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Utilização da Espectroscopia Raman no Infravermelho Próximo para estudo diagnóstico de 
hepatite C em soro sanguíneo humano. 

 
 

RESUMO 
 
A Hepatite C se tornou nos últimos anos um dos maiores problemas de saúde pública mundial. 
Neste trabalho a Espectroscopia Raman no Infravermelho Próximo foi usada para diferenciação 
espectral entre o soro sanguíneo humano saudável e o soro com contaminação por hepatite C in 
vitro. Nesse estudo, um espectrômetro Raman operando em 80mW de potência, 830 nm de 
excitação, uma câmera CCD e um espectrógrafo foram usados para coletar o espalhamento 
Raman das 24 amostras de sangue (14 saudáveis e 10 doentes) com um tempo de aquisição de 
120s para cada amostra. Um algoritmo baseado nos resultados da Análise por Componentes 
Principais (PCA) foi usado para diferenciação dos grupos pelas principais diferenças espectrais e 
a análise discriminante foi realizada pela curva de Mahalanobis. As bandas Raman referentes às 
maiores diferenças espectrais entre os dois tipos de soro foram encontradas em 1002, 1169, 1262 
e 1348 cm-1. A análise espectral utilizando estatística multi-variada apresentou bons resultados 
quando comparados ao diagnóstico clássico para hepatite C, mostrando que a espectroscopia 
Raman pode classificar espectros de soro sanguíneo humano em uma das duas categorias: 
saudável ou doente, através da identificação de alterações bioquímicas que ocorrem na presença 
de infecções virais. A técnica óptica proposta neste trabalho, apresenta as vantagens de ser não 
destrutiva para as amostras, dispensar qualquer tratamento prévio destas e ainda proporcionar 
análises sensíveis e em tempos muito curtos quando comparados aos métodos tradicionais. 
 
Palavras-chave: Espectroscopia Raman. Hepatite C. Laser diagnóstico. PCA. Soro sanguíneo. 
Distância de Mahalanobis. 
 

 



 
 

Utilization of the Near Infrared Raman Spectroscopy in order to hepatitis C diagnosis 
study in human blood serum. 

 
 

ABSTRACT 
 
 
Hepatitis C has become one of the higher health problems around the world. Near-Infrared 
Raman Spectroscopy had been used to spectrally differentiate among health human blood serum 
from the one with hepatitis C contamination in vitro. In this study a Raman spectrometer with 
80mW, 830nm excitation, liquid-nitrogen cooled CCD and imaging spectrograph were used to 
collect Raman scattering from 24 blood samples (14 healthy and 10 diseased) with collection 
time of 120s. It has been used an algorithm based on the Principal Components Analysis (PCA) 
for main spectral features identification and Mahalanobis distance for blood spectrum 
classification depending on the serology. It was observed that the highest spectral differences 
between the two types of human blood serum were found in 1002, 1169, 1262 and 1348 cm-1 
Raman bands. The spectral analysis using multivariate statistics presented good results when 
compared to classical diagnosis for viral hepatitis C, showing that Raman Spectroscopy can 
classify human blood serum spectrum in one of the two categories by identifying biochemical 
alterations that occur in the presence of viral infections. The optical technique propose in this 
work, presents the advantages to be no destructive to samples, no needs anyway previous 
treatments and to allow sensitives analysis in very short times when compared to the traditionals 
methods. 

 
Keywords: Raman spectroscopy. Hepatitis C. Laser diagnosis. PCA. Blood serum. Mahalanobis 

distance. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Enfrentar o importante problema de saúde pública, que são as doenças transmissíveis 

endêmico-epidêmicas, continua sendo um grande desafio no Brasil e no mundo. Entre essas, 

salientam-se as hepatites virais, cujo comportamento epidemiológico tem sofrido grandes 

mudanças em todo o mundo nos últimos anos. A grande importância das hepatites não se limita 

ao enorme número de pessoas infectadas, estende-se também às complicações das formas agudas 

e crônicas. Os vírus determinam uma ampla variedade de apresentações clínicas, de portador 

assintomático ou hepatite aguda/crônica, até cirrose e carcinoma.hepatocelular. 

Diversas técnicas espectroscópicas vêm sendo utilizadas para caracterizar e analisar 

amostras biológicas, em particular, técnicas que utilizam como fonte de excitação uma radiação 

óptica, como lâmpadas ou laser. Em especial, a espectroscopia Raman vem sendo amplamente 

utilizada em aplicações biomédicas, fornecendo informações importantes em nível molecular das 

amostras estudadas. As freqüências que correspondem à radiação óptica ocupam a banda do 

espectro eletromagnético que vai de 3x1011 a 3x1016 Hz (figura 1), estendendo-se desde o 

ultravioleta (10 a 390 nm), passando pelo visível (390 a 760nm) e chegando ao infravermelho 

(760nm a 1nm). Em espectroscopia é usual referir-se à freqüência em unidades de cm-1, também 

denominado de número de onda (K). A multiplicação do número de onda pela velocidade da luz 

(c= 2,99793 x 108m/s) fornece a freqüência em Hertz (Hz). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Espectro de freqüências e comprimentos de onda da luz. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

2.1 Hepatite 
 

Hepatite é o nome usado pelo patologista para descrever a presença de inflamação no 

fígado e pelo clínico para descrever uma síndrome na qual o paciente demonstra evidências 

laboratoriais de necrose das células hepáticas. Esta inflamação tem etiologia variada e acaba por 

destruir as células do fígado com diversas conseqüências ao organismo (figura 2). As hepatites 

podem ser causadas por vírus, infecções generalizadas, substâncias tóxicas como o álcool, erros 

de nosso sistema imunológico, por mais de um modo diferente e através de outros mecanismos 

que ainda não se conhece (tabela 1) [1,2]. 
 

 
Figura 2: (a) Fígado humano sadio ao microscópio;  (b) Fígado humano com Hepatite viral 

Fonte: Hepcentro 
 

Na figura 2(a), pode ser visto células sadias do fígado humano, com núcleos e contornos 

bem definidos. As regiões claras são devido ao interstício celular, preenchido essencialmente por 

água e outras substâncias que, nessa imagem, não se coram ao microscópio. A figura 2(b) mostra 

células do fígado humano com contaminação por hepatite viral C em um estágio avançado de 

inflamação. As manchas claras revelam a lise celular, que ocorre quando as células se rompem, 

devido ao nível elevado de vírus em seu interior. Aqui, o contorno das células não é mais 

definido e o grau da lesão é analisado pelo patologista, em função de dados como, por exemplo, o 

formato das células, alterações morfológicas em algumas organelas específicas e a existência ou 

não de uma boa definição no contorno da membrana plasmática ou do núcleo [2].  
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Tabela 1: Algumas causas de hepatite 

 
Vírus Hepatite A 
  Hepatite B 
  Hepatite C 
  Hepatite Delta 
  Hepatite E 
  Por Citomegalovírus 
  Por vírus Epstein Barr 
  Por outros vírus 
Bacterianas Hepatite trans-infecciosa 
Distúrbios de imunidade Hepatites autoimunes 
  Síndrome mista 
Mecanismos em estudo Colangite esclerosante primária 
  Cirrose biliar primária 
  Esteato-hepatite não alcoólica 
Substâncias tóxicas Hepatite alcoólica 
  Outros 

Fonte: Hepcentro 
 

2.1.1 Hepatites Virais 
 

As hepatites virais são doenças causadas por diferentes agentes etiológicos, de 

distribuição universal, que têm em comum o hepatotropismo. Possuem semelhanças do ponto de 

vista clínico-laboratorial, mas apresentam importantes diferenças epidemiológicas e quanto à sua 

evolução.O esclarecimento dos agentes causadores das hepatites, cuja identificação requer 

técnicas laboratoriais complexas de biologia molecular, é realizado de maneira insuficiente. As 

condições de nosso país: sua heterogeneidade socioeconômica, a distribuição irregular dos 

serviços de saúde e a incorporação desigual de tecnologia avançada para diagnóstico e tratamento 

de enfermidades são elementos importantes que devem ser levados em consideração na avaliação 

do processo endêmico epidêmico das hepatites virais [1-5]. 

.Para fins de vigilância epidemiológica, as hepatites podem ser agrupadas de acordo com a 

maneira preferencial de transmissão em fecal-oral e parenteral, mas, são pelo menos sete os tipos 

de vírus que já foram caracterizados: A, B, C, D, E, G e TT, todos com o hepatotropismo em 

comum. (tabela 2). 

Uma das principais características que diferenciam esses vírus é a sua capacidade (ou 

incapacidade) de determinar infecções crônicas. Outra seria a possibilidade de ocasionar 

comprometimento sistêmico relevante. Os vírus A, B e C são os responsáveis pela grande maioria 
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das formas agudas da infecção. Mas, apesar do crescente uso de técnicas laboratoriais cada vez 

mais sensíveis, cerca de 5% a 20% das hepatites agudas permanecem sem definição etiológica. 

Nas hepatites fulminantes, essa porcentagem torna-se ainda maior [3]. 

 

Tabela 2: Forma de transmissão das hepatites Virais 
 HAV HBV HCV HDV HEV 

Transmissão Enteral Parenteral Parenteral Parenteral Enteral
Período de incubação (dias) 15-50 28-160 14-160 28-160 20-40 

Progressão para doença crônica nunca ao nascimento: > 90%
< 2 anos: < 5% 70-85% 

co-infecção: < 5% 
superinfecção: 

>95% 
nunca 

Fonte: Hepcentro 

 

2.1.2 Hepatite C 

 

Os vírus não possuem maquinaria própria, necessária para a produção de outros vírus e 

são, portanto, parasitas intracelulares, pois se multiplicam apenas quando penetram uma célula, 

de cujas enzimas se utiliza para síntese das macromoléculas que irão formar novos vírus. Cada 

vírus é constituído basicamente por duas porções: uma central (estrutura espiralada na figura 3), 

que é um genoma constituído por ácido ribonucléico (RNA) ou desoxirribonucléico (DNA) e 

uma outra periférica (porção em azul), constituída de proteínas, que protege o material genético, 

possibilita ao vírus identificar as células que ele pode parasitar e, em certos vírus, facilita a 

penetração nas células.  O vírus da hepatite C possue em seu genoma, RNA, e apresenta ainda um 

invólucro lipoprotéico (porção periférica em amarelo). A parte lipídica desse invólucro origina-se 

das membranas celulares, mas, as glicoproteínas (projeções espiculares) são de natureza viral [6]. 

