão, com a vantagem de entrega de luz dentro do plano de imagem de maneira 

similar à iluminação de campo claro. 

Na primeira parte deste capítulo serão abordadas simulações Monte Carlo de 

propagação de fótons em meios túrbidos com o intuito de comparar a entrega de luz 

para as estratégias de iluminação de campo escuro, campo claro e iluminação pelo eixo 

longo. Um espaçador óptico transparente posicionado entre a face do transdutor e a 

superfície do alvo foi considerado em todos os casos. Tecidos com três diferentes 

geometrias foram simulados: alvos maiores e menores que a largura do plano de 

imagem do transdutor representando o antebraço e o dedo indicador humano, 

respectivamente e um alvo de tamanho intermediário representando a seção transversal 

do torso de um camundongo onde o abdômen é menor que o plano de imagem e os 
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membros inferiores completam o campo de visão do transdutor. As simulações 

demonstraram uma substancial melhora na entrega de luz para alvos menores que a 

largura do transdutor.  

 

 

Figura 4.1 - (a) Esquema de iluminação de campo escuro: terminais de fibra óptica 

retangulares fornecem uma iluminação oblíqua ao tecido alvo. (b) Esquema de 

iluminação de campo claro: o arranjo coaxial do campo luminoso e do campo acústico 

promove a entrega de luz inteiramente dentro do plano de imagem. (c) Arquitetura 

proposta para iluminação pelo eixo longo: a variação do ângulo de incidência da luz 

pelo eixo longo promove uma iluminação ampla pra superfície do alvo contando com a 

entrega de luz inteiramente dentro do plano de imagem. 

   

Na segunda parte deste capítulo, é descrita a construção de um protótipo de 

baixo custo para a iluminação pelo eixo longo. Este dispositivo empregou um bundle de 

fibra ótica trifurcado, comercialmente disponível e de baixo custo, para distribuição de 

luz, sendo que nenhum outro componente óptico foi necessário. Como a iluminação 

pelo eixo longo, como mostrado na Figura 4.1c, é capaz de entregar luz somente a uma 

região limitada do campo de visão do transdutor, foi necessário construir um sistema 

para variação do ângulo da saída da fibra óptica e assim realizar uma varredura na 

superfície do tecido alvo. A soma das subimagens adquiridas utilizando diferentes 

angulações resulta em uma imagem final com iluminação ampla, similar a estratégia 

descrita em [152]. 

Portanto, este estudo apresenta uma nova estratégia para o fornecimento de luz 

para gerar imagens fotoacústicas, com emissão coaxial de luz e ultrassom. 

Diferentemente de outras abordagens com capacidade semelhante [148]–[151], a técnica 
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proposta não requer um dispositivo de acoplamento óptico/acústico. Isso é uma 

vantagem porque esses módulos de acoplamento geralmente induzem importantes 

distorções de fase na frente de onda, o que pode reduzir a qualidade da imagem [140]. O 

dispositivo de distribuição de luz foi prototipado para proporcionar liberdade de escolha 

independente do ângulo de iluminação, em cada lado do transdutor, permitindo o 

planejamento da iluminação multiangular. A viabilidade deste novo esquema de 

iluminação foi avaliada pela aquisição de imagens em um phantom, antebraço e dedo 

indicador humano e torso de um camundongo. 

4.2. Materiais e métodos 

4.2.1. Simulação de Monte Carlo 

A entrega de luz aos tecidos depende do esquema de iluminação adotado e pode 

ser influenciada pela geometria do alvo. Para avaliar o desempenho dos esquemas de 

iluminação da Figura 4.1 o transporte da luz foi simulado utilizando a ferramenta 

MCXLAB Matlab toolbox que consiste em um modelo de simulação de Monte Carlo 

baseado em voxels tridimensionais [153]. Três geometrias de alvos foram utilizadas: (i) 

um alvo de formato cilíndrico simulando uma situação similar à observada para o dedo 

indicador humano em que a dimensão lateral é menor que a largura do transdutor, (ii) 

um alvo de geometria parecida com o antebraço humano em que a dimensão é maior 

que a largura do transdutor (iii) o torso de um camundongo como um caso intermediário 

em que uma parte é menor que a largura do transdutor (abdômen) e os membros 

inferiores são maiores que o campo de visão do transdutor.  

O modelamento da iluminação de campo escuro mostrada na Figura 4.1a foi 

baseado na configuração descrita em [154]. A configuração foi composta por dois 

terminais de fibra ópticas retangulares (38,0 mm   1,25 mm), posicionados de forma 

que o ângulo de entrada da luz foi de 20º e os campos luminosos provindos das saídas 

de fibra óptica se sobrepunham na superfície do alvo. Para os três casos um espaçador 

óptico transparente (água) de 19,5 mm foi posicionado entre a superfície do alvo e a 

face do transdutor. Para a iluminação de campo claro (Figura 4.1b), o campo luminoso 

foi coaxial com a detecção acústica. Neste caso, a iluminação possuía dimensões de 

38,0 mm   5,0 mm, como descrito em [148]. A iluminação pelo eixo longo (Figura 

4.1c) foi simulada utilizando duas saídas de fibra óptica circulares de diâmetro de 

5,0 mm. Assim como nos experimentos (mais detalhes na seção 4.2.6), a estratégia de se 

utilizar diversos ângulos para a iluminação de todo o campo de visão foi considerada na 
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simulação. Foi verificado que um pelo menos cinco ângulos de iluminação são 

necessários para varrer a superfície do alvo. Neste caso, todos os parâmetros de 

simulação foram os mesmos da configuração experimental. Um total de           

fótons foram usados para simular cada situação.  

O volume computacional para todas as simulações foi 86 mm   60 mm   

30 mm com voxel de aresta de 0,25 mm. O volume consistiu em dois materiais, o 

material de background (água) e uma inclusão (alvo) simulando o tecido. As 

propriedades ópticas do background foram: coeficiente de absorção óptica   
   

 

             mm
-1

, coeficiente de espalhamento óptico   
   

     mm
-1

, fator de 

anisotropia        e índice de refração          . Para o alvo, os coeficientes de 

espalhamento óptico e absorção óptica foram selecionados para um tecido genérico 

seguindo as equações [36]: 
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em que      é o coeficiente de espalhamento óptico reduzido,   é a fração média do 

volume de sangue,    é a SO2 do sangue,   é a fração de água e    é a fração de 

gorduras. O tecido genérico foi composto de 15% de sangue com uma SO2 de 75%, 

20% de água e 10% de gorduras. O coeficiente de absorção óptica resultante foi 

  
             mm

-1
 para o comprimento de onda igual a 800 nm. Os valores de   e   

foram escolhidos como o valor médio estimado para tecidos moles (       mm
-

1
,        ) [36] resultando em           mm

-1
 para 800 nm. O fator de anisotropia 

(       ) foi de 0,95. 

4.2.2. Dispositivo para iluminação lateral de múltiplos ângulos 

Um dispositivo para iluminação lateral de múltiplos ângulos foi desenvolvido 

utilizando uma arquitetura diferente das configurações mais comumente encontradas na 

literatura (Figura 4.1a) [34], [37], [130], [132]–[135], [139], [155]. Os terminais da fibra 

óptica foram presos em suportes móveis localizados nas laterais do transdutor. Essa 

configuração permite criar diferentes regiões focais do feixe laser dentro do campo de 
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visão do transdutor. O dispositivo desenvolvido é constituído de três partes principais: 

um suporte para o transdutor, um sistema de transmissão de movimento e dois motores. 

O suporte para o transdutor e o sistema de transmissão de movimento foram desenhados 

utilizando um software de modelamento paramétrico open-source (FreeCad) e 

impressos em plástico acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) com uma impressora 3D 

(ZMorph 2.0 SX, ZMorph, Wroclaw, Poland). O ângulo dos suportes móveis é 

controlado por motores (SC-0252 MG, SAVOX, Salt Lake City, Utah, USA) conectados 

ao sistema de transmissão de movimento e controlados por um micro controlador open-

source (Arduino UNO, Arduino, Turin, Italy). A Figura 4.2a mostra uma imagem do 

modelo tridimensional e a Figura 4.2b mostra uma fotografia do protótipo desenvolvido.  

Um transdutor linear L14-5/38 (Ultrasonix Medical Corp., Richmond, Canada)  

com 128 elementos piezelétricos e frequência central de 7,2 MHz foi colocado dentro 

do suporte e então posicionado em um estágio translacional de três eixos (HSC-103, 

Sigmakoki, Tokyo, Japan). Uma interface de software em Labview (National 

Instruments, Austin, Texas, USA) foi desenvolvida para integrar o controle da posição 

do transdutor e ângulos de iluminação.  

 

 

Figura 4.2 - (a) Modelo tridimensional e (b) o protótipo desenvolvido para o 

dispositivo de iluminação lateral de multiangular acoplado ao transdutor linear de 

ultrassom. 

 



 

 

49 

 

 

 

Figura 4.3 - Posicionamento do alvo para experimentos. Uma distância de 19,5 mm foi 

utilizada para que a região focal dos feixes de laser fosse posicionada na superfície do 

alvo quando o ângulo de iluminação fosse mínimo (  = 0º). 

 

A sequência temporal para a sincronização da aquisição dos dados RF e 

iluminação multiangular consistiu na aquisição de um par de imagens fotoacústicas e 

ultrassom Modo-B para cada pulso laser (frequência de repetição de pulso laser igual a 

10 Hz). Depois de   pulsos (      ms), o ângulo de iluminação é incrementado em 

   e o processo é repetido para   ângulos de iluminação. Para a técnica de iluminação 

lateral multiangular o menor ângulo possível é usado como referência sendo chamado 

de      = 0
o 
(Figura 4.3). Desta forma o ângulo máximo    pode ser escrito como: 

 

             (4.3) 

 

 Volumes de imagens tridimensionais foram adquiridos utilizando o estágio 

translacional para mover o transdutor na direção de elevação. O sistema óptico utilizado 

para excitação foi o mesmo descrito na seção 3.2.1 do Capítulo 3. 

4.2.3. Soma coerente de imagens fotoacústicas  

Na ultrassonografia ou na imagem fotoacústica utilizando um transdutor linear 

as ondas acústicas provindas do material alvo são detectadas por uma matriz de 

elementos piezelétricos linearmente dispostos. Na ultrassonografia convencional, ondas 

retroespalhadas são detectadas, enquanto que nas imagens fotoacústicas, o sinal de 

radiofrequência (RF) detectado corresponde às ondas acústicas geradas pelos 
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absorvedores de luz dentro do material. O sinal         representa a pressão acústica 

detectada pelo i-nésimo elemento do transdutor de ultrassom. O tempo de voo da onda 

fotoacústica da posição do absorvedor de luz até cada elemento do transdutor é 

 

 
             

√          

 
 (4.4) 

 

onde   e   são as posições lateral e axial da fonte da onda de pressão, respectivamente, 

e    é a distância lateral do i-nésimo elemento em relação à posição central do 

transdutor de ultrassom. A técnica de atraso-e-soma para imagens fotoacústicas consiste 

em aplicar o atraso            ao sinal RF         e somar os elementos adjacentes 

[156] 

 

 
        ∑  (             )

   

       

 (4.5) 

 

em que   é o número de abertura do beamforming de recepção, ou seja, o número de 

elementos adjacentes que serão somados. 

Para as subimagens fotoacústicas adquiridas de um mesmo alvo e em uma 

mesma posição, utilizando diferentes posicionamentos da iluminação como, por 

exemplo, diferentes angulações do feixe laser incidente, a soma destas subimagens 

reconstruídas pela técnica de atraso-e-soma sem qualquer processamento adicional é 

equivalente a uma imagem fotoacústica adquirida utilizando um campo amplo de 

iluminação. Isso é possível devido ao comportamento linear da técnica de atraso-e-soma 

(princípio de Huygens-Fresnel) [152]. Desta forma, subimagens fotoacústicas podem 

ser somadas coerentemente para reunir as contribuições de cada ângulo de iluminação 

 

 

         ∑    
     

  

         

 (4.6) 

 

onde         é o sinal RF reconstruído e coerentemente somado,    
      é o sinal RF 

reconstruído do i-nésimo ângulo de iluminação e    é o máximo ângulo de iluminação.  



 

 

51 

 

4.2.4.  Medida de energia do laser em tempo real 

A medida da energia dos pulsos laser foi realizada por meio de dois sistemas: (i) 

um medidor de energia (utilizado para as medidas no Capítulo 3) e (ii) pelo sinal 

fotoacústico gerado pela incidência do feixe na face de um transdutor de ultrassom 

monocanal [157]. Para ambas as configurações, uma das ramificações da fibra óptica foi 

conectada ao sensor possibilitando a medida relativa da fluência dos pulsos de luz em 

tempo real. Uma vez que a energia é distribuída uniformemente pelas ramificações da 

fibra óptica, a fluência medida é proporcional à luz entregue ao alvo. Neste capítulo, o 

dispositivo para iluminação multiangular pelo eixo longo utilizou uma fibra trifurcada 

(Oriel Glass Fiber Optic Bundle; abertura numérica: 0,56; diâmetro do núcleo: 7,9 mm 

(comum), 5,5 mm (ramificações); comprimento da fibra: 91,44 com; Newport, Irvine, 

CA, USA) com duas ramificações utilizadas para a iluminação multiangular e uma 

ramificação para a medida de energia em tempo real. 

Foi observado que a frequência de atualização da tela do medidor é de 

aproximadamente 3,0 Hz. Este método é suficiente para a medida da energia durante a 

aquisição de sinais fotoacústicos utilizando transdutores monocanais (como descrito no 

Capítulo 3), uma vez que a frequência de repetição de pulsos lasers utilizada foi de 1,0 

Hz. Entretanto, neste capítulo a aquisição de imagens de iluminação multiangular pelo 

eixo longo, a frequência de repetição de pulsos lasers utilizada foi de 10 Hz, 

impossibilitando a medida em tempo real. Assim, foi desenvolvida uma maneira de 

medida de energia alternativa por meio do sinal fotoacústico gerado na face do 

transdutor de ultrassom monocanal [157]. A amplitude do sinal de saída da cerâmica 

piezelétrica é proporcional à energia do feixe incidente sendo possível a calibração. A 

resposta do transdutor monocanal a um estímulo óptico também foi caracterizada em 

função do comprimento de onda da luz incidente e está mais bem descrito no Apêndice 

A. 

