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RESUMO 

 
 

A dinâmica da pluma de ablação gerada em miocárdio por um laser pulsado é 

investigada utilizando-se espectroscopia de luminescência resolvida no tempo, 

associada a técnica de feixe de prova.  Na técnica do feixe de prova, uma geometria 

inovadora é utilizada, na qual a luz espalhada do feixe é coletada por uma fibra óptica 

e analisada em um espectrômetro.  As diferentes técnicas revelaram diferenças na 

constituição da pluma em diferentes instantes de tempo. Os resultados experimentais 

revelam ainda que nos primeiros instantes são ejetados do tecido apenas constituintes 

leves, como átomos e moléculas, conclusão respaldada pela presença de emissões 

atômicas e ausência de espalhamento do feixe de prova para tempos inferiores a 

aproximadamente 50 µs.  Somente após um certo tempo de atraso com respeito ao 

pulso de alta energia do laser é que os componentes mais pesados da pluma são 

ejetados, principalmente aqueles constituintes particulados capazes de produzir 

espalhamento do feixe de prova. Foi observado que estes componentes mais pesados 

deixam o tecido alvo em torno de 40 µs após o pulso de ablação, e perduram então por 

cerca de 100 µs.  Por meio da análise das emissões espectrais foi possível identificar a 

presença, no miocárdio, dos elementos atômicos: sódio, magnésio, cálcio e hidrogênio.  

A medida da composição atômica relativa através da ablação tecidual com laser, pode 

resultar em nova técnica diagnóstica, capaz de discriminar diferentes tecidos ou mesmo 

alterações patológicas que promovam alterações químicas.  

 

Palavras-chave:  Pluma de ablação, Ablação a laser, Dinâmica de pluma. 



 

 

ABSTRACT 

  

The dynamics of the laser-generated ablation plume in myocardium is investigated by 

using time-resolved luminescence spectroscopy, in association with a probe-beam 

technique.  In the probe-beam technique, a novel geometrical approach is used, in 

which the light sca ttered from the beam is collected by an optical fiber and analyzed by 

an spectrometer.  The different techniques reveal the differences in the plume 

constitution in two different time frames.  The experimental results reveal that at early 

times only light components like atoms and molecules are ejected from the tissue, 

conclusion drawn from the presence of atomic emissions and absence of scattered 

probe beam for times shorter than ~ 50 µs.  Only after a certain time delay with respect 

to the ablation laser pulse the heavier components of the plume, like particulate 

materials capable of scattering the probe beam, are ejected. These heavier components 

leave the target tissue at about 40 µs after the laser pulse, lasting then for about 100 µs.  

The analysis of the spectral emissions pointed out the presence, in the myocardium 

tissue; of the sodium, potassium, calcium and hydrogen.  The measurement of the 

relative atomic composition by means of the laser ablation might lead to a diagnosis 

technique for the discrimination of different tissues or pathological conditions that 

promote chemical alterations.  

 

Key-words: Ablation Plume, Laser Ablation, Plume Dynamics.  
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1 -      INTRODUÇÃO 
 
 
 

No início do século XX, o físico alemão Max Planck propôs que todas as 

radiações eletromagnéticas têm um comportamento como se fossem compostas por 

minúsculos pacotes de energia, denominados fótons.  Max Planck ganhou o prêmio 

Nobel de Física, em 1918, pela formulação da teoria da quantização da radiação. 

Albert Einstein, aplicando o conceito de Max Planck, obteve sucesso na descrição do 

efeito fotoelétrico, fato que proporcionou grande credibilidade à teoria da quantização 

de Max Planck (EINSTEIN, 1916). 

Aplicando ainda a teoria da quantização da radiação proposta por Max Planck, 

Einstein teceu previsões teóricas sobre a emissão estimulada de radiação.  

Em 1964, Charles Townes (norte-americano), Nikolai Basov e Alexander 

Prokhorov (soviéticos) receberam o prêmio Nobel de Física pelo trabalho no campo da 

eletrônica quântica, que conduziu à construção de osciladores e amplificadores baseados 

no princípio MASER-LASER (TOWNES, 1958).  

Em 1981, também foram premiados Nicolaas Bloembergen e Arthur K. 

Schawlow pelo desenvolvimento da espectroscopia a laser, além de suas contribuições à 

óptica não linear e ao desenvolvimento do laser de três níveis (SCHAWLOW, 1958). 

Ao atingir um tecido biológico, a radiação óptica estará sujeita a cinco processos 

fundamentais: espalhamento, difusão, absorção, transmissão e reflexão, conforme 

mostra a Figura 1-1. 

Um dos efeitos que ocorre na penetração do laser em meios heterogêneos, como 

nos tecidos biológicos, é a perda do paralelismo do feixe que se expande 

progressivamente para o interior tecidual; este fenômeno é conhecido como difusão. 

A reação tecidual, frente aos diversos tipos de laseres, é influenciada por 

diversos fatores tais como: o comprimento de onda do laser; seu tempo de aplicação; 

sua densidade de energia ou de potência e sua forma de emissão que pode ser contínua 

ou pulsada, e se pulsada deve-se considerar a duração do pulso.  
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Figura 1-1-  Ilustração do feixe de laser atingindo um tecido biológico e os processos fundamentais 
ocorrendo: espalhamento, difusão, absorção, transmissão e reflexão. 

 
De acordo com LEEUWEN et al. (1995), os laseres pulsados têm sido usados 

para ablação em muitas aplicações médicas, embora apresentem limitações devido à 

extensão do dano térmico e mecânico que pode ser causado no tecido subjacente à 

cratera de ablação.  O uso de laseres pulsados em procedimentos cirúrgicos diversos tem 

motivado trabalhos de pesquisa que conduzam a uma melhor compreensão dos 

mecanismos de ablação em tecidos biológicos.  Em geral, o dano térmico ao tecido 

adjacente à ablação é causado por pulsos relativamente longos, de cerca de 

100 microssegundos. E com pulsos mais curtos de cerca de 1 microssegundo, são 

relatados danos mecânicos que se justificam analisando os resultados dos processos de 

ablação, os quais dependem em muito das propriedades termomecânicas e ópticas do 

tecido e das propriedades do feixe óptico, como comprimento de onda do laser e forma 

espacial do feixe. 

Fatores de grande interesse no estudo de processos ablativos com laser incluem a 

eficiência de ablação, a qual é medida pela taxa de remoção de massa do tecido, 

avaliação do dano residual causado pela necrose térmica do tecido circunvizinho ao 
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local de ablação, pelo limiar de ablação, definido como a densidade mínima de energia 

para a qual ocorre a formação de pluma, e pelo estudo da formação e propriedades das 

ondas de choque geradas, uma vez que estas podem ser danosas aos tecidos que não 

foram diretamente atingidos pela radiação.  Um conceito adicional a ser considerado 

nos processos ablativos seria o de eficiência clínica de ablação, que deve ser otimizada 

no sentido de maximizar a remoção de massa, ao mesmo tempo em que a extensão dos 

danos por necrose térmica ou pela formação de microfissuras, sejam minimizados. 

O desenvolvimento de técnicas de diagnóstico e terapia mais seguras minimiza 

eventuais seqüelas provenientes de determinados procedimentos cirúrgicos.  

Adicionalmente, novas técnicas podem levar a uma redução de custos para o paciente 

sendo então fundamental compreender os processos físicos que ocorrem quando certo 

tecido é submetido a uma radiação laser de alta intensidade, pois o conhecimento dos 

mecanismos envolvidos na ablação permite a redução de danos aos tecidos e 

conseqüentemente conduz a melhores resultados cirúrgicos quando laseres de alta 

energia são utilizados. 

Segundo LEEUWEN et al.(1995), a absorção da luz laser pelo tecido pode 

conduzir a uma interação fototérmica, fotomecânica e fotoquímica com o tecido 

irradiado. A interação fototérmica é devido à conversão da energia laser em calor, com 

posterior difusão do calor dentro do tecido, já a interação fotomecânica causa ondas de 

stress que se propagam pelo tecido na velocidade do som ou até mais rapidamente, 

causando ondas de choque.  Sob certas condições, picos intensos de stress podem 

ocorrer, contribuindo ao mecanismo de ablação e danificando o tecido adjacente.  A 

ablação promovida pelos laseres que operam no infra-vermelho ocorre por um processo 

de vaporização de água e rompimento fototérmico do tecido.  O processo é similar ao 

que ocorre na ablação com laser cw em que ocorre um rápido aumento da pressão 

subsuperficial, com possível superaquecimento.  O aumento de pressão é seguido de 

uma explosão e de um transiente acústico, ou de uma onda de choque e rápida ejeção de 

fragmentos de tecido com alta velocidade. 

A maior interação fotomecânica que ocorre durante a ablação com laser 

operando no infra-vermelho é a vaporização da água que resulta na remoção explosiva 

de estruturas teciduais, mecanismo geralmente referenciado como efeito pipoca 

(pop corn).  O confinamento, térmico ou do stress, será dependente da largura do pulso 
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e do coeficiente de absorção do material alvo. O possível dano mecânico no tecido 

durante a ablação com laser operando no infra-vermelho, está relacionado à explosiva 

transição de fase da água para vapor que também pode induzir ondas de stress. 

Quando um pulso laser de energia suficientemente elevada, acima de 

determinado valor limiar, atinge um tecido biológico, observa-se a formação de uma 

pluma de material ejetado, a qual se expande rapidamente.  Esta pluma é geralmente 

formada por matéria em suas fases líquida, sólida e gasosa, sendo que o tamanho e 

velocidade das partículas ejetadas dependem, em certa extensão, da profundidade de 

penetração da radiação incidente no tecido. A formação da pluma pode impedir a 

ablação protegendo o tecido da radiação laser incidente.  Em resumo, uma vez formada 

a pluma, a radiação incidente é parcialmente absorvida pela pluma, diminuindo a 

quantidade de energia que alcança a superfície do tecido. 

A pluma de ablação é formada após um certo tempo de atraso com respeito ao 

início do pulso do laser, podendo mesmo ocorrer após o cessar do pulso óptico, e uma 

vez formada, interfere com o feixe do laser incidente via absorção e espalhamento até se 

desfazer completamente, após um determinado tempo de vida.  Quando formada de 

maneira explosiva, se expande com velocidade supersônica dando origem a uma onda 

de choque acústica que pode danificar os tecidos circunvizinhos ao alvo de ablação. 

O atraso na formação da pluma deve-se, em muitos casos, ao fato de que leva 

algum tempo para ocorrer a expansão da massa do material que é vaporizado em regime 

de confinamento.  Transcorre determinado tempo até a quebra da integridade estrutural 

do tecido-alvo, e também, leva algum tempo para a massa em processo de ejeção 

acelerar e lançar-se para fora da superfície sob ablação.  Este tempo de confinamento 

resulta então, das propriedades termomecânicas do tecido-alvo, as quais afetam 

diretamente a eficiência do processo ablativo, isto é, a taxa de remoção de massa.  Por 

outro lado, o atraso na ejeção da pluma pode ter efeito direto na quantidade de dano 

residual do tecido pós-ablação.  Naturalmente, se o vapor aquecido demora a deixar a 

superfície do tecido, mantendo-se em contato com o mesmo por muitos 

microssegundos, então ocorrerá considerável transferência de energia térmica para as 

áreas adjacentes ao local de ablação, resultando em danos aos tecidos circunvizinhos.  

Por outro lado, em caso de ablação com laser pulsado, é inútil continuar irradiando após 

a formação da pluma, uma vez que a energia será absorvida, em parte pela pluma que 
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estará na frente do tecido, e não pelo tecido propriamente dito.  Assim, a inércia na 

ejeção da pluma afeta diretamente a largura ótima do pulso do laser.  