 
Figura 3: Ilustração do vírus da hepatite C 

Fonte: Hepcentro. 
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O vírus da hepatite C (VHC) foi identificado e isolado a partir de um clone derivado de 

um genoma NANBH, semelhante aos togaviridae ou flaviviridae em 1989. Trata-se de uma 

partícula, quando visualizado à imunoeletromicroscopia, de 55 a 65nm de diâmetro (figura 3) e 

de morfologia muito semelhante aos flaviviridae. A década seguinte pautou-se por grandes 

avanços na caracterização de sua estrutura molecular, pelo maior conhecimento de seus 

mecanismos patogênicos, por melhor compreensão de sua história natural e pela melhoria das 

opções de tratamento, embora pouco eficazes até os dias de hoje. Ao mesmo tempo, o rastreio 

alargado desta infecção permitiu ter uma noção de suas características epidemiológicas e de suas 

principais vias de transmissão. [7] 

Antes da rigorosa seleção dos doadores de sangue, em 1991, o VHC era a maior causa de 

hepatite pós-transfusional. Atualmente permanece como tal em casos esporádicos. A prevalência 

da infecção nos doadores de sangue sadios varia de 0,01%-0,02% no Reino Unido e no norte da 

Europa, 1%-1,5% no sul da Europa, 6,5% na África equatorial e de até 20% no Egito. (figura 4). 

Nos últimos anos o VHC tornou-se um dos maiores problemas de saúde pública mundial [7]. 

 
Figura 4: Prevalência da Hepatite C no mundo 

Fonte: Conte (2000). 
 

O VHC tornou-se uma das principais causas de doença hepática crônica em todo o mundo 

e a indicação mais freqüente de transplante hepático da atualidade. A hepatite crônica por vírus C 

é uma doença de evolução variável. De maneira geral, sua evolução é lenta, insidiosa e 

progressiva. Estima-se que existam pelo menos 170 milhões de portadores do VHC e que parte 

desses irá desenvolver complicações como cirrose e hepatocarcinoma. A infecção pelo VHC tem 

 < 1% 
              1-2,4% 

2,5-5% 
5-10% 
>10% 
desconhecido 
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sido implicada na gênese de algumas doenças extra-hepáticas como a crioglobulinemia mista 

essencial, porfiria cutânea tardia esporádica, doença da tireóide e glomerulonefrite [7-9]. É 

bastante provável que a persistência extremamente prolongada do vírus C da hepatite no 

hospedeiro e seu particular tropismo pelos hepatócitos e células sanguíneas mononucleares, 

expliquem a importância e a freqüência desses comprometimentos extra-hepáticos da hepatite 

crônica por vírus C, cuja infecção pode acometer diversos órgãos como a pele, o sistema 

músculo-articular, os nervos periféricos e os rins, comportando-se como verdadeira doença 

sistêmica [7]. 

Os pacientes que não apresentam evidências bioquímicas de lesão hepática podem se 

constituir em subgrupo de casos “mais benignos”, no curso natural da doença. Muitos co-fatores 

têm papel importante no desenvolvimento da cirrose nesses portadores: a idade no momento da 

infecção; o alcoolismo, e a co-infecção com outros vírus: SIDA e hepatite B [4, 7, 10]. 

Além da baixa eficácia terapêutica, os medicamentos disponíveis para tratamento da 

hepatite C atualmente, Interferon e Ribavirina, provocam efeitos colaterais importantes e devem 

ser administrados por período de tempo prolongado, exigindo monitoração médica especializada 

constante, além de biópsias periodicamente [11, 12]. 

Mais recentemente, estudos epidemiológicos sugerem que uma das manifestações da 

infecção crônica pelo VHC seja o diabetes mellitus tipo 2 (DM) [13]. Vários autores relataram 

prevalência aumentada de infecção pelo VHC em diabéticos tipo 2, em contraste com a 

população geral. A possível associação entre VHC e DM também é sugerida por estudos 

transversais que encontraram prevalência aumentada de DM tipo 2 em pacientes com hepatite 

crônica C, quando comparada à observada em pacientes com outras formas de doença hepática 

crônica, mesmo na ausência de cirrose. Embora sua patogênese não esteja definitivamente 

estabelecida, o encontro de índices aumentados de resistência insulínica em pacientes 

transplantados hepáticos portadores de VHC pode representar a base patogênica da associação 

VHC e DM [13, 14]. 

 

2.1.3 Métodos Tradicionais de Diagnóstico 

 

O diagnóstico das hepatites é feito classicamente pela análise sorológica. O teste sorológico 

para diagnóstico de hepatite C, rotineiramente utilizado desde o início dos anos 90, é um teste 
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imunoenzimático (ELISA) para detecção de anticorpos contra o vírus da hepatite C (anti-VHC). 

Embora extremamente útil para o diagnóstico das hepatites, o ELISA costuma apresentar 

resultado negativo nos primeiros meses após a contaminação, dificultando o diagnóstico 

etiológico nas fases iniciais da hepatite aguda pelo VHC ou mesmo falseando um resultado 

negativo em doadores de sangue contaminados [12, 15]. 

Por outro lado, persiste a possibilidade de resultado falsamente positivo em doadores de 

sangue ou qualquer grupo de indivíduos com baixo valor preditivo de contaminação pelo VH 

C. Na dúvida, porém, é possível requisitar testes confirmatórios do ELISA, como o Imunoblot 

(RIBA E INNOLIA). A realização desses testes revela-se particularmente útil no descarte de 

falsos-positivos em populações de baixo risco [12, 15]. 

As técnicas de biologia molecular, para detecção direta do RNA do VHC, embora menos 

acessíveis, mais complexas e onerosas, ganharam espaço e se firmaram como necessárias para 

confirmação diagnóstica. A reação em cadeia da polimerase (PCR) é uma das técnicas de 

biologia molecular mais utilizadas. No entanto, devido a problemas de especificidade e precisão, 

apresentaram percentagens de erros significativos em estudos duplo-cegos. Outra variante técnica 

é conhecida como branched DNA (bDNA), muito mais reprodutível, porém menos sensível do 

que a PCR [12]. 

Assim, o diagnóstico da hepatite C nos dias atuais baseia-se nas mudanças na relação entre 

vírus e hospedeiro, envolvendo processos complicados que acabam por apresentar erros 

significativos. O exame requer toda uma assepsia para a coleta do material biológico e além de 

tudo o resultado não é imediato, podendo levar muitos dias em alguns casos. 

 

2.2 A Espectroscopia Raman 
 

O fenômeno de espalhamento da luz tinha sido vastamente estudado, durante muito tempo 

por muitos investigadores, entre os quais destacam-se Rayleigh em 1871, e Einstein em 1910. 

Durante o começo da década de vinte houve muito interesse científico no espalhamento de 

radiação eletromagnética por partículas carregadas. O efeito Compton, nome dado ao fenômeno 

quântico que consiste na mudança do comprimento de onda do Raio-X quando este  incide sobre 

uma amostra de grafite, foi  registrado pela primeira vez em 1923. Quase imediatamente, o físico 

alemão Smekal previu o espalhamento inelástico da luz por moléculas em termos de um efeito 

análogo ao espalhamento Compton. Desta forma, a observação experimental que Sir 
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Chandrasekhara Venkata Raman fez na Índia em 1928 a qual chamou primeiramente de 

“fluorescência fraca” e mais tarde de “nova radiação” parece ter sido quase inevitável.  

O efeito Raman é um espalhamento inelástico da luz. Pode ser visto como a mudança na 

freqüência do fóton de incidência em uma pequena porcentagem da intensidade da luz que 

interage com o material. A técnica Raman tem sido limitada em suas aplicações na região do 

visível principalmente pela fluorescência, que é um processo físico competitivo, de 

aproximadamente 106 a 108 vezes mais intenso do que o espalhamento Raman. Isso 

freqüentemente torna o espectro “carregado” de informações que não são interessantes e 

“esconde” o espalhamento Raman que é bem menos intenso. O uso de fontes de excitação no 

infra-vermelho provou ser eficiente na redução deste problema visto que o espalhamento decai 

com o comprimento de onda da radiação incidente [16]. (mais informações apêndice A). 

 

2.2.1 O Efeito Raman 

 

Quando a radiação eletromagnética incide em um sistema de átomos de uma molécula, a 

maior parte dos fótons espalhados tem a mesma energia dos fótons incidentes. Apenas uma 

pequena fração da luz espalhada (aproximadamente 1 em 108 fótons) tem freqüência diferente da 

do fóton incidente, geralmente mais baixa. Este componente inelástico do espalhamento é 

chamado de espalhamento Raman (figura 5). 

 

Figura 5: Espalhamento da luz laser por moléculas. 
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 Em termos espectrais temos a figura 6. O pico central é referente ao espalhamento elástico 

Rayleigh, bem mais intenso. A banda à direita, referente ao componente inelástico do 

espalhamento, possui freqüência aumentada e é chamada de espalhamento Raman anti-Stokes. A 

banda esquerda é referente a fótons com freqüência diminuída e é chamado de espalhamento 

Raman Stokes. (apêndice A, B e C).  

 
Figura 6: Transições entre os níveis de energia de uma molécula com as correspondentes bandas de 

espalhamento. E0– estado eletrônico fundamental, E1– estado eletrônico excitado, v– níveis vibracionais, ∆E= 
hvi – energia vibracional, ∆E=hv0 – energia de excitação 

 

2.2.2 Descrição de uma banda no espectro 

 

O resultado prático de uma medida espectroscópica é um espectro que consiste de 

intensidades versus energia do fóton, expressa em nm, Hz, eV ou cm-1. Os espectros são 

compostos de um conjunto de picos derivados de aspectos fundamentais, relacionados aos modos 

vibracionais normais de uma molécula. Estes picos aparecem combinados ou sobrepostos 

formando as bandas de um espectro. Um pico ou banda é caracterizado por três parâmetros: 

 

 (a) A posição do máximo do pico.(vmax) 

 (b) A intensidade do pico: 

(i) o máximo, Imax; 

(ii) a intensidade integrada ∫= νν dII )(int . 

 (c) Largura do pico medida a meia altura (FWHM). 
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A posição do pico vmax é o parâmetro mais significativo, pois dá informações do tipo de 

vibração. O deslocamento desta freqüência traz informações nas mudanças estruturais em uma 

molécula. 

A intensidade de um pico (Imax) fornece informação do número de grupos moleculares 

vibrando com determinada freqüência. A intensidade integrada (Iint) possui um sentido físico 

maior, porque reflete a probabilidade de ocorrer a transição entre os níveis. 

A largura do pico a meia altura (FWHM), depende: 

 Das condições do instrumental utilizado, tais como a largura da fenda de um 

espectrômetro, rede de difração, qualidade espectral do feixe de excitação, etc; 

 De condições intrínsecas da molécula, como exemplo, número e natureza das 

interações físicas com a vizinhança. 

O primeiro efeito pode ser eventualmente eliminado, dependendo da largura do pico 

considerado. O segundo efeito depende, entre outras coisas, da proximidade dos outros sistemas 

moleculares. 

Além disso, a largura de um nível energético aumenta (a banda se alarga) com o aumento da 

temperatura, como um resultado das interações de moléculas com moléculas adjacentes. A 

molécula se torna mais complexa quando aumentam o número de interações de outros osciladores 

com uma vibração específica de um dado oscilador. Este fenômeno é freqüentemente encontrado 

durante a investigação de macromoléculas biológicas, que possuem espectros caracterizados por 

bandas e picos sobrepostos [17]. 