4.2.5. Sistema de ultrassonografia para imagens fotoacústicas e Modo-

B 

O utilizado sistema para a aquisição das ondas fotoacústicas foi um aparelho de 

ultrassonografia de uso clínico (SonixOP, Ultrasonix Medical Corp., Richmond, 

Canada) combinado a um módulo de aquisição em paralelo (SonixDAQ, Ultrasonix 

Medical Corp., Richmond, Canada). As especificações do sistema de ultrassonografia e 

do módulo de recepção em paralelo são apresentadas nas Tabelas 4.1 e 4.2, 

respectivamente. 
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Tabela 4.1 - Especificações do aparelho de ultrassonografia 

Especificação  

Modelo SonixOP 

Canais (TX - transmissão) 128 

Canais (RX - recepção) 32 

Frequência de amostragem 40 MHz 

ADC 10-bit 

 

Tabela 4.2 - Especificações do módulo de aquisição em paralelo 

Especificação  

Modelo SonixDAQ 

Canais (RX - recepção) 128 

Frequência de amostragem 40 MHz (interno), 80 MHz (Externo) 

ADC 

Memória Interna 

12-bit (40 MHz), 10-bit (80 MHz) 

16 GB 

 

A combinação do sistema de ultrassonografia com o módulo de recepção em 

paralelo proporciona a capacidade de executar o protocolo de dupla modalidade 

(fotoacústica e Modo-B). Para a modalidade fotoacústica a SonixOP não transmite 

ondas ultrassônicas, operando somente com a recepção pelo SonixDAQ. Na modalidade 

ultrassom Modo-B a transmissão de ondas acústicas é realizada pela SonixOP e a 

recepção é executada pelo SonixDAQ. 

No protocolo de dupla modalidade, a emissão do pulso de laser e da recepção 

das ondas acústicas pelo aparelho de ultrassonografia foi sincronizada por um gerador 

de funções (335221A, Agilent, Santa Clara, California, USA). Ao receber um sinal 

elétrico vindo da saída Q-switch do laser, o gerador de funções foi programado para 

disparar imediatamente um sinal elétrico de trigger para o início à aquisição da imagem 

fotoacústica, na sequência aguarda um intervalo de 200  s e dispara um novo sinal 

trigger para a aquisição da imagem ultrassom Modo-B. O controle das sequências de 

aquisição, sincronização e armazenamento de dados do SonixDAQ é realizado por um 

software desenvolvido em C++. As características do software estão descritas no 

Apêndice A. As imagens ultrassom Modo-B e fotoacústicas são reconstruídas pela 
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técnica de atraso-e-soma em um algoritmo também desenvolvido em nosso laboratório 

utilizando o software MATLAB 9.0.0 (R2016a). A Figura 4.4 mostra o diagrama da 

fusão do sistema óptico com o sistema de ultrassonografia. 

 

 

Figura 4.4 - Ilustração da plataforma de pesquisa integrada para aquisição de imagens 

em protocolo de dupla modalidade. Neste caso as aquisições dos dados de ultrassom e 

fotoacústica foram feitos em paralelo por meio do SonixDAQ. 

 

4.2.6. Experimentos em phantoms: Avaliação da iluminação pelo eixo 

longo 

Um phantom em formato de bloco retangular com dimensões de 8,0 cm  

8,0 cm  3,5 cm e distribuição homogênea de absorvedores de luz foi confeccionado 

utilizando uma solução de gelatina (Bloom 250, Gelita, Eberbach, Germany) e ágar 

(RM026; Himedia Laboratories - LLC, Kennett Square, USA) com concentrações de 4% 

e 2% da massa de água. Nanopartículas de óxido de ferro (Fe3O4) com dimensões de 

20 nm até 30 nm (Nanostructured & Amorphous Materials Inc., Houston, TX, USA) em 

concentração de 0,1% da massa de água foram adicionadas à mistura para atuarem 

como absorvedores de luz. Formaldeído em concentração de 0,5% da massa de gelatina 

foi adicionado para aumentar a temperatura de fusão do phantom. A confecção foi feita 

seguindo o procedimento descrito em [55], [158]. 
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A aquisição de imagens fotoacústicas in vivo e em phantoms utilizando a 

iluminação multiangular pelo eixo longo foi realizada fazendo a submersão do alvo em 

água. A distância de 19,5 mm entre a superfície do alvo e a face do transdutor foi 

estipulada para que a região focal do feixe laser, quando o ângulo de iluminação fosse o 

mínimo, estivesse posicionada na superfície do alvo (Figura 4.3). Nos experimentos de 

aquisição de imagens em phantoms, foi selecionado o comprimento de onda de 720 nm 

com fluência média de 15,0 mJ/cm
2
. Essa escolha foi feita devido ao pico de energia 

fornecido pelo laser e devido às nanopartículas utilizadas possuírem menor absorção 

óptica para maiores valores de comprimento de onda do infravermelho [159]. Para os 

experimentos in vivo foi selecionada a excitação por comprimento de onda igual a 

800 nm, o ponto isosbéstico do sangue [115]. A tabela 4.3 apresenta os parâmetros de 

aquisição dos experimentos.  

 

Tabela 4.3 - Parâmetros da aquisição das imagens fotoacústicas iluminação 

multiangular pelo eixo longo. 

Parâmetros Phantom 
Dedo e 

Antebraço 
Camundongo Balb/c 

   4º 4º 4º 

Passo na direção de elevação 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm 

Tamanho axial (imagem) 45,0 mm 35,0 mm 35,0 mm 

Tamanho lateral (imagem) 38,0 mm 38,0 mm 38,0 mm 

Número de ângulos (n) 9 4 4 

Número de fatias 19 9 5 

Número de frames por ângulo 

( ) 
2 2 2 

Comprimento de onda  720 nm 800 nm 800 nm 

  

Assumindo uma distribuição homogênea de absorvedores de luz dentro do 

phantom, o coeficiente de atenuação óptica efetiva foi calculado medindo a luz 

transmitida através de fatias do material do phantom com diferentes espessuras. O 

coeficiente de atenuação óptica estimado possui valor de         
           

           . A análise do entrega de luz por diferentes ângulos de incidência foi 

realizada nas regiões central e periférica do transdutor de ultrassom.  

Neste trabalho, definimos profundidade como a distancia axial entre um ponto 

no interior do alvo e sua superfície, desconsiderando, desta forma, a distância entre a 
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face do transdutor e a superfície do alvo. O sinal médio fotoacústico foi analisado na 

direção axial para diferentes regiões de interesse (ROI), a região central que 

compreende os cinco elementos centrais do transdutor (elementos 62-66) ao longo de 

toda a profundidade do phantom homogêneo (ROI-1), uma região periférica que 

envolve elementos das bordas do transdutor (elementos 5-9, 119-123) ao longo da 

profundidade (ROI-2). O sinal médio fotoacústico ao longo da direção lateral foi 

calculado para uma região que envolve todos os elementos e uma profundidade de 

2,0 mm (distância axial de 19,5-21,5 mm, ROI-3). 

O valor da média da raiz do quadrado do sinal (    , Root Mean Square – 

RMS) foi calculado para medir a amplitude do sinal fotoacústico na ROI-1, calculado 

em cada subframe de imagem fotoacústica. 
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(4.7) 

 

onde   ,   ,    e    são os limites da ROI-1. 

A posição média do sinal fotoacústico na direção axial (  ̅) foi calculada também 

para a ROI-1 da seguinte forma: 
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 (4.8) 

 

Desta forma, o valor de      fornece informações sobre a quantidade de luz 

entregue à região central do transdutor enquanto   ̅ fornece informação espacial sobre a 

profundidade média das ondas fotoacústicas geradas na região central do transdutor. 

A imagem final foi analisada pela medida da relação sinal-ruído (Signal-to-noise 

Ratio – SNR) utilizando o envelope do sinal fotoacústico das imagens [160]: 
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Onde    é o módulo da transformada de Hilbert do sinal RF coerentemente somado 

(   | {  }|),   ̅  e     são a média e o desvio padrão do ruído do fundo da imagem, 

respectivamente. 

4.2.7. Experimentos in vivo: humano (antebraço e dedo indicador) e 

animal (camundongo Balb/C) 

Os experimentos com animais foram realizados com autorização do comitê de 

ética para uso de animais da Faculdade Medicina de Ribeirão Preto – Universidade de 

São Paulo, sob o processo número 005/2017-1. Os experimentos com voluntários 

humanos foram realizados com autorização do comitê de ética em pesquisa da 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (CAAE: 

08860819.4.0000.5407). A fluência dos pulsos de laser utilizada esteve sempre abaixo 

dos valores de segurança (20 mJ/cm
2
) para lasers pulsados na pele, estipulados pela 

American National Standards Institute (ANSI). 

O antebraço e o dedo indicador de um voluntário foi imageado utilizando a 

iluminação multiangular pelo eixo longo com os parâmetros descritos na Tabela 4.3. A 

Figura 4.5 mostra uma fotografia do antebraço e dedo indicador com linhas tracejado 

indicando a posição do plano de imagem. O voluntário inseriu sua mão e antebraço em 

um tanque de água, o transdutor foi posicionado de forma que os feixes de luz das fibras 

ópticas estivessem sobrepostos na superfície da pele quando o ângulo de iluminação 

fosse mínimo (    0º). Os experimentos foram realizados utilizando fluência média de 

9,0 mJ/cm
2
 com comprimento de onda igual a 800 nm. Um total de 90 imagens foi 

adquirido. 

Para os experimentos em camundongos foi necessária a anestesia e imobilização 

do animal. Um dispositivo para inalação e imobilização do animal foi desenvolvido 

utilizando partes confeccionadas em plástico ABS por manufatura aditiva (impressão 

3D). O dispositivo consiste em uma plataforma inclinada de acrílico onde o animal é 

posicionado, uma peça contém a máscara inalatória para anestesia do animal, com a 

possibilidade de ajuste ao longo da plataforma inclinada (Figura 4.6a). O animal é 

imobilizado utilizando quatro cordões contendo laços de borracha em suas extremidades 

no qual os membros inferiores e superiores do animal são presos. Cada um dos quatro 

cordões é ligado a suportes móveis independentes que tem a possibilidade de ajuste ao 

longo da plataforma, para que a imobilização possa ser feita em diferentes posições. A 

plataforma de acrílico contém presilhas em sua base para a fixação do dispositivo dentro 
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do tanque de água. O transdutor é posicionado de forma perpendicular à superfície da 

plataforma para aquisição de imagens fotoacústicas utilizando a iluminação 

multiangular pelo eixo longo (Figura 4.6b). 

 

 

Figura 4.5 - Fotografia do dedo indicador e antebraço do voluntário. As linhas 

tracejadas indicam a posição do plano de imagem. 

 

 

Figura 4.6 - (a) Dispositivo para posicionamento, anestesia e imobilização de 

camundongos durante aquisição de imagens fotoacústicas in vivo em modelo animal. 

(b) Montagem experimental para aquisição de imagens fotoacústicas utilizando 

iluminação multiangular pelo eixo longo em camundongos. 

  

Um camundongo Bab/C macho com idade de dez semanas foi anestesiado por 

inalação de isoflurano (1,0-1,5% de isoflurano, Vetflurano, Virbac, São Paulo, Brasil). 

O animal foi posicionado na plataforma que foi imersa em água com a temperatura 
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controlada (36 ºC). O comprimento de onda e fluência média possuem os mesmos 

valores utilizados para experimentos em humanos. 

4.3. Resultados e discussão 

4.3.1. Simulação de Monte Carlo para iluminação multiangular pelo 

eixo longo do transdutor 

Simulações de Monte Carlo foram realizadas para analisar a influência do 

formato do alvo e dos esquemas de iluminação para entrega da luz. As Figuras 4.7a–c e 

22e–g mostram os resultados para casos em que o alvo é maior e menor que a largura do 

plano de imagem, respectivamente.  

 

 

Figura 4.7 - Mapas de fluência normalizada obtidos por simulação de Monte Carlo 

para alvos maiores (a–c) e menores (e–g) que a largura da imagem. Um caso 

intermediário representando o torso do camundongo também foi considerado (i–k). 

Todos os casos foram simulados para iluminações decampo claro, campo escuro e eixo 

longo. As fluências médias foram estimadas nas ROIs A,B e C para todos os casos 

(d,h,l). 
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As Figuras 4.7i–k mostram uma situação intermediária representando o torso do 

camundongo. Nesse caso, a geometria foi obtida pela segmentação de uma imagem 

experimental ultrassom Modo-B que será mostrada nas próximas seções.  As Figuras 

4.7a,e,i mostram os resultados obtidos pela iluminação multiangular pelo eixo longo, 

enquanto na Figura 4.7b,f,j são os resultados para a iluminação de campo claro com 

iluminação e detecção acústica arranjadas de forma coaxial. Por fim, as Figuras 4.7c,g,k 

mostram os resultados obtidos pela iluminação de campo escuro. Nessas imagens, as 

ROIs foram usadas para comparar a fluência óptica da luz em diferentes localizações 

(quadrado branco é a ROI-A, quadrado preto é a ROI-B e quadrado magenta é a ROI-

C). As Figuras 4.7d,h,l mostram os gráficos de barra comparando a fluência média 

estimada nas ROIs. 

Na região central, todos os esquemas de iluminação apresentaram fluências 

relativas similares em baixas profundidades (ROI-A), porém a iluminação de campo 

claro apresenta o melhor desempenho nessa região, independente do formato do alvo. 

Para alvos com uma superfície curva, a região do foco dos dois feixes laser usados na 

iluminação de campo escuro podem estar parcialmente fora do material e do plano de 

imagem como pode ser observado na parte esquerda da Figura 4.8. A luz entregue fora 

do plano de imagem contribui menos para gerar sinal fotoacústico e pode ser uma fonte 

de clutter [161]. Nesse caso, os esquemas de iluminação de campo claro e eixo curto 

tem a vantagem de entregar luz dentro do plano de imagem mesmo que a superfície do 

alvo não seja plana. Desta forma, a fluência média dentro das regiões de interesse ROI-

B e ROI-C, localizadas em maiores profundidades, são consideravelmente menores para 

a iluminação de campo escuro. É importante ressaltar que o feixe laser utilizado para a 

iluminação de campo escuro é sobreposto na superfície do tecido. Outros estudos têm 

mostrado que a entrega de luz pode ser melhorada em maiores profundidades usando 

uma localização mais profunda do foco do campo luminoso na iluminação de campo 

escuro [137]–[139], [154]. Entretanto, essa estratégia pode diminuir muito a entrega de 

luz em menores profundidades. Por exemplo, o estudo [148] mostrou que posicionando 

o foco a uma profundidade de 13,5 mm a fluência simulada estimada para a iluminação 

de campo escuro foi consideravelmente menor que quando estimada para a iluminação 

de campo claro em profundidades maiores que 10 mm. 
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Figura 4.8 - Ilustração dos esquemas de iluminação. Para alvos mais largos que o 

plano de imagem, com uma superfície não planam os esquemas de iluminação lateral 

pelo eixo longo e de campo claro têm a vantagem de fornecer luz no plano de imagem. 