A ablação induzida por laser é acompanhada de um flash  de luz que é emitido 

em ampla faixa espectral, distintamente do comprimento de onda do laser.  Esta emissão 

de luz pode ser uma radiação de corpo negro proveniente de matéria aquecida, ou pode 

ser devido à formação de plasma.  O processo de ablação não ocorre dissociadamente da 

emissão de flash de luz e o estudo espectroscópico deste flash  de luz, que é emitido na 

formação da pluma, pode fornecer dados que contribuam para a compreensão dos 

mecanismos envolvidos na ablação tecidual.  Adicionalmente, nos casos em que o flash 

carrega contribuição significativa da presença de plasma, linhas espectrais bem 

definidas são observadas, as quais refletem a constituição do tecido alvo, em processo 

de ablação.  Assim, a captura do espectro da pluma de ablação, em tempo real, para 

cada disparo do laser, permite possivelmente monitorar determinados processos de 

ablação durante procedimentos cirúrgicos, informando ao operador do laser 

características do tecido que estaria sendo atingido, ou por exemplo, se o alvo que está 

sendo atingido é tecido sadio ou tecido portador de alguma patologia.  

Embora o resultado final da ablação possa ser avaliado observando o tecido sob 

microscopia óptica ou a olho nu, é através da observação experimental da dinâmica da 

pluma ou nuvem formada pelo tecido removido pela ablação a laser em vários estágios 

de sua evolução, por meio de técnicas espectroscópicas resolvidas no tempo, que muitos 

dos processos físicos que conduziram àquele resultado se revelam e podem trazer 

informações relevantes para a análise e, possivelmente, para o diagnóstico de tecidos 

biológicos, assim como para a compreensão dos mecanismos físicos envolvidos no 

processo de ablação. Assim, o estudo da dinâmica da pluma fornece informações 

importantes para compreender os processos pelos quais ocorre a ablação a laser de 

tecidos biológicos, compreensão esta que permite a definição de parâmetros 

operacionais ótimos para a obtenção de melhores resultados cirúrgicos.
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2 -      REVISÃO DA LITERATURA 

 

O primeiro trabalho relatando a dinâmica da pluma de ablação foi realizado por 

READY (1963).  Para realizar suas observações, utilizou-se de uma câmera fotográfica 

ultra-rápida com orientação paralela à superfície de um bloco de carbono. 

LAUTERBORN (1972) utilizou-se da fotografia ultra-rápida para estudar a 

ablação em líquidos e o processo de formação de bolhas. SRINIVASAN et al. (1990) 

também utilizaram-se do mesmo método para realizar a monitoração da ablação em 

tecidos moles.  DOMANKEVITZ & NISHIOKA (1990) utilizaram-se da fotografia 

rápida para obter medidas da ablação a laser de fígado de frango, posicionando a câmera 

perpendicularmente ao feixe do laser. 

TENG et al. (1987) utilizando a espectroscopia resolvida no tempo estudaram as 

características temporais e espectrais do flash  de luz que acompanha a fragmentação dos 

cálculos biliares, usando para ablação um dye-laser (690 nm), com diferentes durações 

de pulso:  0,8 e 360 µs. 

SIMON (1989) utilizando-se de um laser de excimer XeCl (308 nm) como fonte 

para ablação estudou a fotoablação de polímeros, pela técnica de fotografia resolvida no 

tempo. Um laser de corante operando em 580 nm (Rodamina 6G) foi utilizado como 

flash fotográfico para iluminar o local de ablação em uma configuração pouco usual: 

com o feixe incidente colinearmente com o feixe do laser ablativo.  O local de ablação 

foi avaliado posteriormente por meio de microscopia eletrônica de varredura.  

WALSH & DEUTSCH (1991) estudaram a dinâmica da pluma de ablação 

associando a microfotografia e a técnica de feixe de prova, por luz transmitida, acoplada 

a um microscópio e um estereoscópio, utilizando uma sincronização entre o disparo do 

laser de ablação e os sistemas de detecção e monitoramento. 

SPLINTER et al. (1991) compararam as propriedades ópticas do miocárdio 

canino antes e depois de uma fotocoagulação tecidual induzida pela radiação laser. 

Utilizaram o método da esfera integradora para avaliar propriedades ópticas tais quais o 

coeficiente de absorção (µa), o coeficiente de espalhamento (µs) e o coeficiente de 

anisotropia. 
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CUMMINGS & WALSH JR. (1992) utilizaram-se de um feixe de prova em 

direção paralela à superfície da amostra, em configuração de transmissão através da 

pluma de ablação, para obter dados sobre a dinâmica da pluma de ablação.  A partir das 

medidas com o feixe de prova posicionado em diferentes distâncias da superfície do 

tecido ablado, inferiram sobre a velocidade da pluma e expansão da frente de choque. 

HAHN et al.(1995) utilizaram simultaneamente diversas técnicas para o estudo 

da pluma de ablação.  Combinaram a análise do espalhamento Raman da pluma de 

ablação e a distribuição angular da luz espalhada de um feixe de prova para extrair 

informações tais quais a velocidade e a composição predominante (água) da pluma e o 

diâmetro médio das partículas ejetadas.  

SERRA & MORENZA (1998b) realizaram o imageamento em diferentes 

instantes de tempo e análise espectral da pluma de ablação utilizando-se de uma câmera 

CCD intensificada de 288x385 pixels, acoplada a um gerador de pulsos e atrasos. 

SIANO et al. (1996) desenvolveram um arranjo experimental para estudar a 

formação de plasma durante a fotoablação induzida por laser através do imageamento 

resolvido no tempo, utilizando-se de um esquema de bombeamento e diagnóstico com 

um feixe de prova.  Empregaram um esquema com iluminação e coleta de imagens 

resolvidas no tempo e no espaço compostas por estruturas de franjas projetadas no plano 

da câmera, uma técnica conhecida como “refractive fringe diagnostics”  . 

KIM et al. (1998) discutiram o uso de um sistema de avaliação óptica para 

ablação tecidual monitorada.  Observaram a luminescência do plasma durante ablação a 

laser de osso e medula espinhal, obtendo espectros característicos para cada uma destas 

estruturas.  Com base nos espectros característicos, determinados pela composição do 

tecido, os autores sugerem um mecanismo para monitoramento do processo ablativo 

onde aqueles tecidos se fazem presentes.  O arranjo experimental utilizado pelos autores 

incluiu um laser de pulso ultracurto e um sistema de diagnóstico que utiliza análise da 

fluorescência ou luminescência do plasma do tecido ablado, alcançando desta forma a 

distinção entre tecido ósseo e tecido mole.  

Nos últimos anos, diversos autores têm se dedicado ao modelamento teórico 

para simular os fenômenos de absorção do laser de pulso ultracurto, a propagação de 

ondas de choque em sólidos e a ablação a laser de metais e de semicondutores.  Foram 

desenvolvidos diferentes modelos para a expansão do plasma de ablação como 
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VIDAL et al. (2001) que estudaram o modelamento do plasma de ablação em alumínio 

e WOOD et al. (1998) estudaram um tipo de modelamento para a pluma de ablação 

gerada por laser em silício (Si), em atmosferas de hélio (He) e argônio (Ar) a baixa 

pressão. 

Dos vários métodos para avaliar o processo de ablação a laser de um tecido, 

destacam-se a técnica da inspeção visual auxiliada pelo uso do microscópio e do 

estereoscópio, a medida da taxa de ablação ou da remoção de massa, as medidas 

realizadas por meio de feixe de prova transmitido e a espectroscopia da emissão  óptica 

da pluma. 

Segundo DOMANKEVITZ & NISHIOKA (1990) todas as técnicas de estudo do 

fenômeno da ablação têm algumas limitações.  A inspeção visual para determinar se 

ocorreu a ablação tecidual é imprecisa, pois mudanças na aparência visual do tecido 

podem acontecer sem que tenha ocorrido a remoção de tecido pela ablação.  A perda de 

massa tipicamente medida envolve medidas de massa ablada em resposta a múltiplos 

pulsos de laser e assim o valor limiar determinado por este método é necessariamente 

uma média de vários pulsos e a heterogeneidade do tecido pode aumentar esta limitação.  

Por exemplo, com a pele, pulsos iniciais removem o extrato córneo, mas os pulsos 

posteriores ablam a epiderme, que são tecidos de composições muito diferentes.  Em 

tecidos compostos predominantemente por água, a medida da perda de massa pode ser 

incorreta devido à evaporação espontânea.  O extrapolamento dos dados da ablação para 

determinar o valor limiar de ablação requer um grande número de medidas e escolha de 

modelamentos para ablação.  A escolha de um modelo de ablação é importante e pode 

afetar significantemente o valor do limiar resultante.  Quanto ao uso do laser como feixe 

de prova, seu alinhamento é crítico e conduz freqüentemente a variações significantes 

nos resultados.  

Segundo MISERENDINO & PICK (1995) os estudos da dinâmica da pluma de 

ablação realizados em tecidos duros utilizando laser de excimer têm permitido estimar a 

velocidade e o tamanho médio das partículas ejetadas e a densidade relativa da pluma 

formada, associando as variações das características da pluma ao tipo de tecido ablado e 

à fluência utilizada.  Mencionam que a luminescência após o pulso ablativo provém de 

três fontes fundamentais: 



 

Dissertação de Mestrado – Hanriete Pereira de Souza 

11

• Espectro contínuo, desprovido de estruturas, proveniente do 

plasma de alta temperatura gerado após a emissão do laser – duração típica de até 

100 ns. 

• Na medida em que ocorre o esfriamento do plasma, emissões 

estreitas relacionadas a íons ou átomos neutros principalmente o cálcio (em tecidos 

calcificados) começam a se tornar evidentes e a aparecer cerca de 100 ns após o pulso 

do laser e pode seguir até 10 µs. 

• Na medida em que as partículas ejetadas esfriam e os átomos 

retornam ao estado fundamental, a maior parte das linhas de emissão desaparecem e 

somente duas bandas largas de emissão permanecem (550 e 620 nm) que correspondem 

à combustão das partículas quentes presentes no ar e que pode durar até 60 µs ou mais. 

Desde 1963, já havia sido relatado na literatura científica o interesse pelo estudo 

da pluma de ablação quando READY (1963), utilizando para ablação um laser pulsado 

detectou a natureza explosiva da ablação obtendo a velocidade da pluma em 2000 m/s, 

característica essa descrita posteriormente por SRINIVASAN et al. (1990), que 

relataram a natureza violenta da ablação  em artérias estimando a velocidade da pluma 

de ablação em 400 m/s. 

WALSH & DEUTSCH (1991) em seus experimentos com um laser Er:YAG 

operando em 2,94 µm, irradiando pele humana, relataram uma velocidade de cerca de 

1.400 m/s para a pluma de ablação. 

CUMMINGS & WALSH (1992) estudando a ablação utilizando laser no modo 

Q-switched  em pele, fígado e em um phantom de ágar gel descreveram que diferentes 

propriedades mecânicas teciduais podem levar a variações na extensão da expansão 

volumétrica durante o pulso.  Isso explica o fato de que os materiais de menor dureza 

demonstraram menor velocidade na ejeção do material ablado e uma duração de ablação 

mais longa após o pulso do laser.  Ainda em seus estudos CUMMINGS & 

WALSH (1992) relataram a velocidade da frente da pluma como sendo de 1.050 m/s. 

Menor velocidade da pluma de ablação foi relatada nos trabalhos de 

HAHN et al. (1995) que, realizando a ablação de córnea bovina com laser de 

excimer (193 nm) utilizando fluência de 100 mJ/cm2, encontraram a velocidade do 

centro da massa da pluma como sendo de cerca de 30 m/s. 
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Segundo MISERENDINO & PICK (1995) estudos da dinâmica da pluma de 

ablação têm sido realizados utilizando-se laseres de ArF e de XeCl, e com menor 

extensão usando o laser de Nd:YAG, e os resultados conduzem a valores para a 

velocidade de ejeção do particulado acima de 1.200 m/s quando ablando dentina e 

800 m/s quando ablando esmalte dentário. 

SIANO et al. (1996), utilizando corpos de prova compostos de carbonato de 

cálcio, fosfato de cálcio hidrogenado e outros materiais, com o objetivo de simular a 

composição de tecidos biológicos duros, observaram que durante a ablação com laser 

excimer (308 nm) o aumento da temperatura e a expansão rápida da região de ionização 

originam uma intensa onda de choque emergindo da nuvem de plasma que propaga-se a 

uma velocidade supersônica.  