 

2.2.3 O Instrumental da espectroscopia Raman 

 

Um espectrômetro Raman dispersivo consiste basicamente de uma fonte de luz, um 

conjunto de lentes ópticas, filtros, um elemento óptico dispersivo e um sistema de detecção. Um 

diagrama esquemático do sistema Raman dispersivo montado para este experimento pode ser 

visto na figura 7 e na figura 8 uma fotografia do equipamento. 
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Figura 7: Espectrômetro Raman dispersivo. (1) Laser; (2) Prisma e lentes; (3) Porta amostras; (4) 

Espectrógrafo; (5) Conversor analógico/digital; (6) PC. 
 

 

Figura 8: Fotografia do equipamento montado no Laboratório de Espectroscopia Biomolecular. 

 

Um espectro Raman é obtido quando a luz monocromática de um laser incide sobre a 

amostra que se deseja estudar. A luz é espalhada em todas as direções, quase que 

isotropicamente, mas só é possível coletar aqueles fótons que atingirem a abertura do 

espectrôgrafo (figura 9f). Em seguida, a luz é dispersa por uma rede de difração dentro do 

espectrôgrafo e suas componentes são recolhidas em um detector que converte a intensidade da 

luz em sinais elétricos que são interpretados em um computador na forma de um espectro Raman.   
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Figura 9: Sistema de coleta do sinal espalhado: (a) espelho; (b) lente; (c) cubeta de quartzo; (d) radiação 

espalhada; (e) lentes colimadoras; (f) filtro na entrada do espectrógrafo; (g) câmera CCD. 
 

Os excelentes resultados da espectroscopia Raman (ER) na análise de processos biológicos 

é uma conseqüência direta dos avanços no instrumental da técnica. A melhora obtida no 

desenvolvimento de filtros, detectores, espectrômetros, fontes de luz e sistemas ópticos, 

encurtaram o tempo de análise e melhoraram a relação sinal-ruído [18]. 

 

2.2.4 Espectrógrafo 

 

 O sistema óptico dispersivo do espectrômetro Raman é baseado no fenômeno de difração 

das ondas eletromagnéticas, nome dado aos desvios da propagação retilínea da luz quando esta 

encontra um obstáculo. Os fenômenos de difração, como os de interferência, aos quais estão 

estreitamente ligados, são característicos de uma teoria ondulatória da luz. Quanto maior o 

comprimento de onda em relação às dimensões de um obstáculo ou da abertura de uma fenda, por 

exemplo, mais fortes devem ser os efeitos de difração. Portanto, o efeito é proporcional ao 

quociente: 

φ
λ

 

onde λ é o comprimento de onda da radiação incidente e φ é a dimensão do obstáculo ou da 

abertura da fenda. 

 Em virtude dessa dependência com λ, os diferentes comprimentos de onda presentes nos 

componentes inelásticos do espalhamento, sofrerão diferentes magnitudes de difração ao 
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cruzarem a fenda na entrada do espectrógrafo e, portanto, não é de se esperar que a resolução 

espectral seja a mesma em todas as regiões do espectro [19]. 

 

2.2.4.1 Estudo da resolução do equipamento dispersivo 
 

 A capacidade de resolução do equipamento é definida como: 
 

                                               
kcre ∆

≡∆
1

                                                         (1) 

onde k∆ é o valor da largura mínima de linha (em cm-1) que pode ser resolvida pelo sistema. 

Quanto menor o valor de k∆ , maior é o poder do equipamento para resolver duas estruturas que 

tenham picos muito próximos. 

 Como já dito anteriormente, a resolução do espectro está limitada basicamente por quatro 

parâmetros: largura da fenda, comprimento de onda da fonte de excitação, tamanho do píxel do 

detector e características intrínsecas do alvo espalhador da radiação. Os três primeiros parâmetros 

experimentais são levados em consideração na expressão analítica para o valor da largura mínima 

k∆ , como descreveremos a seguir. 

 O número de onda k, associado ao comprimento de onda λ  da fonte de excitação, é 

definido como o inverso multiplicativo de λ  : 

                                                                       
λ
1

≡k                                                                      (2) 

Diferenciando essa expressão, temos: 

                                                                                λ
λ

ddk 2

1
−≡                                                                             (3) 

cujo valor em módulo fornece: 

                                                                   λ
λ

∆≡∆ 2

1k                                                                  (4) 

  

O valor da largura mínima de linha, em nanômetros, que pode ser resolvido pelo sistema, 

é informado no manual de operação do espectrógrafo como sendo: 

                                                                     

                                                                    Dd.≡∆λ                                                                    (5) 
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onde D é a abertura da fenda e d a dispersão linear do equipamento. Alguns valores de d como 

função de λ  são fornecidos pelo fabricante. Desta forma, uma regressão linear pode ser 

realizada, mostrando a dependência de d com λ (equação 6). A grandeza d está ligada 

essencialmente a parâmetros geométricos do espectrógrafo e é dada em nm/mm. 

                                              

                                                              147,0006,0 −= λd                                                           (6) 

 

A combinação das expressões (4), (5) e (6) resulta em: 

                                                         

                                                         2

)147,0006,0.(
λ
λ −

=∆
Dk                                                       (7) 

 

de forma que o poder de resolução do equipamento, em função de λ , fica: 
 

                                                                   
)147,0006,0.(

2

−
≡∆

λ
λ

Dcre                                                                (8) 

 

Para o laser utilizado neste trabalho ( )830nm=λ e uma variação da fenda de abertura do espectrógrafo de 

20 a 400 µm, o comportamento de cre∆  pode ser visto no gráfico abaixo. 
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Figura 10: Poder de resolução para diferentes aberturas da fenda do espectrógrafo. 

 

O poder de resolução toma valores altos para pequenas aberturas de fenda, no entanto, 

para estes valores, existe relativamente pouca intensidade de luz alcançando o detector e, para 

amostras biológicas, cujos espectros apresentam bandas largas e pouco intensas, é necessário um 

ajuste dessa abertura garantindo máxima intensidade de luz para um valor de resolução aceitável. 

Neste trabalho, uma abertura de 200µm foi mantida constante em todos os espectros, garantindo 

uma largura mínima de aproximadamente 14 cm-1 e conseqüentemente, um poder de resolução da 

ordem de 0,07cm.  

Existe também, uma dependência do poder de resolução com os comprimentos de onda 

dos fótons oriundos do espalhamento Raman. O fóton emitido pelo alvo espalhador tem energia 

de, aproximadamente, a diferença entre a energia do fóton incidente e a energia do nível do alvo 

em questão, de forma que o fóton detectado pelo sistema tem energia E∆ dada por:  

                                          

                                          
Ri

RiRi
hchchhEEE
λλ

νν −=−=−=∆                                                (9) 

onde: 

E∆ é a energia do fóton emitido pelo alvo; 



29 
 

 

iE é a energia do fóton incidente (fóton do laser de excitação); 

RE é a energia do nível vibracional do alvo; 

h a constante de Planck; 

iν  a freqüência do fóton incidente; 

iλ o comprimento de onda do fóton incidente; 

Rν a freqüência associada ao nível de energia do alvo; 

Rλ o comprimento de onda associado ao nível de energia Rhν do alvo espalhador. 

 

A partir da equação (9), vemos que o deslocamento em número de onda Raman, da 

radiação emitida em relação à radiação incidente, pode ser dado por: 

                                                             

                                                             R
Ri

k∆=−
λλ
11                                                                 (10) 

 

onde Rk∆ é dado em cm-1. 

Reescrevendo, por conveniência, a equação (10) como: 

                                                           

                                                              R
iR

k∆−=
λλ
11                                                                (11) 

 

e considerando λ  na equação (7) como sendo os λ’s oriundos do componente inelástico do 

espalhamento Raman, que cruzam a fenda de abertura do espectrógrafo tendo, portanto, difrações 

diferentes, temos substituindo (11) em (7), a expressão para a dependência da largura mínima 

com o λi de excitação e com λR associado aos níveis vibracionais Raman, característicos do alvo 

em estudo. 

                             

                            ( )147,0006,0.1.)147,0006,0.(
2

2 −







∆−=

−
=∆ RR

iR

R kDDk λ
λλ

λ                       (12) 
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Evidentemente, λR não varia com a radiação incidente, pois depende somente da natureza 

física e química do alvo molecular. Em contraste, o fóton detectado pelo equipamento depende de 

λi, portanto, uma variação do comprimento de onda de excitação implica numa variação na 

energia do fóton detectado, de modo a manter a identidade (10) sempre verdadeira. 

 Conhecido o comportamento de k∆  em função de λ na equação (12), o poder de resolução 

( cre∆ ) do espectrógrafo, definido na equação (1), pode ser imediatamente expresso também como 

função de λR. Para a pequena região de análise espectral das amostras de sangue utilizada neste 

trabalho (800 a 1800cm-1), a resolução do equipamento tem pouca variação e seu comportamento 

pode ser visto no gráfico abaixo, evidenciando que bandas mais à direita, isto é, com maior 

deslocamento Raman, tendem a ser um pouco mais resolvidas pelo equipamento [20, 21]. 

 

 
Figura 11: Poder de resolução do equipamento para diferentes regiões do espectro de soro sanguíneo humano com 

contaminação por hepatite C. 
 

Deslocamento Raman (cm-1) 
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2.2.3.2 Sistema de detecção 

 
O sistema de detecção da radiação espalhada pela amostra na espectroscopia Raman 

dispersiva é constituído por uma câmera CCD (Charge-Coupled Device, figura 6g), inventada em 

1970 por Boyle e Smith, pesquisadores dos conhecidos laboratórios Bell. Na época, sua aplicação 

era restrita à astronomia, na detecção de radiação oriunda do cosmos e, seu uso como um detector 

para a ER foi relatado apenas dezessete anos mais tarde [22]. Os CCDs são detectores de silício 

que convertem fótons em sinais elétricos. Cada elemento registrador do detector é chamado de 

píxel, uma contração de picture element. (figura 12). A câmera CCD utilizada neste trabalho 

possui 1024 (registradores horizontais) x 256 (registradores verticais) pixels [23].  
 

 
Figura 12: Pixel em um dispositivo CCD 

Fonte: Oliveira e Saraiva, (2007). 
 

O advento de filtros holográficos (filtro notch, figura 9f) aumentou em muitas ordens de 

grandeza a sensibilidade do equipamento. O uso em conjunto com as câmeras CCD resultou no 

desenvolvimento de espectrômetros rápidos na aquisição dos espectros, permitindo sua aquisição 

sobre uma larga faixa de comprimentos de onda. Os filtros holográficos obstruem uma faixa 

espectral estreita e também são chamados de filtros rejeita faixa ou rejeita banda, permitindo 

obstruir mais de 99% da luz em uma largura de faixa de 15 a 40nm [24-26]. 