Para alvos menores em largura que o plano de imagem a iluminação lateral 

multiangular aproveita totalmente a fluência para entregar luz pelas laterais do alvo. 

 

Para alvos menores que a dimensão lateral da imagem, a iluminação pelo eixo 

longo pode entregar luz pelos lados do alvo, aumentando a penetração da luz dentro do 

material, esse comportamento pode ser observado tanto no lado direito da Figura 4.8 

como nos resultados da simulação de Monte Carlo. Além disso, a iluminação pelo eixo 

longo redireciona a luz para o alvo enquanto que nas iluminações de campo claro e 

campo escuro parte da luz não contribui para a geração de sinal fotoacústico. As 

simulações mostram que a fluência relativa obtida com a iluminação multiangular pelo 

eixo longo é substancialmente melhorada para o caso de um alvo com formato 

cilíndrico com diâmetro menor que a largura do transdutor, sendo uma situação parecida 

com o dedo indicador humano. A Figura 4.7h mostra que a fluência média para a 

iluminação pelo eixo longo, medida dentro da região de interesse ROI-C, é 

aproximadamente quatro vezes maior que a fluência obtida pela iluminação de campo 

claro e uma ordem de grandeza maior quando compara com a iluminação de campo 

escuro.  

Para alvos que combinam partes maiores e menores que a largura do plano de 

imagem, como o torso do camundongo, tanto a iluminação de campo claro como a 
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iluminação pelo eixo longo apresentam uma entrega de luz relativamente uniforme na 

superfície do alvo. Por outro lado, a iluminação de campo escuro apresenta alta entrega 

de luz na parte mais alta da superfície. Nessa situação, a iluminação pelo eixo longo 

apresenta uma pequena melhora na fluência média na região de interesse ROI-C 

comparada com a iluminação de campo claro.  

4.3.2. Análise da entrega de luz pelo eixo longo em phantoms 

Um phantom homogêneo com uma superfície plana pode ser bastante útil para 

analisar o comportamento e propagação da luz utilizando a iluminação multiangular 

pelo eixo longo. A Figura 4.9 mostra os subframes (ou subimagens) adquiridos, em 

diferentes ângulos de iluminação   , do phantom com distribuição homogênea de 

absorvedores de luz. Neste caso, cada subframe é a média dos 19 subframes 

fotoacústicos adquiridos utilizando um mesmo ângulo de iluminação em diferentes 

posições do transdutor em relação à direção de elevação (fatias de imagem). Observa-se 

o caminho da luz ao longo do material para cada ângulo de iluminação, as setas azuis 

mostram o fornecimento de luz dentro do plano de imagem mesmo além da região focal 

dos feixes laser. A entrega de luz dentro do plano de imagem é uma vantagem da 

iluminação lateral multiangular, aproveitando melhor a luz fornecida para formação da 

imagem.  

 

 

Figura 4.9 - Média das fatias dos subframes de imagens fotoacústicas obtidas para 

ângulos de iluminação de    de 0º a 18º. A entrega de luz pela lateral faz com que sinal 

fotoacústico seja gerado mesmo além da região focal do laser. Diferentes ângulos de 

iluminação formam sinais fotoacústicos em diferentes regiões do alvo. 

 

A média do sinal dos elementos centrais do transdutor mostra o aparecimento de 

sinal fotoacústico em profundidades maiores que 10 mm para ângulos de iluminação 

maiores que 8º (Figura 4.10a). Apesar da entrega de luz na região periférica ser feita 

majoritariamente por uma única fibra óptica, o ângulo de incidência da luz nessa região 

se torna mais agudo em relação à normal da superfície do phantom, fazendo com que a 
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luz atinja profundidades da ordem de 10 mm (Figura 4.9, Figura 4.10b). O perfil lateral 

do sinal fotoacústico mostra a separação dos feixes laser, como esperado pela geometria 

da configuração utilizada (Figura 4.10c). 

 

 

Figura 4.10 - Sinal fotoacústico médio em função do ângulo de iluminação, ao longo 

da direção axial na (a) região central (ROI-1) e (b) regiões periféricas (ROI-2 e ROI-3); 

(c) Magnitude média do sinal fotoacústico ao longo da direção lateral para 

profundidades de 0 a 2 mm. 

 

A análise da      na região central do transdutor revela uma diminuição da 

quantidade de luz entregue com o aumento do ângulo de iluminação. Este resultado 

pode ser relacionado à atenuação da luz no material conforme a região focal do laser 

torna-se mais profunda (Figura 4.11a). O máximo da entrega da luz na região central 

ocorre em    = 4º, quando a região focal dos feixes laser está completamente inserida no 

material a uma profundidade mínima. A posição média do sinal   ̅ mostra o 

aprofundamento da região focal do laser na região central do transdutor (Figura 4.11b) 

conforme o ângulo de iluminação aumenta. Esses comportamentos são esperados pela 

geometria da configuração utilizada e também são observados de maneira qualitativa na 

Figura 4.10a. 
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Figura 4.11 - (a) valores da média da raiz do quadrado da amplitude do sinal 

fotoacústico na região central do transdutor para os subframes de imagem fotoacústica 

em função do ângulo de iluminação. (b) valores da posição média do sinal fotoacústico 

na região central do transdutor em função do ângulo de iluminação. 

 

Uma vez analisada a entrega de luz por diferentes ângulos de iluminação, os 

subframes reconstruídos pela técnica de atraso-e-soma de uma única fatia do phantom 

foram somados para formar uma fatia de imagem fotoacústica coerentemente composta. 

Na Figura 4.12a é mostrada a imagem fotoacústica final de uma fatia do phantom  

 

 

Figura 4.12 - (a) Imagem fotoacústica final resultado da soma dos subframes 

adquiridos em diferentes ângulos de iluminação pelo eixo longo. (b) Média do sinal 

fotoacústico de todos os elementos do transdutor em função da profundidade. (c) SNR 

em função da profundidade da imagem. 

 

O sinal fotoacústico médio, calculado em profundidades variando de 0 a 

25,5 mm para todos os elementos desta imagem fotoacústica, mostrou a contribuição de 
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todos os ângulos de iluminação, veja a Figura 4.12b. A Figura 4.12c mostra a SNR em 

função da profundidade, demonstrando que a imagem fotoacústica com iluminação 

multiangular pelo eixo longo pode ser usada para realizar estudos em profundidades 

relevantes. 

4.3.3. Imagens fotoacústicas in vivo 

A aplicação das imagens fotoacústicas in vivo utilizando a iluminação 

multiangular pelo eixo longo mostra a capacidade de imageamento de estruturas 

anatômicas com diferentes espectros de absorção óptica. A Figuras 4.13, 4.14 e 4.15 

mostram imagens fotoacústicas em 800 nm e imagens ultrassom Modo-B adquiridas do 

dedo indicador humano, antebraço humano e abdômen de um camundongo Balb/c, 

respectivamente. O antebraço humano tem sua superfície levemente curvada e 

dimensões maiores que a largura lateral do transdutor de ultrassom, podendo ser 

aproximado ao formato do phantom. Nesse caso, observa-se o sinal fotoacústico da 

pele, de vasos sanguíneos e de tendões. SNR foi calculado dentro de duas ROIs de 

2,4 mm   1,6 mm nas dimensões axial e lateral, respectivamente. Para a avaliação in 

vivo, ROIs de ruído, com as mesmas dimensões, foram posicionadas a uma distância de 

5,0 mm da estrutura em análise. Um vaso sanguíneo cutâneo a uma profundidade de 

2,5 mm apresentou SNR igual a 25,0 dB (retângulo ciano na Figura 4.13a) enquanto o 

sinal fotoacústico de um tendão do flexor digitorum superficialis [162] a uma 

profundidade de 7,3 mm (retângulo verde na Figura 4.13a) apresentou SNR igual a 

14 dB. Essa diferença nos valores de relação sinal-ruído é devido à atenuação da luz em 

maiores profundidade e também ao coeficiente de absorção óptica do tendão (colágeno) 

ser menor que da melanina e hemoglobina em 800 nm [163]. Apesar de apresentar um 

sinal fotoacústico com menor amplitude, a identificação do tendão na imagem 

fotoacústica evidencia a entrega de luz com fluência suficiente de gerar sinal a uma 

profundidade de 7,3 mm. 

O dedo indicador humano apresenta um formato cilíndrico com diâmetro menor 

que a largura lateral do transdutor de ultrassom, fazendo com que a luz possa ser 

entregue ao alvo por suas laterais quando o ângulo de iluminação aumenta. Esse 

formato de alvo traz vantagens à técnica de iluminação multiangular pelo eixo curto, 

uma vez que a luz entregue pelas laterais de um alvo menor que largura lateral do 

transdutor consegue atingir profundidades maiores sofrendo uma menor atenuação. Nas 

Figuras 4.14a-b as imagens fotoacústicas e ultrassom Modo-B do dedo indicador 
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humano mostram as artérias digital e palmar, o sinal fotoacústico da artéria digital a 

uma profundidade de 3,36 mm (retângulo ciano na Figura 4.14a) e o sinal fotoacústico 

da artéria palmar a uma profundidade de 10,3 mm (retângulo verde na Figura 4.14a) 

apresentaram valores de SNR de 22,5 dB e 25 dB, respectivamente. Estes valores de 

SNR similares mostram que a fluência de luz nas artérias também tem valores 

próximos. O ultimo caso é o abdômen do camundongo. Neste caso o formato do alvo 

pode ser aproximado como um formato híbrido entre os apresentados anteriormente. O 

abdômen do animal apresenta largura menor que a distância lateral do transdutor 

enquanto os membros inferiores completam o campo de visão do transdutor, fazendo 

com que a luz seja entregue pelas laterais do abdômen e incidam diretamente na 

superfície dos membros inferiores quando o ângulo de iluminação é maior. Além disso, 

a pele do camundongo tem menor espessura que a pele humana [164], fazendo com que 

a penetração da luz seja maior. Na imagem fotoacústica e imagem ultrassom Modo-B 

das Figuras 4.15a-b pode-se identificar a bexiga do animal, a artéria femoral e uma 

ramificação da artéria aorta [165]. A SNR da artéria femoral que se encontra a uma 

profundidade de 1,3 mm (retângulo ciano na Figura 4.15a) apresenta valor de 21,5 dB 

enquanto a ramificação da aorta (retângulo verde da Figura 4.15a) a uma profundidade 

de 10,5 mm apresenta relação sinal-ruído de 17,5 dB.  

Para os alvos com formato menor que a distância lateral do transdutor, foi 

registrada a presença de sinais fotoacústicos com altos valores de SNR em 

profundidades maiores que 10,0 mm. Para o antebraço humano a profundidade do 

tendão visualizado foi de 7,0 mm. Entretanto as imagens fotoacústicas foram adquiridas 

utilizando uma fluência média do laser igual a 9,0 mJ/cm
2
 que é menor que o limite de 

segurança para laser pulsado (20 mJ/cm
2
). Aumentando a fluência óptica da luz até 

próximo dos limites de segurança pode-se aumentar a capacidade de profundidade da 

técnica. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 4.13 – (a) Imagem fotoacústica utilizando iluminação multiangular pelo eixo 

longo para e (b) imagem ultrassom Modo-B para o antebraço humano. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 4.14 – (a) Imagem fotoacústica utilizando iluminação multiangular pelo eixo 

longo para e (b) imagem ultrassom Modo-B para o dedo indicador humano. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 4.15 – (a) Imagem fotoacústica utilizando iluminação multiangular pelo eixo 

longo para e (b) imagem ultrassom Modo-B para o torso do camundongo Balb/C. 

 

A Figura 4.16 mostra os subframes adquiridos em cada ângulo de iluminação 

para os experimentos in vivo e os gráficos com SNR correspondente para as ROIs 

posicionadas nas estruturas selecionadas (vasos sanguíneos e tendão). A variação no 

SNR ao longo dos subframes adquiridos em diferentes ângulos de iluminação é 

evidente. Desta forma, SNR observada em cada região de interesse na imagem 

fotoacústica final é similar (ou ligeiramente maior) que subframe com o maior SNR 

onde a área de iluminação compreendia a estrutura de interesse. No caso de combinar   

imagem fotoacústicas com ao mesmo ângulo de iluminação, é esperado que o SNR 

aumente em √  que pode ser maior que o SNR obtido com a iluminação multiangular 

para uma determinada região de interesse. Uma iluminação mais concentrada na 

estratégia proposta, quando compara com as técnicas ilustradas nas Figuras 4.1a,b, pode 
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também ajudar a aumentar o SNR em regiões específicas da imagem. Esse conceito foi 

explorado em outros estudos [152], [154]. 

A iluminação lateral pelo eixo longo pode ser útil para aumentar a qualidade de 

imagens fotoacústicas em estudos pré-clínicos em camundongos, uma vez que as 

estruturas anatômicas são menores que o campo de visão do transdutor. Mesmo para 

transdutores lineares de alta frequência central que possuem menores larguras que o 

transdutor utilizado neste estudo, tumores desenvolvidos em modelo animal ainda 

podem se enquadrar nessa categoria [154]. Em [154], os autores demonstraram que 

melhorando a entrega de luz para esta situação pode melhorar a qualidade da imagem 

fotoacústica. As imagens fotoacústicas demonstraram grande potencial para avaliar a 

artrite inflamatória [46], [47], sendo um possível aplicação clínica para a técnica 

proposta neste estudo. Estudos futuros podem incluir: (i) avaliação multiespectral de 

imagens fotoacústicas e estratégia para correção da distribuição de fluência [98] para 

monitorar a SO2 sanguíneo e (ii) avaliar a viabilidade usando fontes de luz altamente 

divergentes como LED [145] para reduzir o número de ângulos de iluminação. 

A frequência de repetição de pulso do sistema laser (    ) é de 10,0 Hz, as 

imagens fotoacústicas in vivo presentes nesse estudo foram adquiridas em uma taxa de 1 

frame por segundo. Cada imagem é composta por dois subframes por ângulo e cinco 

diferentes ângulos foram utilizados. A maior taxa de frames por segundo suportada por 

essa configuração é de dois frames por segundo quando somente um frame é adquirido 

por ângulo. Para iluminar todo o campo de visão do transdutor, é necessária a aquisição 

de alguns subframes em diferentes ângulos; desta forma, a taxa de aquisição de imagens 

para a técnica proposta será menor que para as configuraçãoes apresentadas nas Figuras 

4.1a,b. Isso é uma limitação da estratégia proposta, especialmente em casos que a fonte 

de iluminação opera em baixas frequências de repetição de pulso como neste estudo 

(    = 10,0 Hz) e o monitoramento de dinâmicas que mudam rapidamente é o objetivo. 