SERRA & MORENZA (1998a) realizaram ablação em pastilhas de 

hidroxiapatita, fabricadas a partir de pó prensado a uma pressão de 200 MPa, utilizando 

um laser de excimer KrF (248 nm, duração de pulso de 30 ns).  Através de medidas 

espectrais de emissão óptica, identificaram vários constituintes da pluma de ablação. 

Utilizaram-se de uma câmera CCD na qual foram acoplados filtros do tipo passa-banda 

centrados em 520, 600 e 780 nm para imagear a evolução da luminescência dos diversos 

componentes emissivos da pluma.  Com esta técnica, identificou-se a formação de duas 

nuvens luminescentes em dois momentos distintos após a aplicação do laser.  Uma 

primeira nuvem luminescente se estabelece aproximadamente 100 ns após a excitação e 

se expande ao longo do tempo no qual as imagens são capturadas.  Os autores relataram 

para esta primeira pluma, uma velocidade de expansão de 20.000 m/s. Após esta 

primeira, uma segunda nuvem se torna evidente na imagem obtida com atraso de 1 µs e 

se expande com velocidade de 2.900 m/s.  Em atrasos da ordem de dezenas de 

microssegundos uma terceira nuvem pode ser observada.  Esta terceira componente é 

atribuída à ejeção de partículas quentes.  

Em outro estudo sobre as espécies emissivas que compõem a pluma de ablação 

produzida pelo laser de  excimer KrF (248 nm) em hidroxiapatita, 

SERRA & MORENZA (1998b) puderam observar que a velocidade do primeiro 

componente da pluma aumenta com a fluência do laser, relatando 13.000 m/s para uma 

fluência de 1,5 J/cm2 e aumentando para 24.000m/s a uma fluência de 3,5 J/cm2. 

Tal comportamento seria esperado considerando que um aumento da fluência resultaria 
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em uma energia cinética mais alta das espécies liberadas.  Por outro lado, a velocidade 

do segundo componente diminuiu surpreendentemente com a fluência, sendo que em 

fluência de 1,5 J/cm2 a velocidade foi de 3.900 m/s, e para fluência de 3,5 J/cm2 a 

velocidade foi de 2.200m/s.  Tais resultados indicam que o processo que conduz à 

formação do segundo componente é diferente do processo que originou o primeiro 

componente.  

READY (1963), ao promover a ablação em blocos de carbono, capturou 

imagens da pluma de ablação nos instantes 20, 45, 70, e 820 ns após o pulso do laser 

conseguindo através deste procedimento calcular a velocidade da pluma de ablação.  A 

variação da temperatura na superfície da amostra foi calculada com base no modelo de 

transferência de calor em uma dimensão.  

Medidas com tempos de atraso entre 5 e 60 µs após a aplicação do laser,  em 

córnea bovina, foram utilizados por HAHN et al. (1995) para calcular a velocidade com 

que o centro de massa da pluma se move para além da superfície ablada (córnea 

bovina).  

WALSH & DEUTSCH  (1991)   utilizando um laser de Er:YAG no modo       

Q-switched com largura de pulso de 90 ns relataram a ausência de remoção de massa, 

em ablação de pele humana, para tempos inferiores a 250 ns contados a partir do 

começo do pulso óptico.  As fotografias, obtidas por projeção de sombra utilizando um 

laser de corante a 632 nm como fonte de iluminação, mostraram inicialmente que uma 

densa nuvem de material deixa a superfície, sendo que nesta nuvem, partículas maiores 

que 20 µm não são evidentes, porém em tempos posteriores de até 3,54 µs são vistas 

partículas de 20-50 µm.  Por outro lado, no processo de ablação em osso, com o laser de 

Er:YAG no modo free running, entregando uma seqüência de micro-pulsos num 

envelope de 250 µs, os autores observaram uma duração mais longa da emissão de 

particulado mas que se iniciou 5,8 µs após o início do macro -pulso do laser.   

Experimentos utilizando laser de Er:YAG realizados por CUMMINGS & 

WALSH (1992) mostraram que usando uma fluência de 16 J/cm2, com pulso de 100 ns 

de duração, a luminescência da pluma após o pulso do laser iniciou a aproximadamente 

200 - 250 ns e teve uma duração da ordem de 600 ns.  Outro dado importante observado 

foi o tempo total de bloqueio do feixe de prova pelo material ejetado no processo 

ablativo.  Na pele o tempo típico de bloqueio foi de 30-60 µs, no fígado foi de 500 µs e 
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no meio ágar gel de 1.000 µs.  Esta diferença é indicativa da variação na velocidade das 

partículas ejetada e do menor confinamento inercial.  

GITOMER & JONES (1991) trataram do processo de formação de plasma 

induzido por ablação com laseres pulsados, na faixa de nanossegundos.  Consideraram 

muito provável que no início do processo ocorre a produção de elétrons livres 

produzidos por absorção multifotônica ou via emissão termoiônica.  Estes elétrons 

aumentam em número e são acelerados no campo do laser para conduzir então a uma 

dissociação por processo de avalanche.  O plasma resultante aumenta até alcançar 

dimensões comparáveis ao diâmetro do foco do feixe. 

A diversidade de aplicações médicas dos laseres pode ser observada no 

“mapa de interações” extraído de BOULNOIS (1986) e que está mostrado na Figura 2-1. 

A densidade de potência (ou irradiância ou intensidade em W/cm2) está graficada em 

função do tempo de interação, em segundos.  Linhas diagonais denotam fluências 

constantes, em J/cm2.  Os vários tipos de interação ocorrem dentro de uma faixa 

limitada de fluências, entre aproximadamente 10 e 1000 J/cm2.  Os regimes de interação 

podem ser separados, de acordo com a duração temporal do pulso do laser,  em (i) 

térmico -conversão da energia luminosa em energia térmica; (ii) fotoquímica - 

compostos químicos fotosensíveis, endógenos ou exógenos, ativados pela absorção de 

fótons provenientes do laser; (iii) fotoablativo - fotodissociação direta das ligações 

intramoleculares por absorção de fótons; e (iv) eletromecânica - emissão termoiônica ou 

produção de elétrons livres por absorção multifotônica, conduzindo à ruptura dielétrica 

e produção de plasma.  

Utilizando um laser de excimer (193 nm) HAHN et al. (1995) enfatizaram o 

mecanismo de foto-decomposição ablativa que ocorre em materiais orgânicos, ou 

ablação a frio que envolve a quebra direta de ligações de moléculas orgânicas como 

resultado da incidência de fótons de alta energia provenientes do laser de ArF.  A rápida 

entrega de energia, acoplada à disrupção da matriz molecular, pode resultar numa ejeção 

explosiva do material, característica da ablação a laser.  Este mecanismo contrasta com 

o processo ablativo puramente térmico que ocorre com irradiação em comprimentos de 

onda longos, processo no qual o aquecimento da água, a vaporização, e a subseqüente 

expansão rápida do vapor determinam o mecanismo físico de remoção tecidual. 
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Figura 2-1– Mapa de interação de  Boulnois – O eixo vertical mostra a irradiância (em W/cm2, em 

escala logarítmica), e está comumente rotulada de densidade de energia. O eixo horizontal mostra o 

tempo de interação. As diagonais mostram várias linhas de fluência constante  (em J/cm2).  As áreas 

das caixas, denominadas:  eletromecânica, fotoablativa, térmica e fotomecânica, incluem pontos 

que correspondem a mais que 50 valores ótimos determinados experimentalmente obtidos da 

maioria dos relatórios publicados de aplicações clínicas e experimentais dos laseres em medicina.  

(Fonte:  BOULNOIS, 1986). 

 
TENG et al.  (1987) em estudos sobre a fragmentação de cálculos biliares 

utilizando laser pulsado, destacaram que existe uma fluência mínima - denominada 

limiar -  requerida para a produção de danos visíveis aos cálculos biliares. O valor do 

limiar varia de acordo com as características do cálculo.  Por exemplo, se é pigmentado 

ou não, sendo que o limiar de ablação varia em até 20% para o mesmo cálculo, mas 

pode variar por um fator de 10 para diferentes amostras.  Os autores relataram que a 
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expansão do plasma gera ondas acústicas que são responsáveis pela fragmentação do 

cálculo biliar. 

CUMMINGS & WALSH (1992) citaram a luminescência como uma 

característica da pluma de ablação.  A luminescência é, em grande parte, associada com 

a colisão entre as moléculas, átomos e radicais na nuvem de gás quente.  Definiram as 

ondas de choque como ondas mecânicas propagantes através da qual a pressão, a 

densidade, a velocidade de partículas e a temperatura mudam de uma maneira quase 

descontínua.  Segundo os autores, as ondas de choque induzidas pela ablação a laser 

apresentam-se com velocidades supersônicas, na faixa de 2.000 a 4.000 m/s, e a 

velocidade da frente de partículas foi medida em aproximadamente 1.000 m/s.  Isto tem 

uma repercussão clínica pois ondas de pressão também são ondas de stress.  A 

propagação de ondas de stress pelo tecido foi mostrada como causadora de dano ao 

tecido distante do local de ablação.  Em particular, GITOMER & JONES (1991) 

mencionam o risco potencial, presente em cirurgias oftálmicas a laser, de que ocorram 

danos mecânicos à delicada estrutura da retina, impostas pelas ondas de choque geradas 

durante o processo ablativo. 

WALSH & DEUTSCH (1991) utilizaram a técnica de fotografia rápida de 

sombra para registrar a dinâmica da pluma gerada pela ablação a laser em pele.  

Relatam a existência de uma frente de pluma precedida por uma frente de choque, com 

velocidade supersônica, que são potencialmente destrutivas para o tecido.  Estas ondas 

de choque iniciam uma rápida ablação explosiva no material.  

Em diversas aplicações médicas têm-se a necessidade de remoção de tecido com 

precisão e com mínimo dano colateral de origem térmica e mecânica, incluindo a área 

de cardiologia, neurologia e oftalmologia.  Segundo FEIT et al. (1998), tal nível de 

precisão pode ser obtido com laseres de pulso ultracurto, na faixa de picossegundos. 

Apontam que, neste caso, três aspectos básicos devem ser notados.  Primeiramente, não 

há tempo suficiente durante o pulso curto do laser para que ocorra o breakdown.  Em 

segundo lugar, a energia do laser é depositada nos elétrons muito mais rapidamente do 

que pode ser transferida para o material adjacente.  Grande parte desta energia aparece 

no final do processo como energia cinética da matéria ejetada.  Como resultado, há 

menos dano colateral, por aquecimento, na área adjacente.  Um terceiro efeito é 

relacionado ao segundo, pois para pulsos mais longos (em ns) o plasma criado pela 
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porção inicial do pulso expande-se e absorve a luz laser que incide tardiamente.  O 

plasma gerado funciona efetivamente como uma blindagem para o material subjacente.  

No caso de pulsos ultracurtos (em ps) o plasma não tem tempo para se expandir e em 

altas intensidades age como um espelho refletindo uma porção da luz que é entregue ao 

tecido.  Uma vez que cada pulso remove uma quantidade pequena de material, 

aplicações práticas com pulsos ultracurtos usualmente requerem altas taxas de repetição. 

Nos experimentos de TENG et al. (1987), a espectroscopia resolvida no tempo 

da luminescência da pluma gerada na ablação de cálculos biliares utilizando uma 

fluência de 55 J/cm2, com uma intensidade média de 7 x 107 W/cm2, mostraram, em um 

atraso com relação ao pulso do laser de 0,22 µs, um espectro contínuo com 

sobreposição de linhas de absorção.  Em um atraso temporal de 1,60 µs nota-se a 

presença de linhas espectrais estreitas, destacando-se a linha do cálcio, em 422 nm.  A 

linha D do sódio, em 589 nm também pode ser notada, conforme mostra a Figura 2-2. 