A inclusão destes recursos contribuiu imensamente para a aquisição do sinal Raman, pois a 

baixa intensidade desse espalhamento exige realizar o experimento com a mínima quantidade 

possível de luz presente no ambiente. Entretanto, ainda era observada uma grande contribuição de 

ruído por parte do detector, devido à energia térmica do próprio equipamento de detecção. Assim, 
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para reduzir este problema, recorreu-se à refrigeração da câmera CCD por nitrogênio líquido, 

diminuindo a emissão de elétrons devido à energia térmica e reduzindo o nível de ruído.  Este 

dispositivo multicanal, com excepcional sensibilidade e ruído intrínseco muito baixo, melhorou a 

relação sinal-ruído e a velocidade de aquisição dos dados. O sistema Raman dispersivo utilizado 

neste trabalho está ajustado para operar em –950 C, podendo atuar na faixa de 800 a -1400 C. [23, 

27, 28]. 

 

2.2.5 Aplicações biomédicas da técnica Raman 
 

As primeiras aplicações biomédicas da espectroscopia Raman datam do final dos anos 80 e 

início dos anos 90 e vêem crescendo desde então [29-33]. A técnica se tornou uma ferramenta 

potencialmente importante na análise química da área médica. Já permite atualmente o estudo de 

patologias humanas in vitro através da detecção de componentes bioquímicos em sangue, urina, 

tecidos biológicos e fluídos corporais promovendo diagnósticos em tempos muito curtos e não 

invasivos em alguns casos [34-39]. Classificação histopatológica em artérias coronarianas, 

identificação de cálcio em valvas cardíacas e estudo de aterosclerose são algumas das mais 

recentes aplicações in vitro em artérias humanas [40-42]. Esta potencialidade que a ER no 

infravermelho próximo vem demonstrando em análises biomédicas tem motivado pesquisadores 

aos primeiros estudos em tempo real, que estão permitindo as primeiras aplicações biomédicas in 

vivo da técnica [43-51]. 

Na ER, as informações do material estudado são decodificadas em um conjunto de 

freqüências. Essas freqüências revelam os constituintes moleculares das amostras, permitindo 

detectar modificações bioquímicas na morfologia e arquitetura celular que ocorrem na presença 

de patologias. Assim, uma análise qualitativa e quantitativa de materiais e substâncias pode ser 

realizada pela técnica cujas aplicações biológicas são relativamente recentes e diversas pesquisas 

têm sido realizadas para ampliar esta aplicabilidade [52, 53]. Pode-se citar dentre várias situações 

a caracterização de materiais com grande sensibilidade e alta precisão, com formas e volumes 

variados e secções extremamente delgadas; especificação e identificação de grupos orgânicos 

específicos; monitoramento de reações químicas e o monitoramento de mudanças bioquímicas 

[54, 55]. As limitações da técnica são devidas à fluorescência, impurezas e outras partículas 

presentes nas amostras analisadas [16]. 
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Com relação às hepatites, não existem ainda estudos na literatura envolvendo soro de 

pacientes portadores da doença com a ER. Alguns estudos diretamente relacionados aos vírus 

causadores das infecções podem ser encontrados: interação do antígeno do vírus da hepatite B 

com seu anticorpo, estudos sobre o mecanismo de ação do vírus da hepatite A, algumas 

propriedades de enzimas relacionadas ao HVA e interações de proteínas do HCV com ácidos 

nucléicos [56-59]. 

 

2.2.5.1 Aplicações em laser diagnóstico 

 

Diversos tecidos humanos já foram explorados e caracterizados pela ER [60-62], que já 

pode ser considerada como uma técnica de biópsia óptica, apresentando várias aplicabilidades e 

sendo amplamente utilizada para diagnósticos de câncer. Tecidos cancerosos de mama, pulmão, 

fígado, rins, laringe, próstata, pele, tecidos orais, cólon, entre outros já foram avaliados [63-77]. 

Análise diagnóstica em urina, soro sanguíneo e até mesmo a cateter intravascular para avaliação 

de doenças coronarianas foi alcançada com sucesso [78-82]. 

A técnica Raman, apesar de algumas limitações, demonstra ser um recurso poderoso para o 

diagnóstico de doenças humanas e, sem dúvida, com novas pesquisas, muitos avanços estão a 

caminho.      
 

2.2.6 Análise estatística multivariada.  

 

2.2.6.1 Estatística por Componentes Principais. 

 

A Análise por Componentes Principais (PCA) é uma ferramenta estatística multivariada 

que tem sido aplicada com sucesso na análise de espectros de amostras biológicas, detectando 

alterações espectrais que ocorrem após mudanças na fisiologia do tecido ou fluido biológico. O 

PCA tem sido usado para análise estatística e classificação de uma variedade de doenças 

humanas, tais como: doença de Alzheimer, artérias humanas ateroscleróticas, diferenciação entre 

tecido maligno e normal do cólon, vários tipos de câncer, entre outros [83-89]. 
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2.2.6.2 Análise Discriminante 

 

  A análise discriminante permite separar as amostras em regiões muito bem definidas no 

gráfico. Através dessa análise, é estabelecida uma rigorosa seleção dos dados espectrais, baseada 

nas informações mais importantes, consideradas principais de acordo com o número de vezes que 

se repetem nas amostras, para a discriminação destas. Essas informações estão contidas nos 

componentes principais. Após a discriminação, os dados dentro de um mesmo grupo possuirão 

similaridades espectrais suficientes para que sejam classificados em uma ou mais categorias pré-

estabelecidas. 

  Entre as análises discriminantes conhecidas, a curva conhecida como distância de 

Mahalanobis é um modo muito útil de encontrar as similaridades de um conjunto de dados dentro 

de um mesmo grupo. Quando comparada a outras análises discriminantes, como a distância 

Euclidiana, por exemplo, a distância de Mahalanobis apresenta-se mais vantajosa e tem sido 

usada, além de muitas outras aplicações, na classificação de espectros Raman de aterosclerose, 

com alta sensibilidade e especificidade [85, 90, 91]. (Apêndice C). 
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3 OBJETIVO 
 

Considerando a potencialidade e aplicabilidade que a espectroscopia Raman vem 

demonstrando nos últimos anos como uma importante ferramenta clínica para diagnósticos de 

doenças de modo quase instantâneo e uma poderosa técnica laser para estudos de processos 

biológicos, propomos nesse trabalho a análise de soro sanguíneo humano saudável e de 

portadores de hepatite C através da espectroscopia Raman dispersiva no infravermelho próximo, 

juntamente com um algoritmo baseado nos resultados gerados pela análise estatística 

multivariada por componentes principais (PCA), visando a discriminação das amostras de soro 

sanguíneo em dois grupos: saudável e doente. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
 

4.1 Laser 

  

Um sistema laser é considerado adequado para espectroscopia quando possue pureza 

espectral, isto é, quando sua banda de emissão é relativamente estreita em termos de 

comprimentos de onda. Essa largura da banda de radiação emitida deve ser menor que a largura 

dos picos que se pretende observar, do contrário, alguns picos do espectro não serão resolvidos 

por melhor que seja a resolução do espectrômetro. Para este experimento, utilizamos um laser 

diodo como fonte de excitação (classe 3B), emitindo em 830nm, com potência de saída ajustada 

em 90 mW e largura de banda de aproximadamente 9 cm-1. A radiação gerada por esse sistema é 

linearmente polarizada (>100:1), com feixe aproximadamente circular (>85%), diâmetro de 3 a 4 

mm e divergência menor que 0,7 mrad [92]. 

 

4.2 Sistema Óptico 

 

Coletores, espelhos e lentes de quartzo com distância focal de 100mm foram utilizados para 

direcionamento do feixe laser até o porta amostras. O feixe gerado pelo espalhamento Raman na 

amostra é emitido em todas as direções, de maneira que é importante projetar uma óptica de 

espelhos e lentes que permita a colimação da máxima quantidade de radiação na direção da 

abertura do espectrômetro. Utilizou-se um filtro holográfico notch, kaiser Optical System, 

modelo 3570, centrado em 830 nm. 

 
4.3 Porta Amostra 

 
 As amostras de sangue foram analisadas em cubetas de quartzo com dimensão de 1cm x 

1cm x 5cm e paredes de espessura da ordem de 0,7 mm. Neste experimento, a potência de 

excitação obtida na região do porta amostras foi de aproximadamente 80mW. 
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4.4 Aquisição dos espectros 

 

O sinal Raman foi coletado por um espectrógrafo Chromex, modelo 250IS e analisado em 

um detector CCD, (CSMA) Princeton Instruments, Modelo LN/CCD – 1024 x 256 pixels – 

EHR/1, refrigeração a –950 C com nitrogênio líquido [20, 23]. Controlada por computador, a 

abertura da fenda do espectrógrafo foi ajustada em 200µm e a aquisição do sinal foi configurada 

para realizar uma única acumulação com 120 segundos para cada espectro. No total foram 

adquiridos 29 espectros, sendo 12 de amostras com hepatite C e 17 de amostras de soro sadio. 

 

4.5 Amostras de soro sanguíneo 

 

 As amostras de soro sanguíneo humano sadio e de portadores de hepatite C foram obtidas 

pela ATHEL (Atendimento Hemoterápico Laboratorial) em Campos do Jordão, SP. As quatorze 

amostras de soro sanguíneo humano sadio e dez de soro com hepatite C foram obtidas de 

pacientes com faixa etária entre 30 a 40 anos e não sofreram nenhum tipo de tratamento ou 

separação preliminar fora o diagnóstico convencional feito na ATHEL, pela análise 

imunoenzimática de Quimiluminescência. Até o momento do experimento, que foi feito em sala 

de temperatura controlada (18°C), as amostras foram armazenadas em refrigerador (4°C). Este 

protocolo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Vale do Paraíba 

No. H273/CEP/2007.  

 

4.6 Processamento dos espectros 

 

Os espectros obtidos passaram por diversas etapas de processamento, que incluem a 

calibração em freqüência, a subtração do espectro de fluorescência do material biológico e a 

redução do nível de ruído. Essas operações facilitam a interpretação dos dados e contribuem para 

simplificar a análise estatística. 
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4.6.1 Calibração em freqüência. 

  

Para esta operação utilizou-se um polinômio de ordem 3, gerado no software Excel,  

correlacionando as posições de deslocamento Raman (cm-1) de uma substância com picos 

conhecidos na faixa de 700 a 1700 cm-1 , como o naftaleno, aos valores experimentais que são 

fornecidos em pixels. Seguiu-se o método padronizado para o uso de espectrômetros baseados em 

detectores CCD descrito por Wollman e Bohn em 1993 [93]. 

 

Figura 13: Espectro do Naftaleno após a calibração do eixo das freqüências. 

 
Os novos valores convertidos em cm-1, no eixo horizontal, foram utilizados para todos os 

espectros obtidos, no mesmo procedimento experimental. 