Entretanto, para sistemas laser operando em altas frequências de repetição de pulso 

(       100,0 Hz),  por exemplo [166], esta limitação pode ser minimizada e a taxa de 

aquisição de imagens pode ser aumentada. O máximo      suportado pelo dispositivo 

depende da velocidade angular dos servo motores (  ) e o passo de incremento do 

ângulo (  ):       
  

  
. Os servo morotes usados levam 0,2 s para rotacionar as fibras 

de 0 a 60º, resultando em uma máxima velocidade angular de    = 5,2 rad s
-1

 quando 

operando a 5,0 V. Neste caso, o dispositivo pode adquirir subframes de imagem 
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fotoacústica usando     = 75,0 Hz com    = 4º e fornecer uma taxa de aquisição de 

imagens de 15 frames por segundo quando cinco ângulos são usados. 

 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

  

(e) (f) 

Figura 4.16 - Subframes adquiridos para cada ângulo de iluminação usado para gerar 

as imagens fotoacústicas in vivo das Figuras 4.13, 4.14 e 4.15 para (a) antebraço, (c) 

dedo indicador e (e) abdômen do camundongo. SNR em função do ângulo de 

iluminação cada estrutura selecionada localizada no (b) antebraço, (d) dedo indicador e 

(f) abdômen do camundongo. 

 

Este estudo introduziu e avaliou a viabilidade da iluminação multiangular pelo 

eixo longo para gerar imagens fotoacústicas, contribuindo para o desenvolvimento de 
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novas estratégias de iluminação para a técnica de imagem fotoacústica. Uma vantagem 

da estratégia apresentada é a propriedade de ser aditiva a outros esquemas de 

iluminação existentes. A luz entregue pelas laterais do alvo pode ser usada em conjunto 

com a estratégia de iluminação mais usada para melhorar a entrega de luz em alvos com 

dimensão lateral menor que a largura do transdutor. O conceito de imagens 

fotoacústicas adquiridas usando iluminação multiangular também pode ser aplicado a 

aparatos similares ao descrito em [138], [139] em que o ângulo de iluminação entregue 

pelo eico curto pode ser controlado. 

4.4. Conclusões 

Neste capítulo foi demonstrada a viabilidade da utilização de uma nova forma de 

iluminação para a aquisição de imagens fotoacústicas. Simulações de Monte Carlo 

compararam a entrega de luz utilizando três esquemas de iluminação: iluminação de 

campo claro, iluminação de campo escuro e iluminação pelo eixo longo. O desempenho 

dos esquemas de iluminação foi avaliado para três casos relevantes para a técnica de 

imagem fotoacústica. A forma do alvo influencou na entrega da luz em todos os 

esquemas de iluminação. A iluminação multiangular pelo eixo longo demonstrou 

melhora substancial na entrega de luz para alvos menores que a largura do transdutor de 

ultrassom. O protótipo desenvolvido foi avaliado em experimentos com phantom e 

aquisição in vivo. Imagens fotoacústicas com boa qualidade foram geradas do abdômen 

de um camundongo, antebraço e dedo indicador de um voluntário. Baseado nos 

resultados apresentados, o novo método de iluminação foi proposto para uso em 

pesquisa clínica e pré-clínica. Além disso, o esquema de iluminação proposto pode ser 

aditivo com outros esquemas de iluminação para melhorar a entrega de luz em imagens 

fotoacústicas em modo reflexão. 
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Capítulo 5: Imagens fotoacústicas multiespectrais 

 

 

 

5.1. Introdução 

Como apresentado nos capítulos anteriores, as imagens fotoacústicas podem 

codificar o coeficiente de absorção óptica de estruturas do interior de um material alvo 

em ondas acústicas [32]–[34]. Uma propriedade importante das ondas acústicas geradas 

pela absorção da luz é a proporcionalidade de sua magnitude com o coeficiente de 

absorção óptica [18]. No Capítulo 3 foi demonstrada experimentalmente essa 

característica para diferentes soluções e foram encontrados valores substanciais de 

correlação e concordância entre o espectro de absorção óptico normalizado medido em 

um espectrofotômetro com o espectro de absorção óptico normalizado medido pela 

amplitude das ondas fotoacústicas detectadas por um transdutor monocanal, como 

esperado pela equação (2.7). O próximo passo do trabalho (Capítulo 4) foi analisar as 

imagens fotoacústicas em modo reflexão adquiridas por meio de transdutores lineares 

de uso clínico. Os resultados apontam que um sistema composto por um transdutor 

linear e um esquema de iluminação multiangular pelo eixo longo pode fornecer imagens 

fotoacústicas com profundidade da ordem de centímetros e com SNR suficiente para 

estudos pré-clínicos [167].  

Portanto, a sequência para o estudo consistiu em combinar a caraterística 

espectroscópica do sinal fotoacústico com as imagens fotoacústicas fornecidas por um 

transdutor de ultrassom linear, caracterizando imagens fotoacústicas adquiridas com 

excitação por múltiplos comprimentos de onda que carregam tanto informação espacial 

bidimensional (ou tridimensional) como informação espectral, essa modalidade é 

denominada de imagens fotoacústicas multiespectrais ou imagens fotoacústicas de 

múltiplos comprimentos de onda [168]. Como exposto na equação (2.7), a amplitude do 

sinal fotoacústico é proporcional ao coeficiente de absorção óptico. Desta forma, o valor 

dos pixels das imagens fotoacústicas será proporcional ao coeficiente de absorção óptica 

da região promovendo a informação espectral que possibilita a diferenciação de agentes 

de contraste. Para a aplicação biomédica, a utilização de imagens fotoacústicas in vivo 

com excitação utilizando múltiplos comprimentos de onda possibilita a identificação e 

estimativa da concentração de determinados cromóforos no tecido biológico como 

HbO2 [29], [31], [38], [86], [87], [89], [90], melanina [124], [125] e lipídios [126], 
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[127] geralmente por meio da técnica de inversão espectral descrita na seção 2.4 do 

Capítulo 2. A utilização da informação espectral em imagens fotoacústicas tem ampla 

aplicação biomédica como, por exemplo, podem ser realizadas medições da saturação 

de O2 e/ou de CO2 no sangue da microvascularização das orelhas de um camundongo, 

por meio de microscopia fotoacústica multiespectral [96], detectar de placas de gordura 

na artéria aorta de um coelho (modelo animal para aterosclerose) utilizando imagens 

fotoacústicas multiespectrais guiadas por ultrassonografia convencional [126], ou 

investigar a influência de tratamentos ao câncer na mudança da SO2 em tumores 

utilizando transdutores lineares [169].   

Desta forma, neste capítulo foi investigada a aquisição de imagens fotoacústicas 

multiespectrais em modo reflexão utilizando a estratégia de iluminação multiangular 

pelo eixo longo [167]. A aquisição de imagens fotoacústicas multiespectrais foi 

realizada em phantom, antebraço e dedo indicador humano, assim como em 

camundongos sadios e portadores de tumores xenográficos. 

5.1.1. Estudos utilizando tumores desenvolvidos em modelo animal 

Para o estabelecimento, caracterização e análise da tumorigenicidade de 

linhagens de células cancerígenas humanas que possuem potencial metástico, uma 

técnica comumente utilizada consiste na cultura em suspensão de ágar de células 

derivadas de um tumor e a injeção destas células (um número da ordem de     células) 

na epiderme de camundongos, gerando o crescimento de tumores sólidos subcutêneos 

[170], [171]. A replicação de tumores a partir da injeção de linhagens celulares 

tumorigenicas em camundongos representa uma ferramenta que além de permitir a 

replicação das propriedades malígnas de invasividade e metástase do tumor original é 

extremamente útil para avaliar a eficácia de diferentes tratamentos para tumores 

específicos [170]. Nesse contexto, por meio da técnica de imagem fotoacústica 

multiespectral é possível fazer a caracterização da massa tumoral bem como avaliar 

respostas terapauticas. Por exemplo, a aquisição de imagens fotoacústicas 

multiespectrais da massa tumoral pode avaliar variações na SO2 sanguíneo 

correlacionado à mudança na vascularização tumoral induziada pela aplicação de 

doxorrubicina [169]. A caracterização da massa tumoral também pode ser realizada 

utilizando a combinação de imagens fotoacústicas multiespectrais com agentes 

contrastes exógenos que possuem afinidade ao O2, proporcionando o mapeamento de 

regiões tumorais hipóxicas [172]. A utilização de carbogênio também pode gerar 
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imagens fotoacústicas funcionais para monitorar mudanças na hemodinâmica dos 

tumores [173].  

Desta forma, neste trabalho foram obtidos modelos xenográficoas a partir de 

cinco linhagens diferentes de celulas tumorais humanas em modelo animal, com o 

objetivo de utilizar as imagens fotoacústicas multiespectrais para analisar a SO2 

sanguínea e mapear a vascularização do tecido tumoral. As linhagens utilizadas foram 

próstata (PC-3) [171], cervical (HeLa) [174], mama (MCF-7) [175], pulmão (MRC-5) 

[176] e pele (HT-144) [177], todas provenientes do American Type Cell Culture 

(ATCC) e cultivadas em atmosfera úmida contendo 5% de CO2 e temperatura de 37 ºC. 

Foi utilizado meio de cultivo (RPMI-1640 ou DMEM-F12) suplementado com 

100 mg/L de penicilina, 100 mg/mL de estreptomicina e 10% de soro bovino fetal (pH 

entre 7,2 e 7,4). As dimensões dos tumores sólidos reultantes após duas semanas da 

injeção das células cancerígenas foram estimadas utilizando imagens fotoacústicas e 

ultrassom Modo-B. A oxigenação e vascularização foram caracterizadas por meio de 

imagens fotoacústicas multiespectrais. 

5.2. Materiais e métodos 

5.2.1. Aquisição de imagens 

A aquisição das imagens fotoacústicas multiespectrais foi realizada utilizando a 

plataforma de pesquisa integrada para aquisição de imagens em protocolo de dupla 

modalidade descrita na seção 4.2.5 do Capítulo 4. Os comprimentos de onda foram 

escolhidos com centro no ponto isosbéstico do sangue (800 nm) [115] e variação de 

40 nm, resultando na sequência de aquisição com excitação por luz nos comprimentos 

de onda de 720, 760, 800, 840 e 880 nm. Nas imagens em phantom a fluência do laser 

foi medida utilizando o medidor de energia, como descrito na seção 3.2.3, enquanto que 

nas imagens in vivo a fluência do laser foi medida utilizando a amplitude do sinal 

gerado pela incidência da luz em na cerâmica de um transdutor monocanal, como 

descrito na seção 4.2.4.  

5.2.2. Algoritmo para estimativa de [Hb] e [HbO2] 

O algoritmo desenvolvido em MATLAB para a solução do sistema linear 

apresentado na equação (2.14) consiste na varredura ponto a ponto de imagens 

fotoacústicas adquiridas utilizando excitação por luz em diferentes comprimentos de 

onda. Para cada ponto          da imagem fotoacústica adquirida com excitação por 

luz do i-nésimo comprimento de onda, a amplitude do sinal fotoacústico            é 
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armazenado em um vetor. As estimativas de concentração de Hb e HbO2 são calculadas 

resolvendo um sistema linear sobredeterminado por meio do método dos mínimos 

quadrados [116]. Como mencionado na seção 2.4 do Capítulo 2, neste trabalho foi 

utilizada a simplificação da matriz de fluência da equação (2.14) a fim de proporcionar 

uma primeira avaliação do sistema de iluminação desenvolvido. Desta forma, a inversão 

espectral torna-se o apresentado na equação (2.17), com a amplitude do sinal 

fotoacústico em cada ponto da imagem            proporcional ao coeficiente de 

absorção    
        . Os valores de coeficiente de absorção óptica específico (        

e      
      são assumidos como fixos nos diferentes comprimentos de onda, o 

algoritmo carrega uma tabela destes valores entre 680 – 900 nm com intervalo de 

2,0 nm entre cada dado [115]. Os mapas de [Hb] e [HbO2] são estimados da forma: 
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] (5.1) 

 

Para filtragem de sinais fotoacústicos de amplitudes não significativas, aplica-se 

um valor de limiar para os valores de           . Caso as amplitudes dos sinais 

fotoacústicos não atinjam o limiar mínimo, o ponto é desconsiderado e as concentrações 

de [       ] e [         ] admitidas como nulas, em uma estratégia similar à 

utilizada em [98]. Neste trabalho, o valor limiar foi estipulado como o valor médio do 

ruído em uma região de background da imagem. A partir dos mapas de concentração de 

Hb e HbO2 a concentração total de hemoglobina e a SO2 são calculadas conforme as 

equações (14) e (15). 

5.2.3. Phantom com cavidades para simulação de vasos sanguíneos 

Para uma primeira análise da aplicação de imagens fotoacústicas multiespectrais 

na detecção de cromóforos no interior do material alvo, um phantom de gel SEBS 

(Styrene Ethylene Butylene Styrene) foi confeccionado com características acústicas 

ópticas e mecânicas similares às de tecidos biológicos [178]–[180]. Os phantoms de gel 

SEBS apresentam excelente estabilidade temporal em termos de propriedades elásticas e 

acústicas [178]–[180], permitindo boa flexibilidade na realização dos experimentos. 

O gel usado para a construção do phantom foi obtido a partir de uma mistura de 

SEBS (G 1650 M, Kraton Polymers, Paulínia, SP, Brasil) com 10% de concentração em 
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massa a óleo mineral EMCAplus (Oxiteno, São Paulo, Brasil) e 15% de glicerol 

(relativo à massa de solvente). O glicerol foi adicionado para o ajuste da velocidade e 

espelhamento da onda ultrassônica [179]. Para obtenção do gel, a mistura de SEBS e 

óleo mineral foi aquecida a 130,0 ºC e agitada em estufa a vácuo (YK Oven Vac4, YK 

Tecnologia, Sapiranga, RS, Brasil) até a obtenção de uma mistura completamente 

homogênea. Para proporcionar um espalhamento óptico similar ao observado em 

tecidos, foi adicionado 0,2 % de dióxido de titânio (TO2, Êxodo Científica) 

(concentração relativa à massa de glicerol no material) [181]. O material apresentou 

velocidade do som de 1476 m/s, atenuação acústica de 0,7 dBcm
-1

MHz
-1

, coeficiente de 

espelhamento e absorção óptica em 800 nm de 8,0 mm
-1

 e 0,04 mm
-1

,
 
respectivamente. 

Os valores de espalhamento óptico são próximos para valores de espalhamento óptico 

medidos em tecidos moles [36]. Este phantom vascular foi desenvolvido no doutorado 

de Luciana Camargo Cabrelli membro de nosso grupo de pesquisa [182]. 