SERRA & MORENZA (1998a) realizaram estudos espectroscópicos resolvidos 

no tempo da pluma de ablação produzida com laser de excimer (KrF) em amostras de 

hidroxiapatita.  Após o pulso do laser, em tempos de atraso menores que 500 ns, 

somente uma nuvem de plasma pode ser observada nas imagens. Após estes primeiros 

500 ns um segundo componente de emissão pode ser observado próximo a superfície 

alvo, e sua presença é claramente evidente em um tempo de atraso de cerca de 1 µs, 

com a provável presença, em sua composição, de óxido de cálcio e oxigênio.  Os 

espectros por eles obtidos, com atraso de 500 ns após o pulso do laser, estão mostrados 

na Figura 2-3.  Predominam linhas espectrais estreitas provenientes  do átomo neutro de 

cálcio e de íons cálcio com a presença adicional de linhas provenientes de alguns 

contaminantes como magnésio, silício e sódio.  O autor relata que as emissões 

provenientes do fósforo neutro e do oxigênio são observáveis nos espectros adquiridos 

com tempos de atraso menores que 100 ns conforme mostra a Figura 2-4.  Foram assim 

distinguidos dois pares de linhas de emissão do fósforo, centradas em 

253 e 255 nm (dois dupletos) e somente uma emissão do íon de oxigênio (um tripleto) 

que não foram resolvidos com a instrumentação utilizada.  

Os espectros de emissão provenientes das transições eletrônicas envolvendo os 

vários orbitais atômicos se apresentam na forma de linhas estreitas características e são 

chamados, por isto, de “impressões digitais” dos elementos químicos. 
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Figura 2-2 - Espectro resolvido no tempo após 0,22 e 1,60 µs do pulso ablativo do laser em cálculos 

biliares mostrando (a) uma banda larga desprovida de estruturas finas e (b) linhas espectrais 

estreitas correspondentes à emissão do cálcio (asterisco) e a linha D do sódio (seta).  O eixo 

horizontal fornece o comprimento de onda em nm (wavelength) e o eixo vertical a intensidade do 

sinal em unidades arbitrárias (Signal Intensity- arbitrary units). (Fonte: TENG et al., 1987). 
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Figura 2-3 - Espectro de emissão óptica da pluma gerada por ablação pelo laser KrF em amostra de 

Hidroxiapatita (HA) após um tempo de atraso de 500 ns.   O eixo horizontal fornece o comprimento 

de onda em nm. (Fonte:  SERRA & MORENZA,  1998b). 
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Figura 2-4 - Algumas características do espectro de emissão óptica da pluma gerada por ablação 

pelo laser KrF em amostra de Hidroxiapatita (HA), para tempos de atraso de 100 ns após o pulso 

do laser.  O eixo horizontal fornece o comprimento de onda em nm. (Fonte: SERRA & MORENZA, 

1998b)  

KIM et al. (1998) com o objetivo de diferenciar tecidos biológicos duros e 

moles, obtiveram em seus experimentos espectros de fluorescência de osso e de medula 

espinhal de porco, com excitação em 325 nm, encontrando diferenças significativas na 

emissão óptica proveniente de ambos os tecidos, conforme mostra a Figura 2-5. 

Ainda em seus estudos KIM et al. (1998), durante a ablação dos mesmos tecidos 

obtiveram espectros da luminescência do plasma conforme mostra a Figura 2-6.  Várias 

linhas espectrais foram encontradas durante a luminescência do tecido duro, com 

destaque para linhas de cálcio, sódio, magnésio e potássio.  A luminescência do plasma 

gerado pela ablação em tecido mole (medula espinhal), apenas apresentou a linha 

espectral referente ao dupleto do sódio em 589 nm. Pela medida da razão das 

intensidades espectrais em 615 nm e 575 nm, pode-se discriminar o tipo de tecido entre 

osso e medula espinhal. 
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Figura 2-5 – Espectro de fluorescência para osso (bone) e medula espinhal (spinal cord).  O tecido 

mole (medula espinhal) mostra picos de fluorescência entre 395 nm e 465 nm (regiões sombreadas) 

enquanto a fluorescência do tecido duro  (osso) é um espectro com aspecto de platô entre 390 nm e 

420 nm. ).  O eixo horizontal fornece o comprimento de onda em nm (wavelength) e o eixo vertical a 

intensidade da fluorescência em unidades arbitrárias ( Fluorescence Intensity - a.u. ). 

(Fonte: KIM et al., 1998). 

 
 SERRA & MORENZA (1998a) realizando ablação em hidroxiapatita, obtiveram 

espectros da emissão da pluma de ablação em diferentes fluências.  As figuras 2-7, 2-8 e 

2-9 mostram espectros representativos, obtidos com 500 ns de atraso temporal e janela 

temporal de aquisição de 50 ns, e um total de 20 acumulações. 
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Figura 2-6 – Luminescência do plasma gerado em  osso (bone)  e medula espinhal (spinal cord).  

Linhas fortes do cálcio são mostradas na região visível do espectro eletromagnético.  Pela medida 

da razão das intensidades espectrais em 615 nm e 575 nm, pode-se discriminar o tipo de tecido 

entre osso e medula espinhal. O eixo horizontal fornece o comprimento de onda em nm 

(wavelength) e o eixo vertical a intensidade da luminescência em unidades arbitrárias (Fluorescence 

Intensity - a.u. ).  (Fonte: KIM et al., 1998). 

 

Figura 2-7 - Espectros obtidos após ablação em hidroxiapatita com um laser de 

excimer KrF (248 nm), com fluência de 1,5 J/cm2.  Linhas espectrais estreitas do átomo neutro de 

cálcio (Ca  I) e de radicais moleculares do tipo CaxOy, na região visível do espectro, que compõem a 

luminescência da pluma de ablação. O eixo horizontal fornece o comprimento de onda em nm. 

(Fonte:  SERRA & MORENZA,  1998a). 
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Figura 2-8 - Espectros obtidos após ablação em hidroxiapatita com um laser de 

excimer KrF (248 nm), com fluência de 2,6 J/cm2.  Linhas espectrais estreitas do átomo neutro de 

cálcio (Ca  I), de magnésio neutro (Mg I) e de radicais moleculares do tipo Ca xOy, na região visível 

do espectro, que compõem a luminescência da pluma de ablação. O eixo horizontal fornece o 

comprimento de onda em nm. (Fonte: SERRA & MORENZA, 1998a). 

 

Figura 2-9 - Espectros obtidos após ablação em hidroxiapatita com um laser de 

excimer KrF (248 nm), com fluência de 3,5 J/cm2.  Linhas espectrais estreitas do átomo neutro de 

cálcio (Ca  I), de magnésio neutro (Mg I), de fósforo (P) e de radicais moleculares do tipo CaxOy, na 

região visível do espectro, que compõem a luminescência da pluma de ablação. O eixo horizontal 

fornece o comprimento de onda em nm. (Fonte:  SERRA & MORENZA, 1998a). 
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3 -      OBJETIVOS DO TRABALHO 

 
 
 

O objetivo deste trabalho foi investigar a dinâmica de formação e vida da pluma 

de ablação gerada em um tecido biológico, miocárdio de frango, irradiado por um laser 

de Nd:YAG operando em 1.06 µm, utilizando medidas espectroscópicas resolvidas no 

tempo, conjugada a uma nova geometria de detecção com feixe de prova.  

Nesta geometria, propôs-se o uso de uma fibra óptica para detectar a luz 

espalhada do feixe de prova proveniente de um laser de He-Ne, diferentemente de 

alguns trabalhos publicados na literatura, nos quais a luz transmitida através da pluma 

foi detectada.   

Com o emprego de duas técnicas distintas pretendeu-se acompanhar a evolução 

temporal de diferentes componentes atômicos da pluma de ablação.
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4 -      MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 -   Laseres e Sistema Óptico Utilizado: 
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Foi utilizado para a ablação das amostras teciduais o laser pulsado de Nd:YAG, 

com comprimento de onda de 1,06 µm, manufaturado pela Quanta Ray operando em 

regime de Q-switch, com 9 ns de duração de pulso.  O laser foi ajustado para uma 

energia de saída por pulso de 210 mJ.  O feixe foi focalizado com uma lente de 40 cm 

de distância focal. A amostra foi posicionada anteriormente ao foco, onde o diâmetro do 

feixe era de 0,8 mm e a dens idade de energia estimada em 

aproximadamente 41,8 J/cm2.(Figura 4-1). 

 

 

 

Figura 4-1 - Laser de Nd:YAG manufaturado pela Quanta Ray com emissão em 1,06 µm operando 

em regime de Q-switch com 10 ns de duração de pulso, óculos de segurança e medidor de umidade 

relativa do ar marcando 30%. 

 
Um filtro RG – 715 fabricado pela Schott Glass Technologies (3mm de 

espessura) foi inserido no caminho do feixe óptico, logo na saída do laser de Nd:YAG 

para evitar que a luz da lâmpada flash , utilizada no processo de excitação do cristal de 

Nd:YAG, atingisse a amostra, conforme mostra a Figura 4-2.  O filtro RG - 715 absorve 

os comprimentos de onda abaixo de 715 nm.  Por meio deste procedimento evitou-se a 
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interferência da luz da lâmpada flash no espectro da pluma de ablação, capturado na 

faixa visível.  

 

 

Figura 4-2 - Filtro RG –715 (seta), com espessura de 3mm, utilizado à frente da saída do laser de 

Nd:YAG para bloquear a saída da luz de bombeio do laser.  

 
A Figura 4-3 mostra o laser de He-Ne (com potência de 10 mW em 632,8 nm e 

1,5 mm de diâmetro de feixe) utilizado como feixe de prova para detectar a nuvem de 

vapor e detritos emergentes do local de impacto. A ilustração desta nuvem de vapor está 

mostrada na Figura 4-4, juntamente com uma representação dos feixes dos laseres 

utilizados no experimento. Esta nuvem de vapor e detritos em processo de expansão 

espalha a luz do laser de He-Ne. O feixe de prova foi alinhado perpendicularmente ao 

feixe do laser de Nd:YAG e paralelo à superfície a ser ablada conforme é mostrado no 

diagrama da Figura 4-5.  
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Figura 4-3 - Laser de He-Ne com potência de 10 mW, emitindo em 632,8 nm, com 1,5 mm de 

diâmetro de feixe usado como feixe de prova. 

 

Figura 4-4 - Ilustração da formação da pluma de ablação durante o experimento. 
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Figura 4-5 - Diagrama esquemático do experimento, mostrando a incidência sobre a amostra do 

feixe do laser de ablação (Nd:YAG), do feixe de prova (He -Ne) e posicionamento da fibra coletora. 

Uma fibra óptica com núcleo de 600 µm, Superguide G fiber SFS 600 /660T 

(Fiberguide Industries) foi utilizada para coletar a luz espalhada (Figura 4-6). A fibra é 

especificada pelo fabricante para trabalho na faixa do espectro entre 0,2 µm e 0,7 µm.  

 

Figura 4-6 - Fibra óptica com núcleo de 600 µm utilizada para coletar a luz espalhada. 



 

Dissertação de Mestrado – Hanriete Pereira de Souza 

31

A luz coletada foi acoplada a um espectrômetro de ¼ m (Oriel Instruments, 

modelo MS257), utilizando as grades de difração em 600 e 300 linhas por mm.  Um 

detector tipo CCD (Charge Coupled Device) intensificado com 256 x 1024 pixels foi 

conectado à saída de detecção do monocromador. A mínima janela temporal de 

detecção do CCD está especificada pelo fabricante como sendo 5ns (Figura 4-7). 

 

Figura 4-7– Gerador de pulsos e atrasos (Staford Research – modelo DG535) e espectrômetro de 

¼ m (Oriel Instruments, modelo MS257) e detector tipo CCD ( Charge Coupled Device) intensificado 

com 256x1024 pixels conectado à saída de detecção do monocromador. A mínima janela temporal 

de detecção do CCD é especificada pelo fabricante como sendo 5ns. 

 

Foi utilizado um gerador de pulsos e atrasos fabricado pela Stanford Research, 

modelo DG535, para controlar a janela temporal de aquisição do sinal, bem como o 

momento de detecção após a ocorrência do pulso ablativo. Este instrumento apresenta 

resolução de 5 ps e seu controle é realizado de forma manual de acordo com a janela 

temporal escolhida como mostra a Figura 4-8.  O diagrama de conexões elétricas entre 

os instrumentos do sistema de espectroscopia está ilustrado na Figura 4-9.  O gerador de 
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pulsos e atrasos recebe o comando de disparo do laser, sincronizado com o pulso óptico 

e controla a janela temporal de aquisição do sinal pelo CCD.  