 

4.6.2 Subtração da fluorescência de fundo 

 

Os espectros de amostras biológicas são, tipicamente, constituídos por bandas largas, 

sobrepostas e por um fundo de fluorescência, um outro processo físico competitivo com o 

espalhamento Raman, que carrega os espectros de informações pouco relevantes para este tipo de 

espectroscopia vibracional e freqüentemente, esconde os picos do espalhamento Raman, 

importantes para informações a respeito da composição química das amostras analisadas. Quando 

muito intensa, essa radiação emitida pela amostra pode causar saturação do sinal no sistema de 
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detecção, além de dificultar a leitura da informação que a escala vertical do gráfico apresenta, 

conhecida como intensidade relativa. Utilizou-se o Software MATLAB® 6.1, para gerar uma 

linha de base através de um polinômio de ordem três. Esta curva foi subtraída do dado original, 

evidenciando os picos Raman do espectro. 

 

4.7 Análise Estatística. 

 

A análise estatística realizada neste trabalho trata-se de uma análise multivariada por 

Componentes Principais e foi realizada utilizando-se 29 espectros, medidos a partir das 24 

amostras. Algumas amostras contribuíram com mais de um espectro, nos mesmos padrões de 

tempo de exposição ao detector que o restante das amostras, com a finalidade de melhorar o 

número de dados para a estatística. Esta análise foi realizada por um algoritmo de rotina no 

software MATLAB® 6.1, rotina esta que já é utilizada neste laboratório para análises espectrais 

de outros tipos de amostras biológicas. 
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5 RESULTADOS 
 

Nesse estudo, 24 amostras de soro sanguíneo humano foram analisadas pelo método 

imunoenzimático de quimiluminescência. Entre essas, 14 foram classificadas como soro humano 

sadio (grupo S) e 10 apresentaram alterações bioquímicas que constituem um comportamento 

característico de hepatite C e foram classificadas como grupo C. Na prática laboratorial de 

análises clínicas, percebe-se que essas alterações são mais discretas quando comparadas com as 

manifestações patológicas associadas as hepatites A e B. 

É apresentado o espectro de soro sanguíneo humano na figura 14. O espectro Raman 

mostra bandas vibracionais de biomoléculas e pode revelar a composição do soro sanguíneo. A 

figura 14(a) mostra o espectro médio das amostras de soro sanguíneo saudável e a figura 14(b) 

mostra o espectro médio das amostras com hepatite C. As bandas mais importantes estão 

associadas a proteínas e lipídios presentes no soro humano. Fosfolipídeos, Triglicerídeos e ésteres 

de colesterol são a classe de lipídios encontrados no soro sanguíneo humano que podem 

apresentar bandas de espalhamento quando a amostra passa por uma separação preliminar, 

facilitando a detecção pela técnica espectroscópica [94]. A figura 14(a) mostra bandas mais 

fracas quando confrontadas com a figura 14(b), porque as amostras de sangue analisadas nesse 

trabalho não sofreram nenhum tipo de separação preliminar, o que explica a ausência de algumas 

bandas no soro saudável. 

Bandas observadas em 1458, 1260 e 1002 cm-1 na figura 13, estão associadas aos modos 

vibracionais dos grupos H-C-H, amida III e outros, presentes em proteínas [95]. Estruturas 

predominantemente observadas em 1170, e 1346 cm-1 na figura 14(b) são devido ao estiramento 

assimétrico do grupo CO-O-C e bandas de progressão tipo “wagging” do grupo CH2 presentes 

em lipídios e fosfolipídeos [94]. Esses fosfolipídeos estão associados a enzimas que são ativadas 

no processo de destruição das células hepáticas durante a inflamação por hepatites. [96-98] Em 

conseqüência deste processo de destruição, ocorrem alterações na concentração de algumas 

enzimas, proteínas, lipídeos e fosfolipídeos encontrados no sangue. A caracterização bioquímica 

da concentração dessas moléculas biológicas, tais como enzimas, constitui um importante 

marcador da função hepática e pode ser usada para identificar a doença [99, 100]. 

As diferenças mais importantes entre o espectro do soro saudável e do soro com hepatite 

C são observadas na região de 1002, 1170, 1260 e 1346 cm-1. As bandas encontradas em 1639 e 
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1061 cm-1 são devidas, em parte, ao espalhamento Raman da cubeta de quartzo usada para análise 

das amostras de soro.   

 

Figura 14: Espectro médio do soro sanguíneo humano. (a) soro humano sadio (b) soro humano com hepatite C 

 
5.1 Análise do PCA 

 

A análise estatística por Componentes Principais foi realizada utilizando-se 29 dados 

espectrais, medidos a partir das 24 amostras.  Os resultados mostraram que os primeiros 4 PCs 

representam aproximadamente 90% do toda a variação espectral. O espectro do componente 

principal 1 (PC1) na figura 15(a) representa 95% de tais variações e os três PCs restantes 

contribuem com aproximadamente 5%. 
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Figura 15: Espectro dos quatro primeiros componentes principais, calculados sobre os 29 espectros. 

 

Analisando as figuras 14 e 15, observou-se que as maiores diferenças espectrais entre os 

dois tipos de soro sanguíneo humano podem ser encontradas nos espectros do PC2, PC3 e PC4 

(isto é, picos em 1002, 1169, 1262 e 1348 cm-1), mostrando a presença de picos relevantes nas 

mesmas posições que as do espectro médio. Portanto, essas bandas podem ser usadas no 

desenvolvimento do algoritmo para o diagnóstico. O PC1 na figura 15(a) reproduz, basicamente, 

o espectro mais próximo da média apresentada na figura 14(b), quando comparado com os outros 

PCs, pois é o perfil espectral que mais se repete nas amostras com hepatite C.  

Os gráficos nas figuras 16, 17, 18, 19, 20 e 21 revelam que o componente principal 1 

(PC1) possui as informações mais importantes para a análise diagnóstica. Nas figuras 16, 17 e 18, 

a presença do PC1 traz a boa discriminação observada através da curva traçada em pontos pretos 

(curva de Mahalanobis). Da figura 19 em diante, foi usado o PC2 em combinação com os PCs 3 e 

4 e por fim, na figura 21, o PC3 aparece em combinação com o quarto PC. A distribuição é mais 
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confusa e a curva discriminante não separa com tanta eficiência os dados em regiões definidas. 

Isto se deve ao fato de que, parte dos perfis que os componentes principais 2, 3 e 4 apresentam, 

também esta presente em algumas amostras de sangue sem hepatite C, revelando que as 

informações que estes componentes carregam, não são tão determinísticas para a análise 

diagnóstica, gerando a menor discriminação observada a partir do gráfico da figura 19. 

A figura 16 mostra os pontos plotados do PC1 x PC3 evidenciando as diferenças nos 

escores entre os dois grupos. Uma linha discriminante baseada na distância de Mahalanobis foi 

traçada para evidenciar a separação entre as duas categorias. Dentre os gráficos abaixo que 

possuem o PC1, o que mostrou maior discriminação entre os grupos foi o gráfico da figura 16, 

revelando que os componentes principais 1 e 3 são as informações espectrais mais relevantes para 

o algoritmo, promovendo uma separação por regiões mais bem definida entre os dois grupos. 

 

 

 

 
 

Figura 16: Componentes Principais (PC1 x PC2) e discriminação pela curva de Mahalanobis 
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Figura 17: Componentes Principais (PC1 x PC3) e discriminação pela curva de Mahalanobis 

 
 
 
 
 
 

 

Figura 18: Componentes Principais (PC1 x PC4) e discriminação pela curva de Mahalanobis 
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Figura 19: Componentes Principais (PC2 x PC3) e discriminação pela curva de Mahalanobis 

 
 
 
 
 

 

Figura 20: Componentes Principais (PC2 x PC4) e discriminação pela curva de Mahalanobis 
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Figura 21: Componentes Principais (PC3 x PC4) e discriminação pela curva de Mahalanobis. 

 
Dois parâmetros são utilizados para a medida da eficiência de separação entre os dados no 

gráfico, a especificidade e a sensibilidade. O primeiro mede a porcentagem do número de 

amostras que foram classificadas como saudáveis e a sensibilidade mede a porcentagem do 

número de amostras que apresentaram alterações fisiológicas suficientes param serem admitidas 

como doentes.  

Um total de 15 dos 17 pontos no gráfico da figura 16, representam amostras de soro sem 

hepatite C, que foram classificadas como S (saudável) e um total de 11, dos 12 com hepatite C, 

foram classificados como C. Os índices de especificidade e sensibilidade do algoritmo foram 

calculados como descrito por Weiss (1986) para cada uma das duas categorias de soro humano 

[101]. Esses resultados estão resumidos na tabela 3, considerando a sensibilidade e especificidade 

alcançada pelo gráfico da figura 16. 
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Tabela 3: Resultados do diagnóstico tradicional por Quimiluminescência comparado com o algorítmo da 
análise Raman com correspondentes valores de sensibilidade e especificidade. S- soro saudável; C-soro com 
hepatite C. 
 Análise do PCA   

Diagnóstico 
tradicional 

     

 S C Total Sensibilidade (%) Especificidade (%) 

Saudável 15 2 17 _ 88 

Hepatite C 1 11 12 92 _ 

 



48 
 

 

6 DISCUSSÃO 

 

Nesse trabalho, propomos um método para análise in vitro de soro sanguíneo humano 

com hepatite C através da Espectroscopia Raman dispersiva no Infravermelho próximo e uma 

câmera CCD. As amostras foram analisadas em cubeta de quartzo e a análise estatística 

multivariada executada por PCA e a análise discriminante pela distância de Mahalanobis. 

Os cálculos do PCA trouxeram detalhes a respeito de que informações espectrais são 

relevantes para diferenciação dos fluidos e a distância de Mahalanobis mostrou ser bastante 

eficiente na discriminação entre os dois tipos de soro humano, saudável e com hepatite C. A 

especificidade calculada para o soro saudável foi de aproximadamente 88% e a sensibilidade para 

o sangue com hepatite C foi de aproximadamente 92%. 

O fato do índice de sensibilidade ser maior que o de especificidade, para este tipo de 

patologia, revela-se particularmente interessante. Esta situação implica em uma menor 

probabilidade de um falso negativo do que na de um falso positivo no diagnóstico, o que, sem 

dúvida, traduz-se em um risco menor ao paciente diagnosticado, visto que a hepatite C pode ser 

bastante agressiva na destruição dos hepatócitos e outras células do fígado, gerando 

conseqüências profundamente danosas ao organismo. Além disso, o alcance menor que os cem 

pontos percentuais nesses índices não deve ser encarado como um erro estatístico, mas sim como 

uma indicação para a necessidade de mais estudos comparativos entre métodos tradicionais e as 

técnicas que proponham uma metodologia nova, como as técnicas ópticas. 