Como resultado final, o phantom teve formato de um bloco retangular com 

dimensões de 8,0 cm  7,0 cm  2,0 cm com cavidades sem paredes que simulam vasos 

sanguíneos (Figura 5.1). As cavidades deste phantom foram preenchidas com misturas 

de soluções padrão de CuSO4 com concentração de 20 g/L e NiCl2 com concentração de 

200 g/L. As misturas inseridas nas cavidades do phantom possuíam as seguintes 

proporções: 100% CuSO4  – 0% NiCl2, 80% CuSO4  – 20% NiCl2 e 50% CuSO4  – 50% 

NiCl2. 

  

 

Figura 5.1 - Fotografia do phantom vascular utilizado para aquisição de imagens 

fotoacústicas multiespectrais. 

 

A aquisição de imagens fotoacústicas para a avaliação do desempenho da 

capacidade do phantoms de mimetizar vasos sanguíneos foi realizada por meio da 
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iluminação multiangular pelo eixo longo [167]. Esta configuração foi utilizada para 

estimar a porcentagem da solução padrão de CuSO4 nas misturas inseridas nas 

cavidades do phantom, representando uma situação mais realística do que a apresentada 

no Capítulo 3. 

5.2.4. Imagens fotoacústicas multiespectrais in vivo 

Imagens fotoacústicas in vivo em múltiplos comprimentos de onda foram obtidas 

de voluntários humanos e camundongos. No primeiro caso, as imagens fotoacústicas 

foram obtidas do dedo indicador da mão esquerda e o antebraço anterior esquerdo, 

como descrito em [167] e na seção 4.2.7 do Capítulo 4. As posições dos planos de 

imagem podem ser visualizadas nas fotografias da Figura 4.5. 

As imagens espectrais obtidas dos camundongos foram obtidas durante os 

experimentos já descritos em [167] e na seção 4.2.7 do Capítulo 4. Tratou-se de um 

camundongo Balb/c macho com idade de dez semanas anestesiado por inalação de 

isoflurano (1,0 – 1,5% de isoflurano, Vetflurano, Virbac, São Paulo, Brasil). Para os 

dois casos descritos, os parâmetros experimentais usados foram os mesmos da Tabela 

4.3 com adição de outros comprimentos de onda (720, 760, 800, 840 e 880 nm).  

5.2.5. Desenvolvimento de tumores em modelo animal 

O desenvolvimento de tumores em modelo animal para a aplicação das imagens 

fotoacústicas adquiridas utilizando iluminação multiangular pelo eixo longo em casos 

pré-clínicos foi realizado em colaboração com a Professora Doutora Maria Sol 

Brassesco Annichini e sua aluna de mestrado Marina Ferreira Candido do Laboratório 

de Biologia Celular e Oncogenética da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Ribeirão Preto. Foram utilizados dez camundongos machos NOD-SCID gamma com 

idade entre seis e oito semanas provenientes do Laboratório de Estudos Experimentais 

em Animais presente no Hemocentro de Ribeirão Preto, sob a responsabilidade da 

Médica Veterinária Cleide Araújo Silva. Os animais foram mantidos ad-libidum em 

micro-isoladores em rack ventilada com pressão positiva. Os camundongos foram 

distribuídos aleatoriamente em cinco grupos experimentais de dois animais, os quais 

foram inoculados subcutaneamente com 100.000 células suspensas em 0,5% de 

metilclulose, na região dorsal. Os grupos experimentais receberam linhagens celulares 

de diferentes histologias: PC-3 (carcinoma de próstata), HeLa (adenocarcinoma 

cervical), MCF-7 (carcinoma de mama), MCR-5 (fibroblastos), e HT-144 (melanoma). 

Após um período de duas semanas, o estabelecimento e a progressão tumoral foram 
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avaliadas por meio da aquisição de imagens fotoacústicas multiespectrais e imagens 

ultrassom Modo-B. 

Os experimentos com animais foram realizados com autorização do comitê de 

ética para uso de animais da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – Universidade 

de São Paulo, sobre o processo número 005/2017-1. Os experimentos com voluntários 

humanos foram realizados com autorização do comitê de ética em pesquisa da 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (CAAE: 

08860819.4.0000.5407). A fluência dos pulsos de laser utilizada esteve sempre abaixo 

dos valores de segurança (20,0 mJ/cm
2
) para lasers pulsados na pele, estipulados pela 

American National Standards Institute (ANSI). 

5.3. Resultados e discussão 

5.3.1. Imagens fotoacústicas multiespectrais em phantoms 

O phantom com propriedades ópticas conhecidas e controladas que mimetizam o 

tecido biológico foi usado para avaliar o método desenvolvido para o mapeamento da 

SO2. A Figura 5.2 mostra uma imagem fotoacústica adquirida utilizando excitação por 

luz de comprimento de onda igual a 800 nm sobreposta à imagem ultrassom Modo-B 

para as diferentes misturas que preenchem as cavidades do phantom. O sinal 

fotoacústico delimita as bordas das cavidades preenchidas com líquido, o que configura 

um meio homogêneo similar aos vasos sanguíneos [183] e coincidem com as cavidades 

que identificadas na imagem ultrassom Modo-B. O espalhamento da luz no interior do 

phantom provoca a diminuição da fluência óptica da luz resultando em uma menor 

magnitude do sinal fotoacústico em função da profundidade. As regiões delimitadas 

pelas linhas tracejadas de cor ciano nas imagens da Figura 5.2 foram utilizadas para 

analisar a estimativa da porcentagem da solução de CuSO4 na mistura que preenche as 

cavidades. Essa estimativa foi feita por meio da resolução do sistema linear apresentado 

na equação (5.1). Neste caso foram utilizados valores tabelados de CuSO4 e NiCl2 [95], 

[114]. 
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(a) 

 
(b) 

 

(c) 
Figura 5.2 - Imagem fotoacústica adquirida com excitação por luz de comprimento de 

onda igual a 800 nm sobre posta à imagem ultrassom Modo-B para o phantom 

preenchido com uma mistura de (a) 50%, (b) 80% e (c) 100% de CuSO4. A linha 

tracejada ciano delimita a região onde a estimativa de porcentagem da solução de 

CuSO4 foi calculada. 

 

A Figura 5.3a mostra o mapa de estimativa da porcentagem da solução padrão 

de CuSO4 quando as cavidades do phantom estavam preenchidas com uma mistura de 

50% CuSO4 – 50% NiCl2. O valor médio dos valores dos pixels da estimativa da 

porcentagem da solução padrão de CuSO4 na mistura foi de (50,4   17,5) %. Para a 

mistura de 80% CuSO4  – 20% NiCl2  o mapa de estimativa da porcentagem da solução 

padrão de CuSO4 apresenta um valor médio de (80,3  14,3) % (Figura 5.3b). Por fim, a 

estimativa de porcentagem de CuSO4  quando as cavidades estavam preenchidas com 

uma solução pura apresenta um valor médio de (98,7   10) % de solução de CuSO4. 
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(a) (b) 

 

(c) 

Figura 5.3 - Mapa da estimativa da porcentagem da solução padrão de CuSO4 na 

mistura para as misturas de (a) 50%, (b) 80% e (c) 100% da solução padrão de CuSO4. 

 

Assim, os resultados apresentados na Figura 5.3 mostram que é possível 

identificar as cavidades preenchidas com as soluções de CuSO4 e NiCl2 por meio de 

imagens fotoacústicas de único comprimento de onda combinadas às imagens ultrassom 

Modo-B. Nas imagens fotoacústicas, a amplitude do sinal fotoacústico do líquido 

mimetizador de sangue é proporcional ao coeficiente de absorção óptico de cada 

solução como esperado pela teoria. Desta forma, o processo de inversão espectral 

(referido também como spectral unmixing [33], [124], [130], [144], [166]) pode ser 

aplicado para estimar a porcentagem de um cromóforo com espectro de absorção óptico 

conhecido.  

No caso simulado deste trabalho, misturas de soluções de CuSO4 e NiCl2  com 

diferentes proporções foram inseridas em cavidades de um phantom com propriedades 

acústicas e ópticas semelhantes ao tecido biológico. Essa é uma boa aproximação para 

um caso real de aquisição de imagens fotoacústicas multiespectrais in vivo em que se 

tem o sangue com diferentes níveis de oxigenação percorrendo vasos sanguíneos. As 

estimativas médias da contagem de pixels no mapa de porcentagem de CuSO4 nas 
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misturas aproximaram-se do valor real. Desta forma, a plataforma de pesquisa para 

aquisição de imagens fotoacústicas utilizando iluminação multiangular pelo eixo longo 

foi capaz de formar imagens fotoacústicas multiespectrais com qualidade suficiente para 

a inversão espectral. A próxima seção mostra imagens fotoacústicas multiespectrais e 

inversão espectral em experimento in vivo. 

5.3.2. Imagens fotoacústicas multiespectrais in vivo 

A análise de SNR, profundidade da entrega de luz e influência do formato do 

alvo na aplicação da técnica de iluminação multiangular pelo eixo longo em imagens foi 

descrita no Capítulo 4. Na seção anterior foi demonstrada a aquisição de imagens 

fotoacústicas multiespectrais para a realização do processo de inversão espectral em um 

phantom que mimetizava o tecido biológico e vasos sanguíneos. Nesta seção 

discutiremos a aplicação da técnica de inversão espectral para a estimativa de SO2 do 

sangue em imagens fotoacústicas multiespectrais adquiridas utilizando iluminação 

multiangular pelo eixo longo em experimentos in vivo. 

O primeiro objeto de estudo foi o antebraço humano, que possui uma superfície 

curva e mais larga que o plano de imagem do transdutor de ultrassom. A Figura 5.4a 

apresenta a sobreposição da imagem fotoacústica adquirida utilizando excitação por luz 

de comprimento de onda igual a 800 nm sobre a imagem ultrassom Modo-B. Assim 

como apresentado no Capítulo 4, pode-se observar que o sinal fotoacústico é gerado 

pela absorção de luz por diferentes estruturas biológicas como a pele, tendões e vasos 

sanguíneos. A Figura 5.4b apresenta a sobreposição do mapa de SO2 obtido pelo 

processamento das imagens fotoacústicas multiespectrais sobre a imagem ultrassom 

Modo-B. O mapa de SO2 mostra novas informações que não poderiam ser inferidas 

utilizando uma imagem fotoacústica adquirida utilizando excitação por luz de um único 

comprimento de onda. O algoritmo para o cálculo da SO2 analisa o comportamento do 

sinal fotoacústico em função do comprimento de onda em uma dada região espacial das 

imagens multiespectrais e relaciona este comportamento com o espectro óptico da Hb e 

HbO2. Desta forma, foi observado que o sinal fotoacústico da pele e dos tendões fornece 

uma SO2 próxima de zero, uma vez que o espectro óptico destas estruturas é decrescente 

em função do comprimento de onda (Figura 5.4d) [43], [163], [184]. 
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(a) 

 

(b) 

  

(c) (d) 

Figura 5.4 - Antebraço humano: (a) imagem fotoacústica adquirida utilizando excitação 

por luz de comprimento de onda igual a 800 nm sobreposta à imagem ultrassom Modo-

B, (b) mapa de SO2 sobreposto à imagem ultrassom Modo-B, (c) média da amplitude do 

sinal fotoacústico nas ROIs A, B e C em função do comprimento de onda utilizado na 

excitação e (d) média da amplitude do sinal fotoacústico na pele e no tendão. 
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Já os pequenos vasos sanguíneos subcutâneos apresentam altos valores de SO2 

indicando a presença de HbO2. Três ROIs (ROI-A, ROI-B e ROI-C) foram posicionadas 

sobre vasos sanguíneos subcutâneos indicados pelo mapa de SO2. Os valores médios do 

normalizados do sinal fotoacústico nestas ROIs e o espectro da absorção óptica 

normalizado tabelado da HbO2 é mostrada na Figura 5.4c. Observa-se o comportamento 

crescente da média do sinal fotoacústico provocado pela presença de HbO2. Por fim, foi 

calculada a média e o desvio padrão da estimativa de SO2 nas ROIs a fim de analisar 

estatisticamente a estimativa resultante da aplicação do algoritmo de cálculo da SO2. A 

média da SO2 apresenta valores de (93,8   8,0) % para ROI-A, (92,1   7,0) % para 

ROI-B e (93,5   7,4) % para ROI-C. Estes valores se aproximam de 95% que é o valor 

esperado para vasos sanguíneos em normóxia [185]. O segundo objeto de estudo foi o 

dedo indicador humano, uma estrutura com formato similar a um cilindro de diâmetro 

menor que a largura do transdutor de ultrassom. A artéria palmar, as artérias dorsais e 

suas ramificações podem ser identificadas na imagem fotoacústica adquirida com 

excitação por luz de comprimento de onda de 800 nm sobreposta à imagem ultrassom 

Modo-B (Figura 5.5a). A pele da parte posterior do dedo indicador apresenta um grande 

sinal fotoacústico devido ao foco da iluminação por duas fibras ópticas nessa região. As 

identificações das posições das artérias dorsais (ROI-A, B) e palmar (ROI-C) feitas na 

imagem fotoacústica de comprimento de onda único e ultrassom Modo-B foram 

confirmadas pela segmentação dessas estruturas em ROIs no mapa de SO2 (Figura 

5.5b). Assim como observado no antebraço humano, a média da SO2 apresenta valores 

de (94,5   7,0) % para ROI-A, (95,5   6,8) % para ROI-B e (94,1   7,4) % para ROI-

C, valores próximos para o esperado em normóxia. A utilização de imagens 

multiespectrais traz mais informação sobre as estruturas já identificadas e também de 

vasos sanguíneos de menor calibre que são mais difíceis de identificar visualmente na 

imagem em 800 nm. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 5.5 - Dedo indicador humano: (a) imagem fotoacústica em 800 nm sobreposta à 

imagem ultrassom Modo-B, (b) mapa de SO2 sobreposto à imagem ultrassom Modo-B, 

(c) média da amplitude do sinal fotoacústico nas ROIs A, B e C em função do 

comprimento de onda utilizado na excitação. 

   

Por fim, a análise de imagens fotoacústicas multiespectrais do torso de um 

camundongo sadio, que apresenta uma superfície menor que a largura do transdutor de 
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ultrassom (abdômen) enquanto os membros inferiores preenchem o campo de visão, é 

apresentada na Figura 5.6.  

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 5.6 - Camundongo sadio: (a) imagem fotoacústica em 800 nm sobreposta à 

imagem ultrassom Modo-B, (b) mapa de SO2 sobreposto à imagem ultrassom Modo-B, 

(c) média da amplitude do sinal fotoacústico nas ROIs A, B e C em função do 

comprimento de onda utilizado na excitação. 
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Assim como para imagens de humanos, a análise espectral revela a SO2 em 

regiões específicas como as artérias femorais (ROI-A, C) e a ramificação aórtica (ROI-

B). A média da estimativa de SO2 para as artérias femorais (ROI-A,C) foi de (92,5   

7,5) % e  (90,9   5,8) %, respectivamente. A ramificação da aorta (ROI-B) apresentou 

um valor médio de (93,6   7,2) %. 