 

Figura 4-8 - Painel frontal do gerador de pulsos e atrasos. 

 

Figura 4-9 - Diagrama de conexões elétricas entre os instrumentos do sistema de espectroscopia. O 

gerador de pulsos e atrasos DG535 recebe o comando de disparo do laser, sincronizado com o pulso 

óptico, e controla a janela temporal de aquisição do sinal pelo CCD. 

 

Para a calibração espectral do espectrômetro foram utilizados os comprimentos 

de onda provenientes de três laseres de He-Ne sendo um vermelho, um verde e um 

amarelo operando nos comprimentos de onda de 632,8 , 594 e 543,5 nm, 

respectivamente, e um laser adicional em 532 nm, com 4mW de potência organizados 

em seus suportes conforme mostra a Figura 4-10.  Estes comprimentos de onda foram 

relacionados com a respectiva posição em “pixels” no espectro, e por meio da 
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interpolação de um polinômio de segunda ordem.  O espectro de calibração contendo as 

quatro linhas dos laseres de baixa potência está ilustrado na Figura 4-11.  

 

Figura 4-10 - Arranjo de laseres de baixa potência.  Laseres de He-Ne vermelho, verde e amarelo 

operando nos comprimentos de onda de 632,8 nm, 594 nm e 543,5 nm respectivamente, e um laser 

adicional em 532 nm, utilizados na calibração do espectrógrafo. 
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Figura 4-11-  Espectro de calibração contendo as quatro linhas dos laseres de baixa potência. 
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4.2 -   Coleta de dados espectrais: 
 
 O espectro para cada atraso temporal foi tomado como a média de três 

aquisições em dois diferentes pontos da amostra, sendo que cada aquisição 

correspondeu ao sinal acumulado de três pulsos ablativos.  Os dados puderam ser 

avaliados quanto à repetibilidade e promediados para melhorar a relação sinal/ruído. 

 

4.3 -   Obtenção, seleção, conservação e manipulação das amostras: 
As amostras foram estudadas in vitro e consistiram de tecido biológico de 

origem animal, constituída por coração de frango (removidos pós-abate) obtidos de 

fontes que usualmente fornecem para o consumo alimentar humano. 

Para este estudo foram selecionados 27 corações de frango dos quais foi 

utilizado o miocárdio como local de eleição para a ablação.  Do miocárdio de cada 

coração foram extraídos dois fragmentos, obtendo-se um total de 54 amostras.  Em cada 

fragmento, definiu-se 2 pontos para a ablação.  Cada local de ablação foi irradiado com 

três pulsos do laser, resultando portanto em um espectro acumulado.  Obteve-se um 

total de 108 espectros da pluma de ablação que foram processados para então realizar a 

análise dos dados. 

No laboratório durante o experimento, as amostras foram mantidas em 

temperatura ambiente, em potes hermeticamente fechados, com o objetivo de manter a 

hidratação natural e garantir a manutenção da estrutura tecidual normal. A  Figura 4-12 

mostra os instrumentais, porta-amostra e frascos utilizados na obtenção, manipulação e 

conservação das amostras. 

A amostra do coração do frango foi analisada macroscopicamente com auxílio 

do sistema de videocâmera acoplado à lupa de aumento de 10x e 30x mostrada na 

Figura 4-13. 
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Figura 4-12 – Instrumental utilizado na preparação das amostras: 1 – Punch cirúrgico 0,8 cm 

diâmetro, 2 – cabo de bisturi e lâmina n.º 11, 3 – Pinça Clínica, 4 – Porta-agulhas utilizado para 

troca de lâminas do cabo de bisturi, 5 – Porta-amostra confeccionado em cortiça com recorte de 

1cm de diâmetro centralizado e separador de suporte para a fibra ótica, 6 – Placa de petri utilizada 

no exame macroscópico da peça e no momento da obtenção do corte da amostra, 7 – Frasco com 

tampa hermética utilizado para conservação da amostra antes do experimento e para fixação após 

a ablação (com formol a 10%). 

 

Figura 4-13 - Sistema de videocâmera acoplado à lupa com aumento de 10x e 30x. 
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 Elegeu-se a área para remoção da amostra e optou-se por uma forma geométrica 

cilíndrica a qual foi obtida com auxílio do punch, com diâmetro de 0,8 cm  e 

profundidade de cerca de 1cm, sendo destacada a amostra em profundidade com o 

auxílio de uma lâmina de bisturi n.º11, mantendo desta forma o mesmo padrão de corte 

em todas as amostras. Detalhes dos instrumentos utilizados para manipular as amostras 

são mostrados na Figura 4-14. 

 

Figura 4-14 – Foi utilizado para cortar a amostra tecidual de forma circular um punch.   

Em a)  observa-se o formato circular da lâmina cortante do punch, em b) a extremidade cortante do 

punch mostrando 0,8 cm de diâmetro e em c) a lâmina n.º 11 utilizada para destacar a amostra em 

profundidade. 

Imediatamente após a remoção, as amostras foram acondicionadas em frasco 

hermético e refrigeradas.  A seqüência de processamento das amostras biológicas foi 

realizada conforme mostra a Figura 4-15, sendo realizados os seguintes passos:  1 – 

obtenção  da amostra após o abate do frango sem contato manual e acondicionamento 

em vidraria;  2 - visualização macroscópica da integridade da amostra;  3 – 

acondicionamento da amostra em pote hermético e ambiente refrigerado;  4 – separação 

da amostra em placa de petri para realização do corte;  5 – corte da amostra com auxílio 

do punch e da lâmina de bisturi;  6 e 7 - observação da integridade da amostra com 

auxílio de lupa de aumento de 10x;  8 – aferição do tamanho da amostra (1 cm de 

espessura x 0,8 cm de diâmetro);  9 – amostra sendo levada ao porta amostra com 

auxílio do punch;  10 – visualização da amostra no porta-amostra;  11 – posicionamento 

fibra coletora e da amostra no suporte em posição de irradiação pelo laser;  12 – 

visualização da cratera causada pela ablação a laser na amostra com auxílio de lupa de 

30x de aumento;  13 - acondicionamento da amostra em solução fixadora para envio ao 

estudo histológico (formol a 10%).  



 

Dissertação de Mestrado – Hanriete Pereira de Souza 

37

 

 

Figura 4-15 – Seqüência de processamento das amostras biológicas. 
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 As amostras foram posicionadas e fixadas em uma cavidade construída em 

cortiça com dimensões adequadas ao alojamento dos fragmentos retirados com o punch.  

A luz ambiente foi minimizada durante todo o procedimento de coleta dos espectros. 

Para eliminar toda e qualquer influência da luz externa, bem como de ruídos intrínsecos 

ao instrumento, o background foi capturado e subtraído de todos os espectros obtidos. 

Primeiramente, o experimento foi conduzido sem a presença do feixe de prova 

provido pelo laser de He-Ne, com o objetivo de medir a evolução temporal da emissão 

espectral da pluma de ablação.  O sinal foi captado pela fibra óptica e analisado através 

do espectrômetro.  Utilizando sincronização eletrônica com auxílio do gerador de pulsos 

e atrasos, os espectros foram obtidos no período imediatamente após o disparo do pulso 

ablativo, inicialmente sem atraso temporal com relação ao disparo do feixe óptico do 

laser e posteriormente com diversos tempos de atraso com relação ao pulso óptico do 

laser. 

A ponta da fibra óptica foi limpa com auxílio de metanol e seca com auxílio de 

lenço de papel para limpeza de lentes após a obtenção dos dados de cada amostra.  

Após a realização da espectroscopia as amostras foram armazenadas em 

embalagem própria para exame histológico em formol a 10%, para posterior análise 

histopatológica.  

 

 



_____________________________________________________________________________________
Dissertação de Mestrado – Hanriete Pereira de Souza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados e 
Discussão 



 

Dissertação de Mestrado – Hanriete Pereira de Souza 

40

 
5 -      RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 -   Medidas espectrais 
 
 

As medidas espectrais realizadas sem atraso temporal com relação ao pulso do 

laser (Figura 5-1), mostraram que, utilizando a janela temporal de aquisição grande 

(∆t=100 µs), os espectros capturados apresentaram-se desprovidos de estruturas e picos 

estreitos de emissão,  impossibilitando a interpretação da dinâmica da pluma de ablação.  

Foi evidenciada a necessidade da utilização de janelas temporais menores para que fosse 

possível uma análise detalhada das emissões espectrais ocorridas no processo ablativo, 

que provavelmente ocorreriam em tempos mais curtos. 

 

 

Figura 5-1 – Espectro capturado sem atraso temporal com relação ao pulso do laser utilizando a 
janela temporal de aquisição grande (∆∆ t=100 µs) mostrando um aspecto inicial da pluma de 
ablação, não mostrando porém estruturas e picos espectrais estreitos. 
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 Utilizando atraso temporal zero com relação ao pulso óptico do laser e janela 

temporal de 5µs, todos os espectros capturados apresentaram picos diferenciados 

sobrepostos a uma emissão em banda larga como mostra a Figura 5-2 
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Figura 5-2 – Espectro capturado com janela temporal de 5 µs, sem atraso temporal com relação ao 
pulso óptico do laser, mostrando os picos estreitos de emissão provenientes de elementos do tecido 
ablado, sobrepos tos a uma emissão em banda larga. 

 

Em experimentação preliminar, foram ainda utilizadas janelas temporais mais 

estreitas com valores de 100ns, 5 µs e 10 µs.  As medidas com ∆t=5 µs apresentaram 

relação sinal/ruído aceitável e boa resolução temporal, tendo então sido utilizadas para 

os estudos espectroscópicos resolvidos no tempo.  Foram capturados 108 espectros da 

pluma gerada no processo de ablação, com tempos de atraso com relação ao pulso 

óptico do laser na faixa de 0 a 500 µs, como mostra a Tabela  1. 
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Tabela 1 - Tabela demonstrativa das janelas temporais utilizadas nas medidas, número de atrasos 
temporais com relação ao pulso óptico do laser e total de espectros capturados. 

 
Abertura da Janela 
Temporal Utilizada 

Atraso Temporal 
(com relação ao pulso 

do laser) 

Total de espectros 
capturados 

100 µs 0 µs 1 
5 µs 0 µs 3 
5 µs 5 µs 3 
5 µs 10 µs 3 
5 µs 15 µs 3 
5 µs 20 µs 3 
5 µs 25 µs 3 
5 µs 30 µs 3 
5 µs 35 µs 3 
5 µs 40 µs 3 
5 µs 50 µs 3 
5 µs 70 µs 3 
5 µs 80 µs 3 
5 µs 90 µs 3 
5 µs 100 µs 3 
5 µs 120 µs 4 

10 µs 0 µs 6 
10 µs 10 µs 1 
10 µs 20 µs 1 
10 µs 30 µs 1 
10 µs 40 µs 1 
10 µs 60 µs 1 
10 µs 70 µs 1 
10 µs 80 µs 1 
10 µs 100 µs 4 
10 µs 300 µs 5 
10 µs 500 µs 5 

100 ns 0 µs 4 
100 ns 1 µs 6 
100 ns 40 µs 4 
100 ns 45 µs 5 
100 ns 50 µs 4 
100 ns 65 µs 3 
100 ns 150 µs 4 
100 ns 200 µs 4 

Janelas temporais 
utilizadas: 5 e 10 µs 

e 100ns 

Nº de atrasos 
utilizados: 

23 tempos diferentes 

Total de espectros 
capturados: 

108 espectros 
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Os espectros obtidos utilizando janela temporal de 10 µs e atraso temporal zero 

(Figura 5-3) mostram características espectrais semelhantes aos espectros obtidos com 

janela temporal de 5 µs (Figura 5-4),  para o mesmo atraso.  Entretanto, uma melhor 

definição das linhas espectrais estreitas é observada nas aquisições com ∆t = 5 µs. Em 

ambas as aquisições destacam-se picos nos seguintes comprimentos de onda: 501,0, 

517,0, 559,5, 567,8, 570,8, 589,3, 616,7, 656,3 e 656,7 nm.  Na Figura 5-3 aparece 

também a linha do laser de He-Ne utilizado como feixe de prova e espalhado por 

componentes da pluma de ablação. 