Algumas amostras de sangue avaliadas neste trabalho são de pacientes que se 

encontravam em terapia na época da coleta do sangue, o que, de certa forma, “camufla” os 

resultados da análise bioquímica, já que a concentração de alguns marcadores da função hepática 

tende a se normalizar com o tratamento. Mesmo nessas amostras alteradas, a técnica Raman 

juntamente com a análise multivariada se mostrou bastante eficiente no diagnóstico, justamente 

porque os componentes principais não levam em consideração apenas picos ou bandas isoladas, 

mas, o perfil espectral da amostra como um todo, o que se revela bastante vantajoso nessas 

condições de análise, em relação a métodos que caracterizam alguns marcadores isoladamente 

[102, 103]. 

Triglicerídios, fosfolipídios e ésteres de colesterol são a classe de lipídeos que ocorrem no 

soro humano. Entretanto, essas bandas são bastante sobrepostas para permitir uma clara distinção 
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e a concentração desses componentes está, geralmente, em uma faixa de 0.03-0.3% no soro 

humano normal, o que é significativamente baixo para permitir uma detecção dessas bandas. 

Dessa forma, realizar uma separação preliminar nas amostras permite uma maximização do sinal 

e possibilita, em alguns casos, a detecção dessas estruturas. [94]. No entanto, as amostras de 

sangue analisadas neste trabalho não foram submetidas a nenhum processo de tratamento ou 

separação prévia, o que explica a ausência de algumas bandas no espectro do soro saudável. Já no 

caso das amostras com hepatite C, as enzimas e outras estruturas presentes no soro em virtude da 

doença, têm suas concentrações bastante aumentadas por causa do processo de destruição das 

células do fígado, o que explicaria o espectro com bandas mais intensas [96-98]. 

Resultados preliminares têm indicado que a Espectroscopia Raman no infravermelho 

próximo pode ser bastante eficiente na detecção de anticorpos IgG e IgM contra o Toxoplasma 

Gondii em soro de gatos. [104]. A identificação de ácido láctico em soro humano e em sangue de 

ratos wistar já foi verificada in vitro pela técnica [34] e a quantificação de alguns compostos no 

soro sanguíneo tais como: glicose, albumina, colesterol, triglicerídeos e outros foram também 

alcançados com sucesso [82]. Dessa forma, a técnica Raman no infravermelho próximo constitui-

se numa ferramenta bastante interessante para análises qualitativas e quantitativas em soro 

sanguíneo, revelando a presença de componentes sanguíneos e outras estruturas presentes em 

virtude de patologias associadas.  

Essa possibilidade de detecção dos componentes bioquímicos presentes no sangue permite 

carregar os espectros de informações importantes para a análise estatística multivariada e 

potencializa a discriminação dos grupos pela distância de Mahalanobis, visto que essas 

informações espectrais são os próprios componentes principais (PCs). 

Os anticorpos anti-HCV não são detectados pelos métodos tradicionais imediatamente 

após uma infecção aguda. Na verdade, até a algum tempo atrás, eram necessários vários meses 

após a infecção para que estes pudessem ser detectados. Na fase da doença em que os sintomas 

no portador são iniciados, os exames convencionais já têm sensibilidade para detecção desses 

anticorpos, mas, a essa altura, a destruição dos hepatócitos já é significativa para possibilitar a 

detecção imediata da doença pela técnica óptica apresentada neste trabalho. Em contraste, serão 

necessários ainda muitos dias até que os exames confirmatórios apresentem um diagnóstico 

definitivo pelas técnicas tradicionais [1]. 
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Como as amostras analisadas neste trabalho foram armazenadas em ambiente refrigerado, 

por um tempo aproximado de 45 dias (entre a coleta na clínica e o tempo estocado no laboratório) 

até o experimento, os anticorpos presentes no sangue perderam efetivamente sua atividade e é 

bastante provável que este fato esteja associado a ausência desses anticorpos no espectro das 

amostras, uma vez que já foi verificado com sucesso a detecção de alguns tipos de anticorpos em 

sangue de gatos domésticos [104]. Assim, existe a possibilidade de uma outra alternativa para a 

análise óptica, buscando encontrar anticorpos contra o VHC e não mais alterações bioquímicas 

no sangue por causa da infecção. Isto pode ser esclarecido por estudos semelhantes a este, 

utilizando amostras imediatamente após as análises sorológicas. 

 

6.1 Perspectivas 

 

A literatura atual sobre as aplicações da espectroscopia Raman em diagnósticos vem 

crescendo a cada dia e avanços em sensibilidade e praticidade das análises são notáveis nos 

últimos anos, revelando uma perspectiva breve de suas aplicações efetivamente em nível clínico.  

A diversificação fisiológica que acomete as infecções virais por hepatites, a escassez de 

conhecimentos de muitos de seus mecanismos de ação e evolução, a baixa eficácia dos atuais 

tratamentos terapêuticos, o enorme número de pessoas infectadas e a complexidade de seu 

diagnostico tradicional não deixam dúvidas de sua importância como um dos maiores problemas 

de saúde pública mundial e, portanto, mais estudos devem ser realizados com soro de pacientes 

portadores de hepatites por técnicas ópticas complementares, uma vez que esse tipo de patologia 

apresenta um amplo aspecto clínico e laboratorial. A análise de soro sanguíneo com diferentes 

tipos de hepatites virais e ainda de hepatites com etiologia variada é um interessante trabalho de 

continuidade, pois ainda não existem resultados similares na literatura.  

Os resultados da análise estatística multivariada poderiam predizer a sensibilidade da 

técnica na análise de soro com hepatites de outras etiologias e testar a viabilidade na detecção de 

soros com co-infecção de mais de um tipo de hepatite ou até mesmo com co-infecção de outros 

vírus, como o da AIDS, por exemplo, um quadro clínico bastante comum em pacientes usuários 

de drogas endovenosas, portadores de hepatites. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Neste estudo, mostramos que a espectroscopia Raman no infravermelho próximo junto 

com a Análise Estatística por Componentes Principais é uma ferramenta eficaz para classificação 

das duas categorias de soro sanguíneo humano, identificando alterações bioquímicas que ocorrem 

na presença da infecção viral por hepatite C. O algoritmo baseado nos espectros Raman não 

apenas discriminou entre o soro saudável e o patológico com boa especificidade e sensibilidade, 

mas também forneceu informações para um diagnóstico exclusivo para cada categoria.  

Dentro de nosso conhecimento, este trabalho1 foi o primeiro a estudar as alterações 

fisiológicas em soro sanguíneo de indivíduos portadores de hepatite com a espectroscopia Raman 

dispersiva e um dos primeiros a aplicar uma técnica óptica na análise de fluidos corporais de 

pacientes portadores de infecções virais. 

A metodologia para diagnóstico proposta neste trabalho1 apresenta as vantagens de ser 

não destrutiva para as amostras, sendo necessário uma quantidade significativamente pequena do 

fluído biológico para análise, dispensar qualquer tratamento prévio destas e ainda proporcionar 

análises sensíveis e em tempos muito curtos quando comparados aos métodos tradicionais. Estes 

resultados sugerem que a ER no infravermelho próximo pode se tornar uma técnica diagnóstica 

promissora na análise de soro sanguíneo de portadores de infecções virais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1Este trabalho foi publicado na revista Reino Unidense Spectroscopy, an International Journal, sob o título: 
Identification of hepatitis C in human blood serum by Near Infrared Raman Spectroscopy. (Apêndice B) 
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APÊNDICE A: Espectroscopia Raman Vibracional 
 

O fenômeno de espalhamento da luz tinha sido vastamente estudado, durante muito tempo 

por muitos investigadores, entre os quais se destacam Rayleigh em 1871, e Einstein em 1910. 

Durante o começo da década de vinte houve muito interesse científico no espalhamento da 

radiação eletromagnética por partículas carregadas. O efeito Compton, nome dado ao fenômeno 

quântico que consiste na mudança do comprimento de onda dos Raios-X quando este incide 

sobre uma amostra de grafite, foi registrado pela primeira vez em 1923. Quase imediatamente, o 

físico alemão Smekal previu o espalhamento inelástico da luz por moléculas em termos de um 

efeito análogo ao espalhamento Compton. Desta forma, a observação experimental que Sir 

Chandrasekhara Venkata Raman fez na Índia em 1928 a qual chamou primeiramente de 

“fluorescência fraca” e mais tarde de “nova radiação” parece ter sido quase inevitável. Portanto, 

não é de se surpreender que tenha sido relatada quase simultaneamente por Raman na Índia e por 

Landsberg e Mandelstam em Moscow. 

Em 28 de Fevereiro de 1928, foi então anunciada a esperada comprovação experimental do 

fenômeno físico, denominado posteriormente de efeito Raman em homenagem a seu descobridor. 

Raman nasceu na cidade de Trichinópolis (hoje Tiruchiarapalli), localizada ao Sul da Índia, em 7 

de Novembro de 1888, filho de um professor de matemática e física. Em 1904, graduou-se em 

Física, e em 1907, concluiu seu Mestrado, também em Física. Publicou diversas obras em vários 

campos da física e, na área óptica, teve destaque em trabalhos como o da Difração Molecular da 

Luz. Em 1924 por seus trabalhos, obras e, pela sua destacada atuação, foi admitido como 

Membro da Real Sociedade Britânica. Em 1929, recebeu o título de Cavaleiro do Império 

Britânico (Sir) e, em 1930 foi laureado com o Premio Nobel de Física pela descoberta do 

fenômeno. Faleceu em 1970, aos 82 anos, deixando os fundamentos que, estão permitindo hoje, 

além de uma técnica espectroscópica de grande importância para a análise da estrutura da 

matéria, a implementação de vários dispositivos e sistemas revolucionários. 

O efeito Raman é um efeito de espalhamento inelástico da luz. Pode ser visto como a 

mudança na freqüência do fóton de incidência em uma pequena porcentagem da intensidade da 

luz que interage com o material. A região espectroscópica em que o efeito Raman é observado 

depende da energia do fóton da radiação incidente e dos níveis de energia moleculares que estão 

envolvidos no deslocamento da radiação espalhada. O caso mais comum é quando a radiação 
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incidente e a radiação espalhada estão na região visível do espectro. Contudo, existem muitas 

aplicações da Espectroscopia Raman tanto no infravermelho próximo quanto no ultravioleta. 

Na época da descoberta do efeito Raman a prática da espectroscopia no infravermelho era 

muito difícil, ficando seu desenvolvimento então para as décadas seguintes. Nos anos 50 e 60 

houve um desenvolvimento considerável de espectrômetros comerciais no infravermelho com a 

introdução de alguns instrumentos, mas ainda apareciam algumas dificuldades experimentais com 

a espectroscopia Raman que limitavam seu uso. Entretanto, a técnica era praticada por um 

número relativamente pequeno de especialistas. 

Esta situação começou a mudar com o desenvolvimento de instrumentação mais adequada. 