Nos três casos apresentados observa-se a capacidade de extrair informação por 

meio da excitação por luz com diferentes comprimentos de onda. Foi possível confirmar 

a identificação de vasos sanguíneos e artérias feitas nas imagens ultrassom Modo-B e 

fotoacústicas de um único comprimento de onda e também localizar vasos sanguíneos 

de menor calibre, mapeando a irrigação sanguínea. Entretanto, podem-se identificar 

flutuações tanto na média da amplitude do sinal fotoacústico das ROIs como dispersão 

das estimativas de oxigenação sanguínea. Essas variações no sinal podem ser 

amenizadas pela supressão do movimento, aumento SNR e correção da fluência no 

interior do tecido que pode variar para os diferentes comprimentos de onda. 

A estimativa de oxigenação sanguínea por meio de imagens fotoacústicas 

multiespectrais pode ser bastante sensível ao movimento do alvo [89]. Isso por que a 

amplitude do sinal em cada região espacial de uma imagem adquirida em um dado 

comprimento de onda é comparada com outras imagens adquiridas em outros 

comprimentos de onda. Nestes experimentos foi utilizada uma configuração para a 

iluminação multiangular pelo eixo longo de dois subframes por ângulo, cinco ângulos e 

uma frequência de repetição do pulso do sistema laser de 10 Hz. Assim, a taxa de 

aquisição de imagens é de 1,0 Hz. Como mostrado no Capítulo 4, é possível gerar 

imagens de boa qualidade com um único subframe por ângulo. Isso indica que as 

imagens podem ser geradas em taxas de 2,0 Hz ou mais, sendo este valor limitado pela 

frequência de repetição de pulsos do sistema laser. Entretanto, apesar dessa 

configuração diminuir a influência do movimento entre os subframes de imagem 

adquiridos, o OPO do sistema laser leva alguns segundos para alterar o ângulo do cristal 

responsável pela mudança do comprimento de onda de saída, sendo outra limitação 

técnica a ser considerada. Em relação à qualidade das imagens, a fluência média 

entregue à superfície da pele nos experimentos realizados está bem abaixo do limite de 

segurança para lasers pulsados, sendo o máximo de fluência média medida no 

comprimento de onda de 720 nm de 15 mJ/cm². Este valor está abaixo do máximo 

estipulado pela ANSI de 20 mJ/cm². Desta forma, há uma margem para aumentar a 

energia do feixe laser entregue ao tecido por meio de fibras ópticas com maior 
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capacidade de condução da luz, aumentando a profundidade e qualidade das imagens 

fotoacústicas.  

Alguns estudos demonstram que a atenuação da luz pelo tecido biológico 

diminui a fluência em maiores profundidades causando uma subestimação da 

oxigenação sanguínea, uma vez que a atenuação é dependente do comprimento de onda 

usado. A correção da fluência em profundidade pode ser realizada por meio da 

simulação da atenuação da luz e compensação da amplitude do sinal fotoacústico [97], 

[98], [186]. Assim, o melhoramento do aparato experimental e do processamento de 

imagens pode elevar a precisão da medida absoluta SO2. Entretanto, o aparato 

experimental atualmente disponível demonstrou resultados dentro da expectativa para o 

mapeamento da vascularização e estimativa da oxigenação sanguínea proposta para este 

trabalho. 

5.3.3. Imagens obtidas de tumores em modelo animal 

A combinação de imagens ultrassom Modo-B com imagens fotoacústicas em um 

único comprimento de onda ou imagens fotoacústicas multiespectrais demonstrou a 

capacidade de mapeamento da vascularização e estimativa da oxigenação sanguínea. 

Nesta seção foi avaliada a capacidade dessas ferramentas na avaliação anatômica e 

funcional de tumores em modelo animal. 

A Tabela 5.1 mostra a identificação de cada animal usado, a linhagem de células 

injetadas, o tempo observado e a área da seção transversal da massa tumoral 

desenvolvida. Apesar de todas as linhagens de células implantadas já terem sido usadas 

para desenvolvimento de tumores subcutâneos em camundongos [171], [174]–[177], 

neste experimento somente as células das linhagens PC-3 e HT-144 se desenvolveram e 

geraram massas tumorais dentro do período observado. Para as duas linhagens celulares 

que resultaram em tumores, a área da seção transversal da região central do tumor foi 

calculada utilizando segmentação guiada pelas imagens ultrassom Modo-B e imagens 

fotoacústicas. A segmentação da região tumoral foi realizada manualmente utilizando 

como guia os seguintes parâmetros: (i) ecogenicidade das imagens ultrassom Modo-B e 

(ii) contrate das bordas do tumor na imagem fotoacústica. A Figura 5.7 mostra um 

exemplo destas características para o animal nº 9.  
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Tabela 5.1 - Injeção subcutânea de linhagens celulares tumorigênicas em camundongos 

NOD-SCID gamma 

Nº Tipo de tumor 
Linhagem das 

células 

N° de 

células 

injetadas 

Seção 

transversal 

(mm²) 

Nº 

dias 

7 
Adenocarcinoma 

de próstata 
PC-3     60,9 15 

8 
Adenocarcinoma 

de próstata 
PC-3     44,4 15 

9 Melanoma HT-144     45 15 

10 Melanoma HT-144     69,4 15 

 

Os resultados mostram que o sinal ultrassônico tem maior intensidade do padrão 

dos speckles nas bordas do tumor e baixa ecogenicidade no interior da massa tumoral 

(Figura 5.7b). Em [187], [188], essa característica dos tumores subcutâneos sólidos 

desenvolvidos em modelo animal é discutida e técnicas para aumentar o contraste de 

imagens de ultrassonografia nestas regiões são propostas. A imagem fotoacústica em 

800 nm também apresenta altos valores de amplitude nas bordas da região tumoral. 

Assim, a segmentação da região tumoral foi auxiliada pela aplicação de um valor 

de threshold nas imagens fotoacústicas em 800 nm e ultrassom Modo-B para que as 

bordas da região tumoral fossem realçadas e o interior da massa tumoral fosse 

suprimido. As Figuras 5.8a,c,e,g mostram a segmentação da região tumoral em imagens 

ultrassom Modo-B auxiliadas pela sobreposição da imagem fotoacústica adquirida em 

800 nm à imagem ultrassom Modo-B após a aplicação de um threshold para realçar as 

bordas do tumor (Figuras 5.8b,d,f,h). 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 5.7 - Camundongo nº 9: (a) Imagem fotoacústica em 800 nm sobreposta à 

imagem ultrassom Modo-B, as linhas tracejadas denotam ROIs de espessura de 1,0 mm 

para análise da ecogenicidade e absorção óptica na massa tumoral. Sinal médio 

ultrassônico e fotoacústico nas ROIs que cruzam a massa tumoral na direção (b) lateral 

e (c) axial. 
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(a) (b) 

  

(c) (d) 

  

(e) (f) 

  

(g) (h) 
Figura 5.8 - Segmentação da área tumoral auxiliada pela sobreposição de imagens 

fotoacústicas adquiridas com excitação por luz de comprimento de onda igual a 800 nm 

às imagens ultrassom Modo-B para os animais nº 7 (a,b), 8 (c,d), 9 (e,f) e 10 (g,h). 
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Apesar de um grande sinal nas bordas da região tumoral, a imagem fotoacústica 

em 800 nm apresenta uma distribuição heterogênea de sinal no interior da massa 

tumoral, sendo um indicativo da presença de sangue (Figura 5.7b). Tal observação será 

discutida em mais detalhes por meio das imagens fotoacústicas multiespectrais. 

Também foram observados sinais característicos de vasos sanguíneos de maior calibre 

nas bordas do tumor, como o indicado pela seta amarela na Figura 5.7a. Vasos de 

maiores calibres apresentam alta intensidade de sinal fotoacústico com um formato de 

duas bordas. Essas características também foram observadas na imagem do phantom, do 

voluntário humano e do torso do camundongo. As duas bordas surgem devido à 

homogeneidade da absorção óptica no sangue no interior do vaso sanguíneo.  

A presença de sinal fotoacústico abaixo da região tumoral indica a penetração da 

luz, mostrando que o esquema de iluminação multiangular pelo eixo longo foi capaz de 

fornecer luz de forma satisfatória ao interior da massa tumoral. Neste caso, as 

dimensões do tumor foram menores que a largura do transdutor, possibilitando a entrega 

de luz pelas laterais. Como já discutido na seção 4.3.1 do Capítulo 4, esta é uma 

vantagem da iluminação multiangular pelo eixo longo do transdutor quando comparado 

aos esquemas de iluminação mais tradicionais.  

Os resultados das imagens de ultrassonografia convencional e imagens 

fotoacústicas em um único comprimento de onda mostraram uma massa tumoral sólida 

com baixa ecogenicidade, com maior absorção óptica em suas bordas indicando uma 

vascularização periférica funcional e a presença de sangue no interior do tumor de 

forma heterogênea. As imagens fotoacústicas multiespectrais foram analisadas para o 

cálculo do mapa de SO2 dos tumores. 

A Figura 5.9b mostra o cálculo do mapa de SO2 do animal nº 8 em que células 

da linhagem PC-3 foram injetadas de forma subcutânea na região dorsal. As ROIs A, B 

e C posicionadas no mapa SO2 indicam a presença de sangue com uma média de 

oxigenação de (94,4   7,5) % para ROI-A, (94,1   7,2) % para ROI-B e (91,9   8,0) % 

para ROI-C, distribuídos de vasos sanguíneos em torno da massa tumoral (Figura 5.9b). 

A média do sinal fotoacústico nestas regiões apresenta comportamento crescente em 

função do comprimento de onda da excitação, indicando a presença de HbO2 (Figura 

5.9c).  Esse resultado está em concordância com o observado na imagem fotoacústica 

em 800 nm (Figura 5.9a). Entretanto, são observadas pequenas regiões com SO2 

próximas de 95% no interior da massa tumoral. Estas regiões são apontadas pela seta 

amarela na Figura 5.9b. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 5.9 - Camundongo nº 8 (PC-3): (a) imagem fotoacústica em 800 nm sobreposta 

à imagem ultrassom Modo-B, (b) mapa de SO2 sobreposto à imagem ultrassom Modo-

B, (c) média da amplitude do sinal fotoacústico nas ROIs A, B e C em função do 

comprimento de onda utilizado na excitação. 
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Este resultado aponta para uma distribuição heterogênea de sangue oxigenado no 

interior do tumor com a presença de regiões hipóxicas. Em [73]–[75], os autores 

relacionam a heterogeneidade da distribuição de sangue oxigenado no interior de 

tumores sólidos a uma perfusão deficiente devido às severas anomalias funcionais e 

anatômicas do tecido tumoral. A redução de O2 no interior da massa tumoral está, por 

exemplo, relacionada com a uma maior radioresistência das células cancerosas, afetando 

a eficácia dos tratamentos por radioterapia [76]–[79].  

Na Figura 5.10 é possível observar de forma mais clara a distribuição 

heterogênea do sangue oxigenado e a presença de regiões vazias que representam uma 

oxigenação menor que o limiar estipulado, nas imagens da Figura 5.9, de 75% de SO2, 

podendo ser relacionadas às zonas hipóxicas no interior da massa tumoral. A média de 

SO2 na região tumoral é de (86,0   8,7) % A contribuição de pixels com menores 

valores SO2 foi muito maior do que apresentado nos vasos sanguíneos que irrigam a 

massa tumoral, ou nos vasos sanguíneos do antebraço humano, dedo humano e torso de 

camundongo saudável.  

 

 

Figura 5.10 - Camundongo nº 8: mapa de oxigenação sanguínea da região segmentada 

da massa tumoral indicando uma distribuição heterogênea de sangue oxigenado e 

presença de zonas hipóxicas. 

 

A mesma análise de imagens fotoacústicas multiespectrais foi realizada também 

no animal nº 9 o qual foi injetado com células da linhagem HT-144. Assim como o 

animal nº 8, o mapa de oxigenação sanguínea indica a presença de sangue oxigenado 
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distribuído em vasos sanguíneos em torno da massa tumoral, em concordância com a 

imagem fotoacústica em 800 nm (Figura 5.11a,b).  

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 5.11 - Camundongo nº 9 (HT-144): (a) imagem fotoacústica em 800 nm 

sobreposta à imagem ultrassom Modo-B, (b) mapa de SO2 sobreposto à imagem 

ultrassom Modo-B, (c) média da amplitude do sinal fotoacústico nas ROIs A, B e C em 

função do comprimento de onda utilizado na excitação. 
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As ROIs A, B e C foram posicionadas sobre estes vasos sanguíneos que irrigam 

o tumor, apresentando médias dos sinais fotoacústicos com comportamento crescente 

em função do comprimento de onda da excitação (Figura 5.11c) e média da SO2 de 

(98,0   6,4) % para ROI-A, (94,9   7,6) % para ROI-B e (96,9   7,2) % para ROI-C. 

O tumor desenvolvido pela linhagem de células HT-144 também apresenta pequenas 

regiões com valores de SO2 próxima de 95% no interior da massa tumoral assim como o 

tumor desenvolvido pela linhagem PC-3 (seta amarela na Figura 5.11b). Um mapa de 

SO2 somente da massa tumoral segmentada facilita a visualização da SO2 no interior da 

massa tumoral. De maneira análoga ao ocorrido no animal nº 8, a contribuição de 

menores valores de SO2 resulta em um valor médio de (86,8   8,2) % no interior da 

massa tumoral (Figura 5.12).  

 

 

Figura 5.12 - Camundongo nº 9: (a) mapa de SO2 da região segmentada da massa 

tumoral indicando uma distribuição heterogênea de sangue oxigenado e presença de 

zonas hipóxicas. 

 

A análise da oxigenação sanguínea foi realizada para os animais nº 8 e 9. O 

animal nº 10 não foi analisado devido a uma baixa qualidade das imagens fotoacústicas 

obtidas. No caso específico deste animal, as imagens apresentaram SNR insuficientes 

para a análise devido a um problema de acoplamento das fibras ópticas durante o 

procedimento, fazendo com que a fluência média de saída apresentasse valores muito 

abaixo dos valores normais de operação. A baixa qualidade da imagem impossibilita a 

inversão espectral para o cálculo da SO2 por meio de imagens multiespectrais. 
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O animal nº 7 faleceu acidentalmente durante a aquisição de imagens em 

decorrência do procedimento de anestesia. Com a ausência da circulação sanguínea, a 

SO2 do sangue teve um grande decréscimo, resultando em valores médios entre 40 - 

60%. A Figura 5.13 mostra o mapa de SO2 sobreposto à imagem ultrassom Modo-B do 

animal nº 7. Estas imagens apresentam um valor limiar de 35% de SO2. Assim como 

para os animais nº 8 e 9, a análise da oxigenação no interior do tumor também indica 

uma distribuição heterogênea de sangue com a presença de zonas hipóxicas. Entretanto, 

devido à ausência da circulação, os valores médios de estimativas de O2 no interior do 

tecido tumoral apresentam valor médio de oxigenação sanguínea de (45,1%   12,2%).  