 Utilizando janela temporal de aquisição de 100 ns, sem atraso temporal com 

relação ao pulso óptico do laser, foram capturados espectros que mostram linhas 

espectrais bem definidas nos seguintes comprimentos de onda: 499,5, 517,6, 568,1, e 

594,3, como mostra a Figura 5-5. 
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Figura 5-3 – Espectro capturado com janela temporal de aquisição de 10 µs, sem atraso temporal 
com relação ao pulso óptico do laser, mostrando os picos estreitos de emissão provenientes de 
elementos do tecido ablado. 
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Figura 5-4 - Espectro capturado com janela temporal de aquisição de 5 µs, sem atraso temporal 
com relação ao pulso óptico do laser, mostrando os picos estreitos de emissão provenientes de 
elementos do tecido ablado. 
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Figura 5-5 - Espectro capturado com janela temporal de aquisição de 100 ns, sem atraso temporal 
com relação ao pulso óptico do laser, mostrando os picos estreitos de emissão provenientes de 
elementos do tecido ablado. 
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Utilizando janela temporal de 5 µs e atraso temporal diferente de zero, foram 

obtidos espectros de emissão que apresentaram também picos estreitos e bem definidos. 

A Figura 5-6 mostra o espectro obtido com atraso temporal de 5 µs.  São identificadas 

as seguintes linhas componentes do espectro: 485,3, 495,4, 517,6, 518,3, 553,8, 559,5, 

570,8, 589,3, 612,4, 616,7, 643,9 e 656,3 nm. 
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Figura 5-6 – Espectro obtido utilizando janela temporal de aquisição de 5  µs e atraso temporal de 
5 µs. 

 

 As medidas obtidas em tempos de atraso entre 10 e 90 µs são mostradas nas 

Figuras 5-7 a 5-18.  
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Figura 5-7 - Espectro capturado utilizando janela temporal de 5 µs, com atraso temporal de 10 µs. 
Observa-se picos em 517, 6, 518,3, 526,4, 554,8, 559,1, 570,8, 589,3, 612,4, 616,4, 643,9 e 656,3 nm.  
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Figura 5-8 - Espectro capturado utilizando janela temporal de 5 µs, com atraso temporal de 15 µs.  
Observa-se picos em 526,0, 554,1, 554,5, 589,3, 606,5, 612,4, 616,4 e 643,5  nm. 
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Figura 5-9 - Espectro capturado utilizando janela temporal de 5 µs, com atraso temporal de 20 µs.  
Observa-se picos em 554,1, 559,1, 589,3, 606,5, 612,4, 616 e 643,5  nm. 
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Figura 5-10 - Espectro capturado utilizando janela temporal de 5 µs, com atraso temporal de 25 µs.  
Observa-se picos principais em 554,5, 589,3 e 616,4 nm. 
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Figura 5-11 - Espectro capturado utilizando janela temporal de 5 µs, com atraso temporal de 30 µs.  
Observa-se picos em 551,8, 554,1, 589,3, 606,5, 612,7 e  616,4 nm.  
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Figura 5-12 - Espectro capturado utilizando janela temporal de 5 µs, com atraso temporal de 35 µs.  
Observa-se picos em 553,18, 589,3, 605,5, 616 e 622,4 nm. 
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Figura 5-13 - Espectro capturado utilizando janela temporal de 5 µs, com atraso temporal de 40 µs.  
Observa-se picos principais em 554,8, 589,3 e 622,3  nm. 

500 550 600 650 700

0,0

2,0x104

4,0x10
4

6,0x10
4

8,0x10
4

1,0x10
5

1,2x105

1,4x105

61
6,

4

55
4,

1

58
9,

3

Janela Temporal: 5 µs.  Atraso Temporal: 50 µs

 

 

E
m

is
sã

o
 Ó

p
ti

ca
 (

co
n

ta
g

em
)

Comprimento de Onda (nm)

 

Figura 5-14 - Espectro capturado utilizando janela temporal de 5 µs, com atraso temporal de 50 µs.  
Observa-se picos principais em 554,1, 589,3 e 616,4  nm. 
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Figura 5-15 - Espectro capturado utilizando janela temporal de 5  µs, com atraso temporal de 70 µs.  
Observa-se no destaque picos em 559,1 e 559,5 nm entre outros picos. 
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Figura 5-16 - Espectro capturado utilizando janela temporal de 5  µs, com atraso temporal de 70 µs.  
Observa-se no destaque picos em 517,6, 518 e 526,4 nm entre outros picos.  
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Figura 5-17 - Espectro capturado utilizando janela temporal de 5  µs, com atraso temporal de 70 µs.  
Observa-se no destaque picos em 612,4, 616,4, 554,1 e 589,3 entre outros picos. 
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Figura 5-18 - Espectro capturado utilizando janela temporal de 5  µs, com atraso temporal de 90 µs.  
Observa-se no destaque picos em 554,5 e 554,8 entre outros picos como 589,3 nm.  



 

Dissertação de Mestrado – Hanriete Pereira de Souza 

52

  

5.2 -   Identificação dos elementos atômicos: 

Os espectros de emissão provenientes das transições eletrônicas envolvendo os 

vários orbitais atômicos se apresentam em forma de linhas estreitas características, 

chamadas de picos, os quais são próprios a cada componente atômico.  Desta forma 

buscou-se identificar cada um dos elementos atômicos emissores responsáveis pelos 

picos estreitos presentes nos espectros capturados.  Dentre os picos observados nos 

espectros, foram escolhidos aqueles de maior intensidade e que se apresentaram na 

maior parte dos espectros capturados, isto é com maior freqüência nos espectros. 

 Foi observado que nos tempos menores que 50 ns predominaram nos espectros 

emissões na forma de linhas espectrais estreitas, bem definidas na forma de picos, sendo 

então destacados para estudo as linhas espectrais nos comprimentos de onda de 517,3, 

518,03, 559, 589,3, 616 e 656 nm.  Cada componente espectral foi estudada 

separadamente e foram identificados quais componentes atômicos emitem as linhas 

espectrais capturadas nos espectros. 

As linhas espectrais em 517,3 e 518,4 nm, mostradas na Figura 5-19, foram 

identificadas como provenientes do magnésio  (Mg). A identificação foi baseada nos 

dados compilados por READER & CORLISS (1990), e publicados no Handbook of 

Chemistry and Physics.  Algumas linhas espectrais de particular interesse para este 

trabalho, relatadas para o magnésio, estão listadas na Tabela 2, devendo-se chamar a 

atenção para o tripleto constituído pelas linhas em 516,7, 517,3 e 518,4 nm.  É oportuno 

mencionar que a presença do magnésio foi detectada por meios espectroscópicos em 

diferentes tecidos biológicos por outros autores.  ORAEVSKY et al.(1993), relatam a 

presença de emissão proveniente do magnésio no espectro de luminescência da pluma 

produzida pela ablação de placa calcificada em aorta (Figura 5-20).  KIM et al.(1998) 

relatam estudos espectrocópicos da pluma gerada pela ablação a laser em osso e medula 

espinhal (Figura 5-21).  A linha do magnésio em 517 nm é mostrada por aqueles autores 

no espectro obtido da pluma gerada pela ablação em tecido ósseo. Assinaturas 

espectrais produzidas pela ablação laser em alvos de hidroxiapatita foram amplamente 

estudadas por SERRA & MORENZA (1998a).  Estes autores também observaram a 

referida linha espectral do magnésio em suas medidas (Figura 5-22), qualificando 

entretanto a presença do magnésio como impureza presente na hidroxiapatita. 
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Figura 5-19 - Espectro capturado utilizando janela temporal de 5 µs, com atraso temporal de 5 µs, 
evidenciando a presença do pico estreito em 517,3 nm, correspondente ao magnésio (Mg I). 

 

 

Tabela 2 – Linhas de emissão e intensidades relativas do magnésio.  (Fonte:  READER & 
CORLISS, 1990). 

 
 

Comprimentos de onda  

de emissão do magnésio (nm).

Intensidades Relativas 
(unidades arbitrárias) 

485,110  7 

516,733 75 

517,268  220 

518,361 400 

526,421 8 

526,437 7 
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Figura 5-20 – Espectro capturado 350 ns após o fim do pulso do laser de ablação em placa aórtica 
calcificada, mostrando a linha do magnésio (seta).  A ablação foi produzida por um laser de XeCl 
(308 nm).  O eixo horizontal fornece o comprimento de onda em nm (Wavelength) e o eixo vertical a 
Emissão da pluma (Plume Emission) utilizando a contagem em 103 . (Fonte:  ORAEVSKY et al., 
1993). 

  

Figura 5-21 – Espectro luminescente do plasma de osso e medula espinhal mostrando linhas 
espectrais estreitas no espectro do visível correspondentes ao magnésio, em 517 nm, durante 
ablação em osso (seta). O eixo horizontal fornece o comprimento de onda em nm (wavelength) e o 
eixo vertical a intensidade da luminescência em unidades arbitrárias ( Luminescence Intensity -
 a.u.).  (Fonte: KIM et al., 1998). 
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Figura 5-22 – Espectro contendo a linha do magnésio (seta).  Foi utilizada janela temporal de 50 ns, 
20 acumulações e atraso temporal de 500ns, durante a ablação de alvos de hidroxiapatita.  
O magnésio é relatado, neste caso, como impureza. O eixo horizontal fornece o comprimento de 
onda em nm. (Fonte:  SERRA & MORENZA, 1998a). 

 O átomo neutro de cálcio (Ca I) foi identificado como responsável pelas linhas 

espectrais em 559 e 616 nm observadas em medidas realizadas no presente trabalho, 

mostradas na Figura 5-23.   
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Figura 5-23 - Espectro capturado utilizando janela temporal de 5 µs, com atraso temporal de 20 µs, 
evidenciando as emissões espectrais em 559 nm e 616 nm, correspondentes ao cálcio (Ca I). 
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A Tabela 3 mostra os valores para algumas das linhas do Ca I, extraídos da 

compilação realizada por READER & CORLISS (1990).  De particular interesse para a 

identificação que está sendo efetuada no presente trabalho são as emissões em 559,0, 

559,4, 559,8, 560,1, 560,2 nm e também em 616,1, 616,2, 616,3, 616,6, 616,90 e 

616,95 nm.  A emissão proveniente do Ca I aparece também nos espectros de 

luminescência da pluma produzida pela ablação de placa calcificada em aorta relatados 

por ORAEVSKY et al.(1993), mostrados na Figura 5-24, bem como nos espectros da 

pluma gerada pela ablação a laser em osso e medula espinhal relatados por 

KIM et al.(1998) mostrada na Figura 5-25.  Utilizando alvos de hidroxiapatita e um 

espectrômetro com resolução espectral de 0,3 nm, SERRA & MORENZA 

(1998a e 1998b) realizaram medidas  que  mostram as linhas de emissão do cálcio de 

maneira mais detalhada mostradas na Figura 5-26 e  na Figura 5-27, separando 

multipletos que nos trabalhos de ORAEVSKY et al, 1993, KIM et al, 1998, bem como 

no presente trabalho, aparecem como linhas únicas, em banda larga, como conseqüência 

de limitações na resolução instrumental.  

 

 

Figura 5-24 – Espectro capturado 350 ns após o fim do pulso do laser de ablação em placa aórtica 
calcificada, mostrando (seta)as linhas espectrais do cálcio (Ca I). O eixo horizontal fornece o 
comprimento de onda em nm (Wavelength) e o eixo vertical a Emissão da pluma  (Plume Emission) 
utilizando a contagem em 103.  (Fonte:  ORAEVSKY et al., 1993). 
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Tabela 3 – Linhas de emissão e intensidades relativas do cálcio I.  (Fonte:  READER & CORLISS, 
1990). 

Comprimentos de onda  
de emissão do cálcio (nm).  