A fabricação do primeiro laser comercial de He-Ne com potência de 0.5 a 80 mW, que foi 

largamente usado no meio da década de 60, o desenvolvimento de redes de difração com melhor 

resolução e tubos fotomultiplicadores tornaram possível a criação de uma nova geração de 

espectrômetros comerciais Raman. Nos anos 70 o uso de tais instrumentos foi se expandindo e o 

número tem continuado a crescer desde então. A disponibilidade de redes holográficas de alta 

qualidade nessa mesma década eliminou muitos artefatos associados aos instrumentos pioneiros 

utilizados na espectroscopia Raman, particularmente na região de baixa freqüência do espectro 

vibracional. O uso do laser de argônio (Ar+), uma fonte de intensa radiação monocromática nas 

regiões do azul e do verde, tornou-se vantajoso e confiável, pois possibilitou aumentar a 

intensidade da radiação incidente em mais de uma ordem de grandeza em uma estreita região do 

espectro possibilitando a se operar em uma região espectral onde os fotomultiplicadores eram 

muito mais sensíveis. O acoplamento efetivo de microscópios aos sistemas Raman expandiu 

ainda mais as linhas de aplicações possibilitando o desenvolvimento da espectroscopia micro-

Raman. 

O crescimento das aplicações analíticas da espectroscopia Raman foi estimulado por muitas 

características específicas da técnica. Os espectros podem ser obtidos de amostras muito 

pequenas. Cristais de tamanho comparável aos usados em difração de raios-x, grãos de pó e 

filetes de polímeros naturais ou sintéticos. Este tipo de estudo é também auxiliado pelo fato de 

que muitos espectros podem ser obtidos na região do infravermelho, gerando assim muitas das 

aplicações da espectroscopia Raman em sistemas biológicos. 

A técnica Raman tem sido limitada em suas aplicações na região do visível principalmente 

pela fluorescência, que é aproximadamente de 106 a 108 vezes mais forte do que o espalhamento 
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Raman. Isso freqüentemente torna o espectro “carregado” de informações que não são 

interessantes e que “escondem” o espalhamento Raman, bem menos intenso. O uso de fontes de 

excitação no infra-vermelho provou ser eficiente na redução deste problema visto que o 

espalhamento decai com o a quarta potência do comprimento de onda da radiação incidente. 

 

O Efeito Raman 

 

Quando a radiação eletromagnética incide em um sistema de átomos de uma molécula, a 

interação ocorre entre o vetor campo elétrico desta radiação e a nuvem eletrônica carregada 

negativamente. Nesta interação, a luz é espalhada e muitos fótons são elasticamente espalhados. 

(figura abaixo) Os fótons espalhados têm a mesma energia dos fótons incidentes. Apenas uma 

pequena fração da luz espalhada (aproximadamente 1 em 107 fótons) tem freqüência diferente da 

do fóton incidente, geralmente mais baixa. Este componente inelástico do espalhamento é 

chamado de espalhamento Raman. 

 

Figura 2: Espalhamento de luz laser por átomos e moléculas 

 
O mecanismo de espalhamento da radiação eletromagnética por uma molécula pode ser 

explicado pelo fato de que o componente elétrico da radiação deforma a distribuição dos elétrons 

(nuvem eletrônica) na molécula relativamente ao núcleo carregado positivamente. Como 

resultado dessa interação, um momento de dipolo µ = αE é induzido na molécula. O momento de 
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dipolo é proporcional à intensidade do componente elétrico E da onda eletromagnética e ao 

coeficiente α. 

O coeficiente α é chamado polarizabilidade e está relacionado a propriedades da molécula. 

Em geral, depende de sua estrutura/natureza e direção de suas ligações químicas. Esta quantidade 

é responsável pelo fato de que a radiação é espalhada em todas as direções quando uma molécula 

é excitada por uma fonte luminosa. Durante o processo de espalhamento, a molécula emite 

radiação até mesmo na direção da radiação incidente. 

O componente elétrico E da radiação eletromagnética varia de acordo com a expressão:  

                                                       )2cos( 00 tEE πν=  

onde E0 é a amplitude, v0 é a freqüência e t o tempo. 

 Sob condições de ressonância, quando a radiação interage com uma molécula oscilando, o 

valor do momento de dipolo induzido deve variar com a mesma freqüência v0 da radiação:  

                                                     )2cos( 00 tE πναµ =  

Neste caso, a molécula excitada se torna uma fonte de sua própria radiação. Como já foi 

mencionado, a molécula excitada por uma radiação monocromática espalha não só radiação da 

mesma freqüência v0 (espalhamento Rayleigh) como também ondas com freqüências v0 ± vi 

(espalhamento Raman). 

 Para descrever a distribuição espacial da radiação espalhada, devemos introduzir a 

polarizabilidade, que é uma grandeza tensorial (também chamada de polarizabilidade elipsoidal), 

na forma de uma matriz calculada pelas propriedades de uma determinada molécula.  
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Para uma molécula isotrópica (αxx= αyy = αzz) o tensor polarizabilidade é representado por 

uma matriz simétrica. Isto é αij=αji, a molécula espalha luz uniformemente em todas as direções e 

tem uma polarizabilidade esfericamente simétrica. 

Uma medida do desvio da polarizabilidade elipsoidal da polarizabilidade esfericamente 

simétrica é a anisotropia γ dada por: 

            γ = {½[(αxx- αyy)2 + (αyy- αzz)2 + (αzz- αxx)2 + 6(α2
xy+α2

xz +α2
yz)]}½ 
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A expressão para µ pode ser reescrita em termos dos componentes cartesianos na sua forma 

mais geral: 

                                                           µx= αxxEx + αxyEy + αxzEz 
                                                           µy= αyxEx + αyyEy + αyzEz 

                                                   µz= αzxEx +αzyEy + αzzEz 

e reescrita na forma da equação matricial µ = αE; 
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Suponhamos que a molécula espalhadora não tenha uma polarizabilidade esfericamente 

simétrica e que tenha modos de vibração normais Q dados por: 

)2cos( tQq kk πν=  

Estas oscilações podem afetar a polarizabilidade, e este efeito pode ser escrito como: 

+







∂
∂

+= qQ
q
ααα 0 termos de ordem superior 

Multiplicando por E (componente elétrico da radiação) temos: 

)2cos().2cos().()2cos( 00000 tt
q

QEtEE kk πνπναπναµα
∂
∂

+==  

Usando uma identidade trigonométrica para expressar o produto dos cossenos temos: 

])(2cos)(2).[cos.(
2
1)2cos( 000000 tt

q
QEtE kkk ννπννπαπναµ −++

∂
∂

+=  

Os três termos desta equação representam os três tipos de espalhamento observados em um 

experimento de espectroscopia Raman. O primeiro termo é o espalhamento elástico, conhecido 

como espalhamento Rayleigh. O segundo termo, de freqüência v0 + vk é o componente anti-

Stokes do espalhamento Raman e o terceiro é a componente Stokes do espalhamento Raman. 

 O diagrama esquemático dos níveis de energia de uma molécula (figura abaixo) ilustra a 

formação dos três componentes do espalhamento. 
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Figura 3: Transições entre os níveis de energia de uma molécula com as correspondentes bandas de 

espalhamento. E0– estado eletrônico fundamental, E1– estado eletrônico excitado, v– níveis vibracionais, ∆E= 
hvi – energia vibracional, ∆E=hv0 – energia de excitação, V – estado virtual de energia. 

 

A intensidade das bandas associadas com os três componentes do espalhamento é dada por 

uma expressão obtida da eletrodinâmica: 
42~ νµI  

Isto é, cada dipolo oscilante torna-se uma fonte de radiação com intensidade I proporcional 

ao quadrado de sua amplitude e a quarta potência da freqüência de vibração. Então, as 

intensidades dos componentes do espalhamento são aproximadamente: 
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Se a freqüência da radiação excitante v0 é no infravermelho próximo, então a freqüência de 

oscilação v cai na região do infravermelho longínquo (v0 – v ≈v0). Além disso, o valor de: 
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q∂
∂α  

é consideravelmente menor do que v0 e a amplitude de deflexão Q é pequena também. 

Conseqüentemente, a banda Stokes é cerca de 1012 vezes mais fraca do que a banda Rayleigh. O 

quociente entre a intensidade da banda Anti Stokes pela intensidade Stokes na expressão: 

kT
h

St

StAnti e
I

I ν

νν
νν −

− ≈
−
+

≈
4

0

4
0

)(
)(  

ilustra o fato de que a razão de intensidade do espalhamento anti-Stokes pelo Stokes é 

determinada pela taxa de população dos níveis de energia vibracionais e depende fortemente da 

temperatura. Se a temperatura de um sistema é muito baixa, o valor da taxa decresce 

enormemente. Na prática, as transições anti-Stokes são observadas apenas para pequenos valores 

de v, porque a população do nível vibracional excitado em temperaturas normais decresce com 

um aumento na largura do gap de energia h(v1 – v0) entre os níveis [16, 17]. 
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APÊNDICE B: Níveis de energia em átomos e moléculas 
 

A dinâmica dos elétrons em um átomo ou molécula é regida fundamentalmente pela 

interação eletromagnética entre o(s) núcleo(s) carregado(s) positivamente e os elétrons 

carregados negativamente. Considerando um átomo de hidrogênio isolado e desprezando efeitos 

relativísticos e a interação spin-órbita, tem-se um potencial de energia que deriva da lei de 

Coulomb representando apenas a interação do elétron com o próton do núcleo. A solução da 

equação de Schrödinger leva a um infinito número de níveis discretos com energias 
4

22

2

2 n
eZE r

η
µ

−≡  

onde n é o número quântico principal, µ é a massa reduzida do sistema atômico, e é a carga do 

elétron e Z o número atômico. 

Para computar níveis de energia de átomos mais complexos, devemos considerar a 

correlação eletrônica. Todos os átomos possuem níveis discretos de energia e a diferença entre 

dois desses níveis se encontra, para elétrons das camadas de valência, na região óptica 

(freqüências de 104cm-1 até 105cm-1), exceto para transições de spin eletrônico, cujas energias se 

encontram tipicamente na faixa das microondas. 

Tanto átomos quanto moléculas apresentam estados eletrônicos com a diferença de que, nas 

moléculas, existem graus de liberdade vibracional e rotacional, o que ocasiona um espectro muito 

mais rico em linhas e complicado do que nos átomos. As energias orbitais moleculares não 

variam somente com o número quântico principal n, mas também com os números quânticos l e 

m devido às correlações eletrônicas e efeitos relativísticos.  Além disso, o valor da energia para 

um orbital particular cresce com a carga nuclear dos átomos que constituem a molécula. Por 

exemplo, a energia de ionização para se mover um elétron do orbital 1s é 13,6 eV, para o 

Hidrogênio e 870,4 eV pra o Neônio. Como no caso dos átomos, os níveis eletrônicos de energia 

são bem distintos e encontram-se, para elétrons quimicamente ativos, dentro da região óptica de 

freqüências, exceto para transições de spin. 