     

 

Figura 5.13 - Camundongo nº 7: mapa de SO2 sobreposta à imagem ultrassom Modo-B, 

indicando uma distribuição heterogênea de sangue oxigenado e presença de zonas 

hipóxicas. 

5.4. Conclusões 

A aquisição de imagens fotoacústicas multiespectrais utilizando a iluminação 

multiangular pelo eixo longo foram avaliadas em phantoms, antebraço e dedo indicador 

humanos, camundongos sadios e com tumores. Para todos os casos, a entrega de luz 

pela estratégia de iluminação proposta foi capaz de gerar imagens fotoacústicas 

multiespectrais com qualidade suficiente para que a aplicação da técnica de inversão 

espectral fosse possível. No phantom com cavidades que mimetizam vasos sanguíneos 

no interior do tecido biológico, os resultados do processo de inversão espectral 

mostraram valores médios próximos dos valores esperados na estimativa da 

porcentagem da solução padrão de CuSO4 presente em diferentes misturas de soluções 

de CuSO4  e NiCl2.  

Nos experimentos in vivo, a combinação de imagens fotoacústicas 

multiespectrais e ultrassonografia convencional podem identificar vasos sanguíneos 
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com SO2 próxima de 95%, valor médio em normoxia, possibilitando a identificação da 

vascularização de menor calibre, quando comparado com a imagem fotoacústica em 

800 nm, no antebraço humano, dedo indicador humano e camundongo sadio. Melhorias 

no aparato experimental para supressão de artefatos e aumento na SNR da imagem 

combinada com o aprimoramento no processamento de imagens para a correção da 

atenuação da fluência óptica da luz em função da profundidade podem aumentar a 

precisão da estimativa de SO2 utilizando imagens fotoacústicas multiespectrais [97], 

[98], [186]. 

No experimento de desenvolvimento de tumores em modelo animal, a 

combinação de imagens ultrassom Modo-B, imagens fotoacústicas em um único 

comprimento de onda e imagens fotoacústicas multiespectrais forneceu informações 

anatômicas e funcionais do tecido tumoral. As dimensões dos tumores puderam ser 

estimadas utilizando as características de ecogenicidade e absorção óptica das imagens 

ultrassom Modo-B e fotoacústicas, respectivamente.  As imagens fotoacústicas 

multiespectrais revelaram vasos sanguíneos bem estruturados no entorno do tumor e 

uma distribuição heterogênea de sangue oxigenado no interior da massa tumoral. Essas 

características foram descritas na literatura como consequência de uma microcirculação 

deficiente devido à anormalidade anatômica e funcional no interior do tecido tumoral.      
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6. Conclusão geral 

 

Os sistemas de imagem e espectroscopia fotoacústica foram desenvolvidos e 

submetidos a investigações por simulações e experimentos para encontrar suas 

vantagens e limitações. 

O sistema de espectroscopia fotoacústico foi capaz de fornecer dados de valores 

relativos e absolutos do coeficiente de absorção óptica em amostras inorgânicas. A 

espectroscopia fotoacústica por análise da amplitude do sinal fotoacústico forneceu 

espectros relativos de absorção óptica em concordância substancial (   > 0,95) com os 

dados da espectroscopia por transmissão óptica (espectrofotômetro). Aplicando a 

técnica de inversão espectral nos sinais fotoacústicos multiespectrais de misturas de 

duas soluções padrão de CuCl2 e NiCl2, que simulam os espectros de absorção óptica da 

Hb e HbO2, foi possível estimar a proporção da solução padrão de  CuCl2 na mistura 

com uma precisão de 5,4%. Quanto à espectroscopia por análise temporal do sinal 

fotoacústico, que fornece valores absolutos do coeficiente de absorção óptica, as 

dimensões do porta amostra e a influência da frequência central nominal do transdutor 

de ultrassom foram investigadas. Os resultados mostram que o comprimento axial do 

porta amostra determina um valor mínimo de absorção óptica para uma boa 

representação da parte compressiva inicial do sinal fotoacústico. Além disso, um porta 

amostra com dimensões laterais maiores ou iguais ao comprimento axial e 

completamente imerso em água apresenta o melhor desempenho. Para valores de 

absorção óptica variando de 0,3 a 0,78 mm
-1

, transdutores com frequência central 

nominal de 1,0, 2,25 e 3,5 MHz apresentaram estimativa do valor absoluto do 

coeficiente de absorção óptica em concordância com os valores tabelados encontrados 

na literatura (   > 0,95). 

  O desenvolvimento do sistema de imagens fotoacústicas contou com um novo 

esquema de iluminação multiangular pelo eixo longo. Essa nova forma de iluminação 

foi capaz de gerar imagens fotoacústicas com qualidade suficiente para pesquisa pré-

clínica e clínica. As simulações Monte Carlo mostram que a entrega de luz pela 

iluminação multiangular pelo eixo longo de luz é aprimorada em alvos menores que a 

largura do transdutor quando comparada com esquemas de iluminação encontradas na 

literatura. As imagens fotoacústicas in vivo mostram altos valores de SNR para 

estruturas anatômicas como tendões, vasos sanguíneos e artérias. Unificando a 

informação espectral da espectroscopia fotoacústica com a informação espacial das 
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imagens, imagens fotoacústicas utilizando o esquema de iluminação multiangular pelo 

eixo longo foram adquiridas em vários comprimentos de onda. O sistema desenvolvido 

foi capaz de estimar valores de SO2 próximos de 95% em vasos sanguíneos e artérias de 

imagens fotoacústicas in vivo adquiridas em humanos e camundongo. Por fim, tumores 

desenvolvidos pela injeção subcutânea de células cancerosas em camundongos foram 

caracterizados utilizando imagens de ultrassonografia convencional, imagens 

fotoacústicas adquiridas utilizando somente um comprimento de onda e imagens 

fotoacústicas multiespectrais. A área da seção transversal do tumor foi estimada pela 

segmentação guiada por imagens de ultrassom convencional e fotoacústica. A 

estimativa da SO2 mostrou vasos sanguíneos bem estruturados no entorno da massa 

tumoral e sangue oxigenado distribuído de forma heterogênea, promovendo a presença 

de regiões hipóxicas, no interior do tumor. Desta forma, o sistema de imagens 

fotoacústicas desenvolvido foi capaz de gerar imagens fotoacústicas multiespectrais 

com qualidade suficiente para aplicação da técnica de inversão espectral para estimativa 

da SO2 em humanos, camundongos e tumores desenvolvidos em modelo animal. 
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7. Trabalhos publicados  

 

O uso de algoritmos genéticos para otimização de parâmetros em imagens 

fotoacústicas e ultrassom Modo-B resultou em um artigo publicado no ano de 2018 na 

revista Research on Biomedical Engineering com o título “Photoacoustic-based 

thermal image formation and optimization using an evolutionary genetic algorithm“ 

[55]. Esse estudo [55] foi desenvolvido ao longo do mestrado do candidato e publicado 

durante seu doutorado. 

O desenvolvimento do programa de controle do SonixDAQ possibilitou a 

construção de uma plataforma teranóstica para aquecimento, localização das 

nanopartículas magnéticas e monitoramento da temperatura do alvo durante o 

procedimento de hipertermia magnética. Esta plataforma foi reportada em um artigo 

publicado na revista IEEE Transactions on Biomedical Engineering com o título: “A 

Novel Theranostic Platform: Integration of Magnetomotive and Thermal Ultrasound 

Imaging with Magnetic Hyperthermia” [189]. 

O esquema de iluminação multiangular pelo eixo longo desenvolvido mostrado 

no Capítulo 4 foi publicado na revista Sensors com o título: “Multiangle Long-Axis 

Lateral Illumination Photoacoustic Imaging Using Linear Array Transducer“ [167]. 

O sistema de aquisição de sinais fotoacústicos, apresentado no Capítulo 3, foi 

empregado para avaliar a influência da metalização de porfirinas nos sinais 

fotoacústicos, possibilitando a colaboração em um trabalho do Doutor André Miele 

Amado e do Professor Doutor Iouri Borissevitch do Laboratório de Fotobiofísica do 

Departamento de Física da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. 

Este trabalho é reportado em um artigo com o título “Effect of metallization on 

porphyrin photoacoustic response”, publicado pela Chemical Physics Letters [92]. 

Atualmente estamos em fase de confecção de artigos científicos que descrevem 

os estudos dos Capítulos 3 e 5. Esses artigos deverão ser submetidos para a publicação 

em revistas científicas internacionais. 

  

https://www.rbejournal.org/journal/rbejournal/article/doi/10.1590/2446-4740.00218
https://www.rbejournal.org/journal/rbejournal/article/doi/10.1590/2446-4740.00218
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Apêndice A: Ferramentas desenvolvidas, outras aplicações e 

contribuições. 

 

 

 

O apêndice descreve as ferramentas desenvolvidas para a plataforma de pesquisa 

integrada para aquisição de imagens em protocolo de dupla modalidade, ferramentas de 

análise de imagens, medidas de fluência do laser em tempo real e outras aplicações das 

imagens fotoacústicas e ultrassom Modo-B.  

A.1. Programa de controle do SonixDAQ 

O SonixDAQ é um add-on de pesquisa para os sistemas de ultrassonografia 

Sonix que permite a aquisição simultânea de dados pre-beamformed por todos os canais 

do transdutor [190]. O fabricante disponibiliza um software de demonstração [191] do 

SonixDAQ em que é possível alterar parâmetros de imagem, visualizar e armazenar os 

dados adquiridos por cada canal. Entretanto, este programa de demonstração é muito 

limitado para ser utilizado na aquisição de imagens fotoacústicas multiespectrais. Desta 

forma, para aquisição de imagens fotoacústicas utilizando o SonixDAQ foi necessário o 

desenvolvimento de um software em linguagem C++ utilizando os SDKs Texo [192] e 

DAQ [193]. Também foi implementada uma interface gráfica simplificada utilizando o 

software Qt (Qt Group Nasdaq Helsinki: QTCOM) com a finalidade de possibilitar a 

aquisição de dados pelo SonixDAQ por qualquer usuário, sem a necessidade de um 

conhecimento aprofundado de programação do sistema de aquisição.   

Alguns parâmetros do SonixDAQ estão disponíveis para personalização pelo 

usuário como: potência de transmissão, ganho TGC (do inglês Time Gain Control) e 

curva TGC. Outros controles dos parâmetros de transmissão também foram incluídos, 

tais como: abertura de transmissão, ângulo da onda plana, velocidade do som e 

frequência da onda acústica emitida e número de ângulos para composto coerente de 

onda plana.  

Desta forma, a plataforma de pesquisa desenvolvida para o SonixDAQ, chamada 

GDAQ, atualmente possibilita quatro modalidades de imagem: (i) imagem ultrassom em 

Modo-B utilizando emissão de onda plana e aquisição em paralelo dos ecos. Nesse caso 

podemos adquirir imagens com taxas de até 4,8 kHz; (ii) imagem fotoacústica com 

aquisição de todos os canais para um único pulso laser com a utilização de um pulso 

sincronizador; (iii) composição de ondas planas coerentes (Coherent Plane-wave 
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Compound – CPWC [156]), que consiste na emissão de ondas planas com diferentes 

ângulos e a soma destas imagens para a criação de focos virtuais, melhorando a 

resolução lateral e relação contraste-ruído das imagens pulso-eco; (iv) aquisição de 

imagens fotoacústicas e pulso-eco intercaladas com um intervalo de tempo de 200  s 

entre elas, mas com uma frequência de repetição de no máximo 10 frames por segundo 

devido à limitação da frequência de repetição do laser (10 Hz), essa sequência de 

aquisição possibilita o imageamento de um objeto de estudo por meio de duas 

modalidades de imagem simultaneamente. 

Grande parte dos sistemas por imagem por ultrassom, como o Ultrassonix RP 

disponível para este trabalho, não possui um grande número de canais de aquisição de 

dados e trabalham no esquema de aquisição por varredura. Isso significa que a cada 

evento de sincronia uma linha de varredura (scan line) é adquirida. Por exemplo, no 

caso da fotoacústica, a cada pulso laser uma linha de varredura da imagem fotoacústica 

é amostrada. Assim, eram necessários 128 pulsos laser para a formação de cada frame 

de imagem fotoacústica já que o transdutor usado era formado por um array de 128 

elementos piezelétricos. Como a máxima taxa de repetição de pulso do sistema laser 

disponível era 10 Hz, um frame de imagem fotoacústica era gerado a cada 12,8 

segundos. O desenvolvimento do software de controle para a aquisição em paralelo 

utilizando o SonixDAQ, resultou em uma taxa de aquisição de imagens fotoacústicas de 

10 Hz. A partir deste aprimoramento, foi possível desenvolver o conceito de soma de 

subframes de imagens fotoacústicas entregando luz em diferentes regiões do alvo. 

Outra vantagem está no fato de que a aquisição em paralelo fornece os dados de 

RF prebeamformed e assim a técnica de reconstrução de imagem, via hardware por 

atraso e soma inerente da máquina de ultrassonografia pode ser eliminada. Isso 

possibilita que implementemos nossos próprios algoritmos de reconstrução de imagem 

permitindo a eliminação de artefatos. Esses artefatos surgem do fato de que o 

equipamento de imagem foi planejado para reconstrução de imagens de ultrassom e não 

fotoacústicas. 

A plataforma de pesquisa GDAQ foi utilizada, além da aquisição de imagens 

fotoacústicas multiespectrais, também para pesquisas utilizando aquisição de imagens 

de ultrassom convencional, como por exemplo, imagens de Magneto Motive Ultrasound 

(MMUS) [189], [194] para detecção e localização de partículas magnéticas expostas um 

pulso de campo magnético externo. A interação do campo magnético externo com as 

partículas magnéticas dentro do material resulta em uma força magnética que provoca o 
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deslocamento do meio. Este deslocamento é medido pelo deslocamento temporal nos 

sinais de eco RF das imagens ultrassom Modo-B. A alta taxa de aquisição de imagens 

do SonixDAQ permite a este procedimento com boa resolução temporal. Apesar de 

estudos envolvendo MMUS não terem entrado na tese, o desenvolvimento nesse tema 

pelo candidado resultou em um artigo completo em que compartilha primeira autoria 

[189]. Oestudo em questão [189] usa a técnica de MMUS para localização de 

nanopartículas magnéticas durante tratamento de hipertermia magnética. Os resultados 

das diversas aplicações da plataforma de pesquisa para aquisição de imagens em 

paralelo são exibidos nas próximas seções. 