 Intensidades Relativas 
(unidades arbitrárias) 

551,298      23 
558,197  25 
558,876  27 
559,012  24 
559,447  26 
559,849  25 
560,129  24 
560,285  24 
585,745  30 
592,272  10 
592,369  10 
610,272  27 
612,222  29 
616,129  22 
616,217  30 
616,376  22 
616,644  24 

616,906   26 
616,956  28 
643,907  35 

 

 

Figura 5-25 – Espectro luminescente do plasma de osso e medula espinhal mostrando linhas 
espectrais estreitas no espectro do visível correspondentes ao cálcio (Ca) durante ablação em 
osso (seta). O eixo horizontal fornece o comprimento de onda em nm (wavelength) e o eixo vertical 
a intensidade da luminescência em unidades arbitrárias ( Luminescence Intensity - a.u.). (Fonte:  
KIM et al., 1998). 
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Figura 5-26 – Espectro mostrando (seta) as linhas espectrais do cálcio (Ca I) em 559 nm.  Os 
autores utilizaram atraso temporal de 500ns na ablação de alvos de hidroxiapatita. O eixo 
horizontal fornece o comprimento de onda em nm.  (Fonte:  SERRA & MORENZA, 1998a). 

 

Figura 5-27 – Espectro mostrando (seta) as linhas espectrais do cálcio (Ca I) em 612 e 616nm.  Os 
autores utilizaram janela temporal de 50 ns, 20 acumulações e atraso temporal de 500ns, durante a 
ablação de alvos de hidroxiapatita. O eixo horizontal fornece o comprimento de onda em nm.  
(Fonte:  SERRA & MORENZA,  1998b). 
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A linha espectral observada neste trabalho em 656 nm e mostrada na Figura 5-28 

foi identificada na literatura como sendo referente à emissão Hα da série Balmer do 

hidrogênio (HI). A Tabela 4 sintetiza valores de referência para as primeiras linhas da 

série Balmer do hidrogênio, de acordo com READER & CORLISS, 1990.  SATO et al, 

2001, relatam algumas medidas espectrais obtidas durante a ablação de miocárdio suíno, 

nas quais também identificaram a linha Hα  do hidrogênio.  Devido ao longo tempo de 

integração utilizado por aqueles autores (10 ms), a emissão aparece apenas de forma 

tênue, juntamente com as linhas de emissão do sódio em 589 nm e a do oxigênio, em 

777 nm, conforme mostra a Figura 5-29. 
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Figura 5-28 - Espectro obtido neste trabalho, utilizando janela temporal de 5 µs e atraso temporal 
de 5 µs, evidenciando a presença da linha de emissão em 656 nm, correspondente à linha H αα   do 
hidrogênio (HI). 

Tabela 4 – Linhas de emissão e intensidades relativas do hidrogênio.  (Fonte:  READER & 
CORLISS, 1990). 

Alguns comprimentos de onda  
de emissão da série Balmer do 

hidrogênio (nm). 

 Intensidades Relativas 
(unidades arbitrárias) 

410.174   ( δ )  ( δ )   15 
434.047   ( γ )  ( γ )   30 
486,133   ( β )  ( β )   80 
656,285   ( α )  ( α )   120 
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Figura 5-29 – Espectro integrado no tempo da emissão óptica induzida por laser durante a ablação 
de miocárdio suíno utilizando diferentes comprimentos de onda.  Nota-se que utilizando 
comprimento de onda em 1.064 nm, o pico em 656 nm correspondente ao hidrogênio (Hαα ) fica 
evidente, assim como utilizando comprimento de onda em 266 nm destaca-se o pico em 589 nm 
correspondente ao sódio (Na). O eixo horizontal fornece o comprimento de onda em nm 
(Wavelength) e o eixo vertical a Emissão óptica em unidades arbitrárias (Óptical emission - a.u.).  
(Fonte:  SATO et al., 2001). 

 

 Dentre as linhas espectrais que foram observadas neste trabalho para diversos 

tempos de evolução da pluma de ablação,  destaca-se a presença de uma linha espectral 

com grande intensidade em 589 nm.  A Figura 5-30 mostra o espectro capturado na 

região visível, com um tempo de atraso de 60 µs e janela temporal de 10 µs.  A 

utilização de uma grade de difração com 600 linhas/mm e blaze em 400 nm permitiu 

identificar que a linha em questão correspondia de fato ao dupleto do sódio, com 

comprimentos de onda de 589,0 nm e 589,6 nm.  Os valores numéricos para alguns 

comprimentos de onda relevantes para o sódio, de acordo com 

READER & CORLISS (1990) estão mostrados na Tabela 5.  A emissão proveniente do 

sódio foi também id entificada nos trabalhos dos diversos autores já citados 

anteriormente: SATO et al.(2001) (Figura 5-29), ORAEVSKY et al.(1993) (Figura 
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5-31), SERRA & MORENZA (1998b) (Figura 5-32 e Figura 5-33) e KIM et al.(1998) 

(Figura 5-34).  Dentre estes autores, somente SERRA & MORENZA (1998a e 1998b), 

fizeram medidas capazes de resolver espectralmente o dupleto. 

 

 

 

Figura 5-30. Espectro capturado na região visível com um tempo de atraso de 60 µs e janela 
temporal de 10 µs. No detalhe da figura, observa-se o dupleto do sódio.  Utilizou-se uma grade de 
difração com 600 linhas/mm e blaze  em 400 nm. 

 
 

Tabela 5 – Linhas de emissão e intensidades relativas do sódio (Na I).  (Fonte:  READER & 
CORLISS, 1990).  

 
 

Alguns comprimentos de onda 
de emissão do sódio (nm). 

Intensidades Relativas  
(unidades arbitrárias) 

568,8205 560 
588,9950 80000 
589,5924 40000 
615,4225 120 
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Figura 5-31 – Espectro capturado 350 ns após o fim do pulso do laser de ablação em placa lipídica, 
mostrando (seta) as linhas espectrais do sódio (Na). O eixo horizontal fornece o comprimento de 
onda em nm (Wavelength) e o eixo vertical a Emissão da pluma (Plume Emission) utilizando a 
contagem em 103 .  (Fonte:  ORAEVSKY et al., 1993). 

 

Figura 5-32 – Espectro mostrando (seta) as linhas espectrais do sódio (Na I).  Foi utilizado atraso 
temporal de 500 ns durante a ablação de material contendo hidroxiapatita. O eixo ho rizontal 
fornece o comprimento de onda em nm. (Fonte:  SERRA & MORENZA, 1998b). 
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Figura 5-33 – Espectro mostrando (seta) as linhas espectrais do sódio (Na I).  Foi utilizado atraso 
temporal de 100 ns durante a ablação de um alvo de hidroxiapatita.  A presença do sódio é 
considerada, neste caso, como impureza da hidroxiapatita. O eixo horizontal fornece o 
comprimento de onda em nm. (Fonte:  SERRA & MORENZA, 1998b). 

 

 

Figura 5-34 – Espectro do plasma luminescente gerado pela ablação a laser em osso e medula 
espinhal mostrando linhas espectrais estreitas no espectro do visível provenientes do sódio (Na I) 
em ambos os tecidos (seta).  O eixo horizontal fornece o comprimento de onda em nm (Wavelength) 
e o eixo vertical a intensidade da luminescência em unidades arbitrárias (Luminescence Intensity - 
a.u.). (Fonte:  KIM et al., 1998). 
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 Os elementos identificados como responsáveis pelas linhas espectrais capturadas 

nos espectros durante a ablação a laser em miocárdio de frango foram o cálcio, o sódio, 

o hidrogênio e o magnésio, cuja presença e função nos tecidos biológicos foi definida a 

partir de conhecimentos em fisiologia cardíaca que confirmaram  a presença no tecido 

ablado desses elementos conforme é explicado no anexo 1.  

  

 

5.3 -   Comportamento Dinâmico da Pluma Revelado por Medidas 
Resolvidas no Tempo: 

 
 As linhas espectrais identificadas foram utilizadas para acompanhar a evolução 

temporal da pluma de ablação. 

 Dentre as linhas espectrais observadas, a que apresentou maior intensidade de 

emissão foi a do sódio.  A intensidade da emissão do sódio em 589 nm, medida para 

diversos atrasos temporais após a ocorrência do pulso ablativo está mostrada na Figura 

5-35.  Foram utilizadas as medidas espectroscópicas obtidas com janela temporal de 

aquisição de 5µs, tendo sido subtraída a contribuição devida ao background em banda 

larga.  Nota-se que a emissão do sódio inicia-se sem atraso temporal com relação ao 

pulso óptico do laser, permanecendo por cerca de 50 µs, quando sua intensidade diminui 

para valores muito pequenos. 

Fenômeno semelhante ocorre com as emissões dos demais elementos.  As 

intensidades de emissão para a linha do magnésio (517 nm), do cálcio (559 e 616 nm) e 

do hidrogênio (656 nm) capturadas pela fibra de coleta em diversos atrasos temporais 

após a ocorrência do pulso ablativo estão mostradas nas Figuras 5-36 a 5-39, 

respectivamente.  Observa-se que os tempos de decaimento dos sinais para as diferentes 

emissões atômicas variam de aproximadamente 5 µs a 50 µs, conforme a Tabela   6, o 

tempo menor correspondendo ocorrendo para o hidrogênio. 
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Figura 5-35 - Intensidade da emissão do sódio em 589 nm, capturada pela fibra de coleta em 
diversos atrasos temporais, utilizando janela temporal em 5 µs, após a ocorrência do pulso ablativo. 
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Figura 5-36 - Intensidade da emissão do magnésio em 517 nm capturada pela fibra de coleta em 
diversos atrasos temporais, utilizando janela temporal em 5 µs, após a ocorrência do pulso ablativo. 
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Figura 5-37 - Intensidade da emissão do cálcio em 559 nm capturada pela fibra de coleta em 
diversos atrasos temporais, utilizando janela temporal em 5 µs, após a ocorrência do pulso ablativo. 
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Figura 5-38 - Intensidade da emissão do cálcio em  616 nm, capturada pela fibra de coleta em 
diversos atrasos temporais, utilizando janela temporal em 5 µs, após a ocorrência do pulso ablativo. 
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Figura 5-39 - Intensidade da emissão do hidrogênio em 656 nm capturada pela fibra de coleta em 
diversos atrasos temporais, utilizando janela temporal em 5 µs, após a ocorrência do pulso ablativo. 

Tabela   6 -  Tempos de decaimento dos sinais para os diversos elementos. 

Emissão Tempo de decaimento 
589 nm (Na I) ~50 µs 
559 nm (Ca I) ~30 µs 
616 nm (Ca I) ~20 µs 
517 nm (Mg I) ~20 µs 
656 nm (HI) 5 µs  

 

A Figura 5-40 e a Figura 5-41 mostram as razões entre as intensidades das 

emissões atômicas do magnésio e do cálcio, respectivamente,  relativamente ao sódio.  

Tendo em mente que a intensidade do pico de emissão deve refletir, em primeira 

instância, a quantidade do elemento no tecido,  o cálculo desta razão teve como objetivo 

avaliar a constância da composição relativa dos diversos elementos para diferentes 

amostras ou para diferentes sítios da mesma amostra.  A variabilidade de resultados 

apresenta-se menor quando se compara a emissão do magnésio com a do sódio do que 

quando se compara a emissão do cálcio com a do sódio.  Deve ser salientado, entretanto, 

que a elevada variabilidade é uma característica intrínseca da técnica aqui empregada.  
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Figura 5-40 – Razão entre as intensidades das emissões atômicas do magnésio e do sódio.  A linha 
contínua é somente para visualizar a tendência das medidas. 
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Figura 5-41 -Razão entre as intensidades das emissões atômicas do cálcio e do sódio.  A linha 
contínua é somente para visualizar a tendência das medidas. 
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5.4 -   Medidas obtidas utilizando o do feixe de prova 
 
 O feixe de prova foi alinhado paralelamente à superfície da amostra, conforme 

ilustrado na Figura 4-5.  Através da captura de um espectro na ausência do feixe 

ablativo, foi assegurado que nenhuma luz proveniente do laser de He-Ne, eventualmente 

espalhada no ambiente, estaria sendo captada pelo sistema de detecção.  Foi assegurado 

também que o feixe de prova não tocasse a amostra, fato que poderia introduzir sinal 

espúrio nas medidas. 