Numa aproximação bastante simples é possível modelar matematicamente uma molécula 

diatômica fazendo-se analogia com um sistema de duas massas m1 e m2 conectadas através de 

uma mola de constante elástica k de forma que a energia potencial elástica do sistema seja 

              n= 1,2,3... 
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2

2
1)( kxxV =  (figura 20). A solução da Equação de Schrödinger para este sistema mostra que 

também os níveis de energia vibracionais são quantizados e os valores possíveis são: 

ωη)
2
1( += vE           v= 0,1,2,3.... 

onde v são os números quânticos vibracionais, ω= (
µ
k ) é a freqüência de oscilação, ηa constante 

de Planck e 
)(

)(

21

21

mm
mm
+

≡µ  é a massa reduzida do sistema. Valores típicos de diferença de energia 

entre níveis vibracionais encontram-se na região do infravermelho (freqüências entre 10cm-1 e 

104cm-1). 

 
Figura 22: Energia potencial de uma molécula diatômica, onde k é a constante de força, no caso da molécula 
associada à energia de ligação interatômica, r0 é a distância de equilíbrio internuclear e v representa os níveis 

de energia vibracionais 
 

O comportamento assintótico, em que r tende para valores muito altos, é devido a 

anarmonicidade da oscilação, que está associado à dissociação da molécula. Com isso, numa 

descrição mais precisa da energia potencial da molécula deve-se levar em conta termos 

vibracionais tanto de segunda ordem quanto de ordem superior. 

 Ao se remover um elétron de um orbital molecular, a ligação entre os átomos pode se 

tornar mais forte ou mais fraca dependendo se este elétron foi retirado de um orbital anti-ligante 

ou ligante respectivamente. Assim, a constante de força sofre uma modificação no seu valor e 
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pode provocar três alterações na curva de energia potencial: na distância de equilíbrio inter-

nuclear, na diferença de energia entre os vários níveis vibracionais e na energia de ponto zero. Se 

um elétron ligante é removido, a ligação fica mais fraca e a constante de força é menor no íon do 

que na molécula neutra e, portanto, a freqüência é menor. Qualquer caráter anti-ligante de 

elétrons removidos em uma ionização irá ser revelado por um acréscimo na freqüência.  

As rotações de uma molécula diatômica sobre seu eixo são similares aquelas do rotor rígido 

com momento de inércia I. A energia de rotação Ej é também quantizada para os valores: 

 

                                              
I

jjE
2

)1( 2η+
≡         j= 0,1,2,3... 

  

Estes níveis não são uniformemente espaçados. Níveis de energia rotacionais típicos são 

separados por valores na região de microondas até infravermelho longínquo (1cm-1 a 102cm-1). 

No estudo de moléculas deve-se considerar cada interação entre as diferentes partículas do 

sistema, que levam a um resultado global das possíveis energias quantizadas que a caracterizam, 

como uma verdadeira impressão digital. Com a remoção de um único elétron da molécula é 

possível observar desdobramentos em acoplamentos do tipo spin-órbita (responsáveis pelo 

aumento da multiplicidade), além da modificação na curva da energia potencial da molécula. 

 Nas moléculas, os estados vibracionais e rotacionais são devidos ao movimento dos 

núcleos. Para cada estado eletrônico, correspondente a uma configuração eletrônica diferente, há 

uma dependência diferente da energia da molécula com a distância internuclear. Como os átomos 

estão mais fracamente ligados nos estados excitados, as curvas representativas da energia 

potencial da molécula em função da distância internuclear tornam-se mais rasas e largas, e a 

separação internuclear de equilíbrio r0 aumenta para valores crescentes da excitação eletrônica, 

como aparece na figura 21. 



70 
 

 

 

Figura 23: Níveis de energia de uma molécula diatômica (níveis eletrônicos, vibracionais e rotacionais). 

 

Para cada estado eletrônico Ee existem vários estados vibracionais ligados de energia Ev, e 

para cada estado vibracional existem vários estados rotacionais ligados de energia Er. 

Desprezando interações entre esses modos, podemos escrever a energia total como E = Ee + Ev + 

Er. As energias de todos os três modos podem mudar numa transição eletrônica, de modo que em 

geral podemos escrever: 

                                           ∆E = ∆Ee +(E’
v - E’’

v) + (E’
r - E’’

r) 

Os estados vibracionais e rotacionais iniciais (linha) e finais (duas linhas) diferem no grau 

de ligação de forma que a distância internuclear de equilíbrio, o momento de inércia e a 

freqüência vibracional fundamental mudam. Um número muito grande de transições é possível e 

produz-se um espectro complexo de linhas que aparecem numa série de bandas. Daí o termo 

espectros de bandas. 

 Átomos isolados exibem níveis de energia discretos, como mostrados na figura 22. 

Entretanto, em sólidos, os átomos, íons e moléculas encontram-se muito próximos um dos outros 

e não podem, portanto, ser considerados como simples coleções de átomos, mas sim devem ser 

tratados como sistemas de vários corpos, pois são muitas as interações presentes no sistema. 

 Os níveis de energia de um átomo isolado e de três sólidos genéricos com propriedades 

elétricas diferentes (metal, semicondutor e dielétrico) são ilustrados na figura 22. Os menores 

níveis de energia em sólidos são similares aqueles do átomo isolado. Eles não são alargados 

porque estão repletos de elétrons fortemente ligados ao núcleo. Entretanto, a energia dos níveis 
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atômicos discretos de alta ordem dividem-se em níveis muito próximos e formam bandas. A 

banda de maior ordem parcialmente ocupada é denominada banda de condução. A banda de 

valência encontra-se logo abaixo. Elas estão separadas por uma energia Eg chamada energia de 

“gap” da banda. As bandas de menor energia são ocupadas primeiro. 

 

Figura 24: Alargamento de níveis discretos de energia de um átomo isolado em bandas para materiais de 
estado sólido 

 

Sólidos condutores como metais tem uma banda de condução parcialmente ocupada em 

todas as temperaturas. A viabilidade de muitos estados desocupados nesta banda significa que os 

elétrons podem mover-se facilmente, o que fornece a grande condutividade destes materiais. 

Semicondutores intrínsecos (em T = 0 K) têm a camada de valência ocupada (região sólida) e a 

banda de condução vazia. Como não existem estados disponíveis na banda de valência e nenhum 

elétron na banda de condução, a condutividade é teoricamente zero. Entretanto, como em geral a 

temperatura é superior ao zero absoluto, o aumento de elétrons na banda de condução proveniente 

da banda de valência devido à excitação térmica contribui para a condutividade. Dielétricos, que 

também possuem a banda de valência ocupada, tem um maior “gap” de energia (tipicamente 

>3eV) comparados aos semicondutores, de forma que poucos elétrons conseguem energia 

térmica suficiente para contribuir com a condutividade [105, 106]. 
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APÊNDICE C: Análise Estatística por Componentes Principais. 
 

Em um conjunto de espectros, geralmente, existem muitas variações diferentes que acabam 

por compor um dado espectral particular, por exemplo: elevação e nuances da linha de base 

(background), diferenças nos constituintes químicos da amostra, mudanças nas condições 

ambientais do experimento que acabam por interferir na linha de base de cada espectro, 

diferenças no tratamento das amostras, variações instrumentais como ruídos do detector e outros 

que afetam o perfil final do espectro. Com tantas variações aleatórias ocorrendo ao mesmo 

tempo, existem poucas variáveis independentes sendo computadas dentre todas as diferenças 

espectrais.  

Normalmente, a variação relevante no espectro é devido à constituição química do material 

analisado, que representam algumas poucas variáveis. A redução das variáveis irrelevantes e a 

conseqüente simplificação deste excesso de informações redundantes podem ser alcançadas pelo 

uso da Análise por Componentes Principais. O PCA é, efetivamente, um processo de eliminação. 

Pela iteratividade, elimina cada variação independente dos espectros. É possível criar um 

conjunto de autovetores (componentes principais) que representam as mudanças no dado Raman 

comuns a todos os espectros. Quando o dado treinado é totalmente processado pelo algoritmo 

PCA, ele é reduzido a duas matrizes principais (figura 23): os autovetores (F) e os scores (S) (o 

número associado ao peso dos autovetores em todo o espectro).  

 

 
Figura 25: O dado original A pode ser visto como uma matriz, gerada pela multiplicação de duas matrizes: O 

conjunto S (scores) e o conjunto de componentes principais (PC) 
 

Fonte: Thermo Scientific algorithms 
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A expressão matricial desse modelo para os dados espectrais é do tipo: 

SxFA =  

onde A é uma matriz de ordem n x p dos espectros Raman, S é uma matriz de ordem n x f com os 

pesos de cada componente do espectro (intensidade das bandas) e F é uma matriz de ordem f x p 

com os autovetores ou componentes principais (localização das bandas ou picos na horizontal). 

Os números que representam as dimensões dessas matrizes: n, p e f são respectivamente: o 

número de espectros, o número de pontos usados no eixo horizontal (pixels) e o número de 

autovetores. (figura 23) 

A multiplicação de PC1 e PC2 (os dois primeiros componentes principais ou autovetores) 

pelo conjunto (S) resulta em dois conjuntos de dados que, somados com o espectro médio gera o 

espectro original (figura 24). O “espectro residual” é a diferença entre esta reconstrução e o dado 

espectral original [70]. 

 
Figura 26: Espectro médio somado aos dois PCs x S gera o dado original. 

Fonte: Thermo Scientific algorithms 
  

Análise discriminante 

 

 A análise discriminante permite separar as amostras em regiões muito bem definidas no 

gráfico. Através dessa análise, é estabelecida uma rigorosa seleção dos dados espectrais, baseada 

nas informações mais importantes, consideradas principais de acordo com o número de vezes que 

se repetem nas amostras, para a discriminação destas. Essas informações estão contidas nos 

componentes principais. Após a discriminação, os dados dentro de um mesmo grupo possuirão 
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similaridades espectrais suficientes para que sejam classificados em uma ou mais categorias pré-

estabelecidas. 

 Entre as análises discriminantes conhecidas, a curva conhecida como distância de 

Mahalanobis ou distância m (Di na equação abaixo) é um modo muito útil de encontrar as 

similaridades de um conjunto de dados dentro de um mesmo grupo. Quando comparada a outras 

análises discriminantes, como a distância Euclidiana, por exemplo, a distância de Mahalanobis 

apresenta-se mais vantajosa porque leva em consideração não apenas a distância relativa da 

amostra em relação a média do grupo mas toma também os cálculos da matriz covariante dos 

dados, que computa informações individuais de cada um e pode ser usada para classificar as 

amostras dentro de regiões muito bem definidas. A distância m ( iD ) pode ser expressa como: 

( ) ( )i
T

ii xVxD µµ −−= −12 , 

onde i representa o número do grupo da respectiva amostra, x é o vetor paramétrico da amostra, µ 

é o vetor principal do grupo específico e V é a matriz covariante do grupo. De acordo com essa 

equação, um alto valor para a distância m, significa maior separação entre os grupos de dados. 

 



75 
 

 

ANEXO A: Certificado de aprovação do comitê de ética em pesquisa 
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ANEXO B: artigo [in print] 