A.2. Composição ondas planas coerentes (CPWC) 

A composição de ondas planas coerentes (Coherente Plane-Wave Compound, 

CPWC) consiste na emissão angulada de ondas acústicas planas pelo transdutor de 

ultrassom, reconstrução utilizando um algoritmo de atraso e soma adaptado para 

reconstrução angulada e soma coerente das imagens reconstruídas. Essa técnica cria 

focos virtuais que melhoram a resolução lateral e a relação contraste ruído das imagens 

ultrassom Modo-B em aquisição em paralelo [156].  

A Figura A1a mostra uma imagem ultrassom Modo-B formada por um único 

frame adquirido utilizando onda plana de um phantom formado por duas cavidades 

simulando vasos sanguíneos. A Figura A1b mostra a uma imagem coerentemente 

composta, em que os subframes de imagem foram adquiridos a taxa de 4000 frames por 

segundo e a composição de ondas planas coerentes de -30 – 30º com passo de 2º. A 

imagem coerentemente composta apresenta um aumento na resolução lateral e na 

relação contraste-ruído devido à criação de focos virtuais gerados pelos subframes de 

imagem com emissão de onda plana angulada. 
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(a) (b) 

Figura A1 - (a) Imagem ultrassom Modo-B utilizando um único frame com emissão de 

onda plana e aquisição em paralelo. (b) Imagem formada pela composição de 

subframes adquiridos com o ângulo de emissão da onda plana de -30º até 30º 

 

A.3. Imagens tridimensionais do phantom com cavidades 

Outra aplicação da iluminação multiangular pelo eixo longo combinada ao 

SonixDAQ foi na aquisição de fatias de imagens fotoacústicas e ultrassom Modo-B de 

um phantom transparente com cavidades preenchidas com uma solução de CuCl2, 

similar ao apresentado no Capítulo 5. A Figura A2a mostra uma fotografia do phantom. 

A iluminação multiangular pelo eixo longo foi aplicada para demonstrar a capacidade 

da plataforma integrada de pesquisa em imagens fotoacústicas de adquirir um volume 

3D de imagens bidimensionais. As figuras A2b,c mostram renderizações 

tridimensionais obtidas a partir das fotoacústicas adquiridas utilizando excitação por luz 

de comprimento de onda igual a 850 nm sobreposta à renderização tridimensional das 

imagens ultrassom Modo-B. Este resultado revela a capacidade de identificar o CuCl2 

dentro das cavidades do phantom (Figura A2a), devido à sua absorção óptica ser muito 

maior que a absorção óptica do material do background. As cavidades identificadas nas 

imagens fotoacústicas tem coincidência espacial com as imagens ultrassom Modo-B 
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mostrando a capacidade da plataforma integrada de fazer aquisição de volumes de 

imagens fotoacústicas e ultrassom Modo-B.  

 

 

  

(a) (b) (c) 

Figura A2 - (a) Fotografia do phantom com cavidades para simulação de vasos 

sanguíneos. Visualização 3D de imagens ultrassom Modo-B e fotoacústica em visão 

frontal (b) e superior (c) do phantom com cavidades simulando vasos sanguíneos. 

Nessas renderizações, a escala de cinza mostra a informação obtida das imagens 

ultrassom Modo-B e a escala de cor azul mostra a informação das imagens 

fotoacústicas. 

 

A.4. Software Photoacoustic Spectrum Analizer 

Neste trabalho, as imagens fotoacústicas multiespectrais e imagens ultrassom 

Modo-B foram carregadas, reconstruídas e processadas utilizando o software MATLAB 

(R2016a, MathWorks). Entretanto, o trabalho de visualização de imagens, análise de 

amplitude do sinal fotoacústico, aplicação de filtros e inversão espectral torna-se 

ineficiente quando feito por meio de scripts em algoritmos estruturais. Buscando uma 

forma de melhorar a velocidade e eficiência da analise de imagens, foi desenvolvido um 

software com interface gráfica que integra o processamento, parâmetros de visualização, 

análises e navegação de imagens fotoacústicas multiespectrais e imagens ultrassom 

Modo-B. O software foi batizado de Photoacoustic Spectrum Analizer e sua interface 

gráfica é mostrada na Figura A3.  
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Figura A3 - Interface gráfica do software Photoacoustic Spectrum Analizer para o 

processamento e organização das imagens fotoacústicas multiespectrais. 

 

As funcionalidades do software desenvolvido estão separadas em grupos de 

funções de visualização (azul), processamento (vermelho), análise (verde) e navegação 

(magenta). A Tabela A1 descreve cada função pelos grupos enumerados na Figura A3: 

 

Tabela A1. Descrição das funcionalidades integradas no software Photoacoustic 

Spectrum Analizer 

Nº  Nome Descrição 

1 Square image 
Aplicação da raiz quadrada em cada pixel da imagem 

fotoacústica ou ultrassom Modo-B 

 Uniform scale bar 
Fixa a escala dinâmica na imagem fotoacústica ou ultrassom 

Modo-B para amplitude máxima do conjunto de imagens 
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 B-Mode 
Altera a escala axial para imagens ultrassom Modo-B e o 

mapa de cores para grayscale 

2 # Frames 

Seleciona os frames desejados de conjunto de imagens.  

Começando pelo frame inicial selecionado (fi) até o frame 

final (ff) com um espaçamento selecionado entre os frames 

(step) 

 Crop image 

Recorta a imagem fotoacústica até a profundidade desejada 

ou lateralmente selecionando o canal inicial e final da 

imagem 

3 Filter PA image 

Aplica filtragem em cada canal da imagem. O Filtro 

selecionado pode ser LowPass ou HighPass com frequência 

de corte (Fc) selecionada 

4 
Image Co-

registration 

Co-registra as imagens fotoacústicas ou ultrassom Modo-B 

de um grupo de imagens. O co-registro pode ser 

translacional, rígido ou por similaridade. 

5 Calculate SO2 

Aplica a inversão espectral nas imagens fotoacústicas. O 

usuário define o comprimento de onda inicial, o passo do 

incremento do comprimento a cada frame e o valor de 

threshold. 

 Molar Coefficient 

Carrega uma tabela de arquivo em formato .xlsx com os 

valores de comprimento de onda e coeficientes extinção 

molar de dois cromóforos a serem separados pela inversão 

espectral. A tabela padrão possui os valores de coeficiente 

de extinção molar da Hb e HbO2. 

6 Median Filter 
Aplica o filtro da mediana no mapa de SO2. As dimensões 

axial e lateral da máscara são selecionadas pelo usuário. 
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7 PA Signal Spect 

Apresenta um gráfico com os valores de intensidade média e 

pico-a-pico em função do comprimento. O cálculo é feito 

em uma região de interesse circular de raio definida pelo 

valor de ROI radius. A posição do centro da região de 

interesse é selecionada pelo usuário clicando na posição 

desejada na imagem fotoacústica ou ultrassom Modo-B. 

8 SO2 Analysis 

Apresenta um histograma com a contagem dos valores dos 

pixels do mapa de SO2. O cálculo é feito em uma região de 

interesse circular de raio definida pelo valor de ROI radius. 

A posição do centro da região de interesse é selecionada 

pelo usuário clicando na posição desejada no mapa de SO2. 

9 
Plotagem das 

imagens 

Nessa área o usuário pode navegar pelos frames do conjunto 

de imagens ou selecionar os mapas de concentração relativa 

de Hb, HbO2, Hb total ou SO2 utilizando as barras de 

rolagem horizontais. As barras de rolagem verticais alteram 

o valor mínimo da escala de cores. 

   

A integração de diversas funcionalidades em um único software com interface 

gráfica aumenta a eficiência na análise de imagens fotoacústicas multiespectrais, 

possibilitando encontrar melhores formas de processamento de imagens e até facilitar a 

identificação de vantagens e limitações da iluminação multiangular pelo eixo longo. 

A.5. Medidas de energia em tempo real utilizando um transdutor 

monocanal 

A interação da luz com superfície do transdutor de ultrassom gera um sinal 

característico devido ao efeito fotoacústico tanto na cerâmica piezoeléctrica quanto na 

película que a reveste. Este sinal também é conhecido como sinal piroelétrico. A 

linearidade da amplitude do sinal piroelétrico na cerâmica com a fluência de energia da 

fonte luminosa foi descrita em [157] e a possibilidade de medir a energia total do feixe 

de luz foi proposta em [195]. Neste trabalho, a observação desse fenômeno ocorreu 

durante o experimento de espectroscopia por amplitude do sinal fotoacústico utilizando 

transdutores monocanais. Devido à baixa absorção óptica do NiCl2 para comprimentos 

de onda maiores que 780 nm [95], um sinal fotoacústico foi gerado no tempo inicial 
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(seta vermelha da Figura A4a) que diferia do sinal fotoacústico da amostra de NiCl2 

(seta verde na Figura A4a) . A análise da amplitude desse sinal no tempo inicial 

revelava a medida de transmitância (Figura A4b), evidenciando que, devido à baixa 

absorção, a luz atravessava a amostra e interagia com a face do transdutor monocanal. 

 

 
 

(a) (b) 

Figura A4 - (a) Sinal fotoacústico detectado pelo transdutor de ultrassom monocanal 

para uma solução de NiCl2 com concentração de 100 g/L. (b) Valores normalizados da 

amplitude do sinal fotoacústico gerado pela solução, dos dados do espectrofotômetro e 

da amplitude do sinal piroelétrico gerado na cerâmica piezoeléctrica. 

 

Os problemas com a automatização do medidor de energia comercial 

impossibilitavam a medida em tempo real da energia de saída das fibras ópticas quando 

o sistema laser operava a 10 Hz. O método proposto para resolver este problema 

consistiu na caracterização do sinal piroelétrico na cerâmica piezoeléctrica quando a 

saída de uma das ramificações da fibra óptica era posicionada diretamente na face do 

transdutor enquanto a outra ramificação era utilizada para medir a energia de saída pelo 

aparelho comercial. 

A Figura A5a mostra os valores normalizados da energia medida na saída do 

OPO pelo aparelho comercial e a amplitude normalizada do sinal piroelétrico na 

cerâmica em função do comprimento de onda de excitação do laser. Observa-se que o 

comportamento da amplitude sinal piroelétrico é muito parecido com o comportamento 

da energia de saída da fibra, indicando que a absorção óptica da face da cerâmica é 

aproximadamente constante em função do comprimento de onda da luz incidente. Este 

indício se comprova na Figura A5b que mostra a absorção relativa da cerâmica obtida 

pelo cálculo da razão da amplitude do sinal piroelétrico pela energia de saída da fibra 
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óptica. O desvio padrão da absorção óptica relativa da cerâmica tem valor de 2,26%, 

mostrando que a face da cerâmica gera em média a mesma amplitude de sinal 

piroelétrico ao longo da janela óptica utilizada neste trabalho. 

 

  

(a) (b) 

 

(c) 

Figura A5 - (a) Valores normalizados da energia medida na saída do OPO pelo 

aparelho comercial e a amplitude do sinal piroelétrico na cerâmica. (b) Absorção 

relativa da cerâmica calculada pela razão entre a amplitude do sinal piroelétrico pela 

energia medida. (c) Calibração da amplitude do sinal piroelétrico em função da energia 

de saída do OPO. 

    

Apesar de uma absorção óptica aproximadamente constante, para encontrar o 

parâmetro de calibração que permite o transdutor monocanal medir a energia de saída 

da fibra, a amplitude do sinal piroelétrico foi corrigida pela absorção óptica relativa. A 
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Figura A5c mostra o gráfico da amplitude de sinal fotoacústico em função dos valores 

de energia medidos pelo aparelho comercial, resultando em fator de calibração de 

0,113 mJ/V. 

A medida em tempo real, por meio de um osciloscópio, do valor pico a pico do 

sinal piroelétrico gerado na face do transdutor de ultrassom monocanal foi bastante 

simples de ser desenvolvida e integrada à plataforma de pesquisa em imagens 

fotoacústicas. A Figura A6 mostra um exemplo da medida da energia de saída da fibra 

para cada subframe de imagem fotoacústicas utilizando iluminação multiangular pelo 

eixo longo. Neste exemplo, os parâmetros de aquisição de imagens fotoacústicas 

consistiam em dois frames por ângulo, dez ângulos e cinco comprimentos de onda. 

Assim, a imagem fotoacústica em um único comprimento de onda possuiu vinte 

subframes. A Figura A6 mostra que em um mesmo comprimento de onda houve 

flutuações na energia de saída da fibra óptica que, graças à medida de energia em tempo 

real, podem ser corrigidas para cada subframe de imagem, gerando imagens 

fotoacústicas finais mais precisas e confiáveis.  

 

 

Figura A6 - Energia de saída da fibra medida em tempo real pela amplitude do sinal 

piroelétrico gerado na face do transdutor de ultrassom monocanal. 

    

A.6. Imagem de magnetoacustografia (Magneto-motive Ultrasound, 

MMUS) 

Uma das maiores vantagem da utilização do SonixDAQ é a capacidade de 

aumentar em mais aproximadamente vinte vezes a taxa de aquisição de imagens do 

sistema de ultrassonografia. Uma maior taxa de aquisição possibilita o estudo da 
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dinâmica de processos como o da propagação de ondas de cisalhamento causada em um 

meio devido a uma força impulsiva. A Figura A7 mostra mapas de deslocamento 

gerados a partir de dados de radiofrequência (RF) na modalidade ultrassom 

convencional adquiridos em um phantom com inclusão de nanopartículas magnéticas 

submetido a um pulso magnético de duração de 2 ms. A aquisição de imagens foi 

realizada utilizando uma taxa de aquisição de 2000 frames por segundo, possibilitando o 

registro do deslocamento das partículas magnéticas e a propagação da onda de 

cisalhamento gerada pelo impulso. Estes mapas puderam ser obtidos para um único 

pulso magnético devido à capacidade de adquirir frames de imagem a cada 0,5 ms, 

possibilitando imagens de magnetoacustografia para a localização das partículas 

magnéticas no material. 

 

   

(a) (b) (c) 

Figura A7 - Mapas de deslocamento resultantes da força magnética gerada pela 

interação das nanopartículas magnéticas com o campo magnético em (a) 4 ms, (b) 6 ms 

e (c) 9 ms depois de iniciar a aplicação do campo magnético. 

 