 A  Figura 5-42 mostra o sinal produzido pelo espalhamento do feixe de prova, 

proveniente do laser de He-Ne (632,8 nm), na pluma de ablação e capturado em vários 

tempos de atraso após a ocorrência do pulso ablativo. 

 

 

Figura 5-42 - Luz do laser de hélio-neônio espalhada em vários tempos de atraso após o pulso 

ablativo. 

 

A Figura 5-43 mostra a evolução dinâmica da pluma após o pulso de Q-switch 

proveniente do laser de Nd:YAG, revelada pela luz espalhada do feixe de prova.  O 

gráfico mostra que o material ejetado alcança o cone de aceitação da fibra óptica de 

coleta por volta de 40 µs após o pulso ablativo.  O sinal mostra um rápido crescimento 
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até o valor máximo e um decaimento mais lento.  A subida rápida do sinal pode ser 

atribuída à chegada dos componentes da pluma de maior velocidade, constituídos 

provavelmente por vapor e partículas pequenas ejetadas.  O decréscimo do sinal a uma 

taxa mais lenta advém dos componentes mais lentos da pluma, possivelmente detritos 

mais pesados carregados pelo vapor por processo de arraste, bem como fumaça e 

fragmentos particulados que permanecem no caminho do feixe de prova e demoram um 

tempo maior para se dissiparem. 

A evolução temporal da intensidade da emissão do sódio (589 nm) em contraste 

com a intensidade da luz do laser de hélio-neônio, espalhada pela pluma de ablação 

pode ser visualizada comparativamente no mesmo gráfico mostrado na Figura 5-44.  

Observa-se que ambos os fenômenos ocorrem de maneira discriminada no tempo. 
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Figura 5-43 – Evolução temporal da intensidade da luz do laser de hélio-neônio, espalhada pela 

pluma de ablação.  
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Figura 5-44 - Evolução temporal da intensidade da emissão do sódio (589 nm) em contraste com a 
intensidade da luz do laser de hélio-neônio, espalhada pela pluma de ablação.  

 
Os experimentos revelam que nos primeiros instantes são ejetados do tecido 

apenas constituintes leves, como átomos ionizados e moléculas com baixo peso 

molecular, conclusão respaldada pela presença de emissão atômica e ausência de 

espalhamento do feixe de prova para tempos inferiores a aproximadamente 40 µs 

(Figura 5-35 a Figura 5-39).  A Figura 5-43  mostra que somente após um certo tempo 

de atraso com respeito ao pulso de alta energia do laser é que os componentes mais 

pesados da pluma são ejetados, principalmente aqueles constituintes particulados 

capazes de produzir espalhamento do feixe de prova.  

 Quando um pulso de radiação laser, com energia superior a um certo valor de 

limiar, atinge um material ou tecido biológico, uma pluma constituída de vapor, 

partículas e dejetos fundidos expande-se rapidamente a partir do local atingido.  Nossos 

resultados revelam diferenças na constituição da pluma em diferentes instantes de 

tempo.  Os espectros de luminescência da pluma nos primeiros instantes de sua 

formação revelam a presença, no miocárdio, do sódio, do magnésio, do cálcio e do 

hidrogênio.  
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Os resultados experimentais revelam ainda que nos primeiros instantes são 

ejetados do tecido apenas constituintes leves, como átomos ionizados e moléculas com 

baixo peso molecular, conclusão respaldada pela presença de emissão atômica e 

ausência de espalhamento do feixe de prova para tempos inferiores a 

aproximadamente 50 µs.  Somente após um certo tempo de atraso com respeito ao pulso 

de alta energia do laser é que os componentes mais pesados da pluma são ejetados, 

principalmente aqueles constituintes particulados capazes de produzir espalhamento do 

feixe de prova.  Observamos que, quando um pulso de Q-Switch  é aplicado, a pluma se 

revela após o pulso do laser já ter terminado. 

Se um pulso longo de radiação laser é utilizado para o processo ablativo, a 

pluma, uma vez formada interage com o feixe de radiação incidente através de 

processos de absorção e espalhamento, reduzindo a eficiência do processo ablativo.  

Para laseres operando em regime de Q-switch , os resultados aqui relatados sugerem que, 

o tempo entre pulsos consecutivos deve ser maior que 150 µs para evitar interações 

entre um pulso do laser e a pluma produzida pelo pulso anterior. 

O atraso observado na ejeção dos constituintes mais pesados da pluma é 

resultante do tempo que leva para o material vaporizado em regime de confinamento 

expandir.  Leva algum tempo para quebrar a integridade do tecido matriz e, também, 

algum tempo para o material em processo de ejeção acelerar e ganhar velocidade a 

partir da situação de repouso.  Espera-se que o tempo de confinamento dependa das 

propriedades térmicas e mecânicas do tecido alvo, com reflexos no tempo de atraso na 

ejeção da pluma.  Tal tempo de atraso pode ter reflexos diretos na extensão dos danos 

residuais no tecido ablado, uma vez que o material aquecido pode transferir alguma 

energia térmica para a vizinhança antes de deixar o local de ablação. 
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6 -      CONCLUSÕES 

 

1 - Comprovou-se a possibilidade de medir a composição atômica relativa 

utilizando-se da ablação tecidual com laser pulsado e associando-se o uso da luz 

espalhada de um laser como feixe de prova, como uma nova técnica diagnóstica, que 

poderá estabelecer diferenças entre tecidos ou mesmo alterações patológicas que estão 

em desenvolvimento num tecido sadio, e assim distinguir um tecido sadio de um dotado 

de alguma patologia que implique em alterações químicas.  

2 - Na pluma gerada pela ablação a laser do miocárdio de frango foram 

detectados os seguintes componentes: cálcio, sódio, hidrogênio e magnésio. 

3 - O estudo da dinâmica temporal da pluma de ablação em miocárdio mostra  

que para laseres operando em regime de Q-switch , o tempo entre pulsos consecutivos 

deve ser maior que 150 µs para evitar interações entre um pulso do laser e a pluma 

produzida pelo pulso anterior.  
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ANEXOS 

 

1 -  Participação de alguns Elementos Atômicos na Fisiologia do 
Coração  

 
É sabido que o coração é um órgão muscular com contração involuntária, 

vigorosa e rítmica composto de paredes com três túnicas: a interna chamada de 

endocárdio, a média chamada de miocárdio, utilizada neste experimento, e a externa 

chamada de pericárdio.  O miocárdio é composto por fibras musculares cardíacas, que 

apresentam estrias transversais, formadas por células alongadas e ramificadas, que se 

unem por discos intercalares. Estas fibras musculares envolvem as cavidades cardíacas 

de forma complexa, sendo orientadas em várias direções.  São compostas por células 

chamadas de miócitos e pela matriz amorfa de colágeno. 

 A água (H2O) é o componente mais abundante nos tecidos biológicos, sendo que 

cerca de 70% da massa da maioria dos organismos é constituída de água, que se faz 

presente nos meios intra e extracelular, onde colabora com o transporte de nutrientes, 

transferência de energia química e reações metabólicas enzimáticas. 

 Nos espaços extracelulares predomina a presença do sódio (Na) e no meio 

intracelular predominam o potássio (K) acompanhado pelo cálcio  (Ca) e pelo magnésio 

 (Mg).  A passagem de água pelas membranas dos tecidos vivos carrega íons de cálcio, 

magnésio, sódio e potássio que por isso variam em quantidade nos tecidos. 

 Sabe-se que quantidades pequenas dos íons de sódio e de potássio podem 

difundir-se num tecido através dos poros das membranas celulares. Se esta difusão 

ocorresse por longo tempo teríamos uma tendência à equalização desses dois íons na 

parte externa e interna das células.  Nos tecidos há um mecanismo ativo que retira o 

sódio da célula e conduz o potássio ao citoplasma celular.  Este mecanismo é chamado 

de bomba de sódio -potássio. 

 A presença do sódio é muito importante no mecanismo contrátil das fibras 

musculares cardíacas, onde ele vai atuar no potencial de ação da membrana das células 

do músculo estriado cardíaco e também é importante para diversos sistemas funcionais, 

pois o transporte do sódio colabora com o transporte de diversas outras substâncias e 

íons, como a glicose e a ATP.  
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 O sódio é responsável pela manutenção da osmolaridade do meio extracelular; 

condicionando junto aos íons DE potássio  (K), cálcio  (Ca) e magnésio (Mg), pelos 

fenômenos excitáveis, como do sistema nervoso, músculos e coração.  A fase de 

despolarização do potencial de ação deve-se à entrada maciça de sódio no meio 

intracelular. O sódio participa nos sistemas tampões que regulam a concentração de íons 

de  hidrogênio no líquido extracelular e também intervém na regulação da pressão 

arterial, controlando a capacidade contrátil.  Por isso, quando há déficit de sódio, há 

hipotensão arterial e quando há excesso de sódio há hipertensão arterial.  

 O cálcio é um mineral que está distribuído heterogeneamente nos organismos 

vivos, principalmente nos tecidos mineralizados, mas também nos tecidos moles, em 

concentrações relativamente altas. Participa de funções consideradas vitais no meio 

intracelular sendo, por exemplo, fator chave no processo de contração muscular, 

relacionando-se com a distribuição de hidrogênio e fosfatos. Existe ao nível de 

membrana celular uma bomba de cálcio que expulsa cálcio ao meio extracelular e que 

determina um gradiente eletroquímico favorável para o sódio  (Na) cujo influxo depende 

então da bomba de cálcio. 

 O hidrogênio conta também com uma bomba de hidrogênio que favorece o 

transporte do mesmo pelas membranas, estando presente em todos os tecidos 

biológicos. 

 O magnésio é importante para várias funções celulares, pois desenvolve pressão 

osmótica intracelular; importante pela sua concentração relativamente alta no meio 

intracelular; participa dos sistemas tampões celulares formando proteinatos de 

magnésio; intervém nos processos enzimáticos do ciclo de Krebs e contribui para a 

manutenção da excitabilidade neuromuscular, intervindo nos fenômenos de membrana. 
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GLOSSÁRIO 

 

Absorção: É o fenômeno no qual a radiação incidente numa molécula é transformada 

total ou parcialmente em outras formas de energia. Quando a radiação inicial é 

absorvida a molécula passa de um nível de energia a outro. 

Background: É a leitura ou medida oferecida por determinado instrumento sem a 

presença de sinal ou excitação. Em um espectrômetro tendo uma câmera CCD como 

detector, o background será composto pelo sinal gerado pela luz ambiente que entra no 

instrumento somado ao sinal elétrico proveniente da agitação térmica dos elétrons do 

elemento detector.  

Análise Espectral: é a averiguação da identidade (análise qualitativa) e ou da 

concentração (análise quantitativa) dos constituintes ou componentes de uma amostra, 

baseando-se no estudo do espectro. Também relaciona-se com a determinação da 

estrutura das moléculas e das interações entre as diferentes propriedades físico-químicas 

dos componentes químicos. 

Calibração: É a operação que permite ter correspondência entre os resultados obtidos 

por diferentes espectrógrafos. 

Comprimento de onda: é a distância entre dois pontos, medida ao longo da linha de 

propagação da radiação, cuja diferença de fase é de 2π radianos. É dado em 

micrometros, para a região do infravermelho e em nanometros para a região do 

ultravioleta e visível, e representado por λ. O recíproco do comprimento de onda é 

expresso em cm–1. 

Detector: é um dispositivo  do espectrógrafo que transforma a energia recebida, na 

forma de radiação eletromagnética, em um sinal elétrico. 

Espectro: é o registro de características espectrais de uma substância, mostrando a 

quantidade de energia absorvida ou emitida a cada comprimento de onda ou de 

freqüência do espectro eletromagnético. 

Espectro eletromagnético: é um arranjo ordenado da radiação conhecida de acordo 

com o comprimento de onda ou energia de fóton.   

Laser: (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) é uma fonte de 

radiação monocromática (os fótons estimulados têm a mesma freqüência), intensa e 
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coerente (as  fases do campo elétrico dos fótons são construídas no processo de 

estimulação). 

Q-switch: chaveamento ou modulação do fator de perdas de um oscilador (óptico) que 

produz como resultado a liberação de um pulso de luz de alta energia com duração 

típica de 10 a 40 nanossegundos. 

 

 

 


