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“Identificação das Doenças Cardiovasculares Utilizando Técnicas de 

Espectroscopia Óptica” 

 

RESUMO 

 
O objetivo deste estudo foi identificar e classificar as doenças cardiovasculares, utilizando 
diferentes técnicas de Espectroscopia Óptica: Espalhamento Raman no Infravermelho 
Próximo, Fluorescência e Refletância Óptica; com o auxílio da técnica estatística Análise de 
Componentes Principais (PCA), e utilizando a histopatologia como padrão ouro. Foram 
estudadas amostras de válvulas aórticas e artérias carótidas, retiradas de pacientes pos mortem 
do serviço de autópsia da Universidade de São Paulo (USP). No primeiro estudo foram 
analisados 88 segmentos de amostras de válvulas aórticas, sendo classificadas como normal 
(n=70) e calcificada (n=18) através da espectroscopia Raman e da histopatologia. Foi 
observado no espectro Raman diferenças no comportamento entre as válvulas cardíacas 
calcificadas quando comparadas com as normais. Em um outro estudo, foram analisados 57 
segmentos de amostras de artérias carótidas. Foi identificada a presença de placas 
ateroscleróticas através da análise dos picos Raman em 961, 1071, 1451, 1439, 1655 e 1663 
cm-1. Nos tecidos não ateroscleróticos foram encontrados picos em 1451 e 1655 cm-1, entanto 
que picos em 1439 e 1663 cm-1 foram observados em placas ateromatosas. Essa diferença 
pode ser usada para separar os dois tipos de tecido de artéria. No terceiro estudo foram 
analisados 60 segmentos de amostras de artérias carótidas, sendo classificadas como normais 
(n=42) e patológicas (n=18), utilizadas as espectroscopias de fluorescência e refletância. Os 
resultados indicaram que com o auxílio do PCA foi possível diferenciar o tecido normal do 
tecido aterosclerótico com alta sensibilidade e especificidade, obtendo-se para fluorescência 
81% de sensibilidade e 88% de especificidade, entanto que para a refletância óptica foram 
encontrados 81% de sensibilidade e 91% de especificidade. Na avaliação dos resultados 
obtidos pode-se concluir que a espectroscopia óptica, tal como o espalhamento Raman, 
fluorescência e refletância, são técnicas promissoras para diferenciar os tecidos normais dos 
patológicos. 
 
 

Palavras-chave: Doenças cardiovasculares, Espectroscopia Raman (ER-IP), Espectroscopia 
de Fluorescência, Refletância óptica, PCA. 



    

 

“Identification of the cardiovascular disorders used of optical spectroscopy 

technique” 

 

ABSTRACT 

 
The aim of the present study was to identify and classify cardiovascular diseases through the 
use of different Optical Spectroscopy techniques: Near Infrared Raman scattering, 
Fluorescence and Optical Reflectance, with the aid of the statistical technique Principal 
Components Analysis (PCA) and employing the histopathology as the golden standard. Post-
mortem samples of aortic valves and carotid artery fragments, obtained from the Autopsy 
Service at the University of São Paulo (São Paulo State University) (São Paulo, SP, Brazil) 
were studied. In the first study, the presence of calcifications in aortic valves was identified by 
the use of Raman spectroscopy and histopathology. Differences between Raman spectra of 
calcified cardiac valves and normal ones were observed. In another experiment, the presence 
of atherosclerotic plaques in carotid arteries was identified by means of the analysis of the 
Raman peaks at 961, 1071, 1451, 1439, 1655 e 1663 cm-1. Spectra of normal non 
atherosclerotic tissues presented peaks at 1451 and 1655 cm-1, whereas that for atherosclerotic 
plaques was found Raman peaks at 1439 and 1663 cm-1. That different behavior allowed 
separating one tissue from the other. In the third study, fluorescence and reflectance 
spectroscopies were employed to analyze normal and pathologic carotid arteries. Results 
shown that by using PCA was possible to differentiate normal tissue from atherosclerotic with 
high sensitivity and specifity, obtaining 81% of sensitivity and 88% of specifity for 
fluorescence measurements, whereas for the reflectance technique were found 81% and 91%, 
respectively. It can be concluded that the optical spectroscopy, such as Raman scattering, 
fluorescence and reflectance, seems to be a promising technique for the differentiation 
between normal and pathologic tissues. 
 
 
Key-words: Cardiovascular diseases, Near Infrared Raman spectroscopy, Fluorescence 
spectroscopy, Optical reflectance, PCA. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

   1.1 Doenças Cardiovasculares 

 

 

Com o aumento do número de pessoas que sobrevivem à sétima década de vida ou 

mais, é importante o conhecimento sobre as alterações no sistema cardiovascular que ocorrem 

freqüentemente no idoso. As complicações clínicas associadas com as disfunções cardíacas 

são as principais causas por um grande número de mortes em todo o mundo. 1 Dentre elas, a 

aterosclerose e as cardiopatias valvares são consideradas uma das principais causas de morte 

em nações industrializadas. 2 

Os fatores de risco para alterações cardiovasculares como a hipertensão, dislipidemia e 

o fumo são responsáveis por dois terços da incidência das doenças que afetam o coração. É 

importante perceber que vários dos fatores de risco para alterações cardiovasculares também o 

são para a doença periodontal como idade avançada, fumo e diabetes. 3 

Este fato fez com que a inter-relação entre a doença periodontal e as doenças 

cardiovasculares venham ser estudadas. Atualmente, com a publicação de estudos 

epidemiológicos com análises estatísticas ajustadas para estes fatores, como também estudos 

mais específicos enfocando elevação dos próprios fatores de risco clássicos das doenças 

cardiovasculares em indivíduos com doença periodontal, a inter-relação tem se concretizado 

como um fato. 4-6 

 

 

   1.2 Associação entre doença periodontal e as doenças cardiovasculares 

 

 

A periodontite é uma reação inflamatória causada por bactérias predominantemente 

anaeróbias gram-negativas, com níveis de prevalência elevados. 7 Este processo culmina com 

a destruição dos componentes do periodonto, ou seja, cemento radicular, ligamento 

periodontal e osso alveolar. É crônico em natureza, progride lentamente, e normalmente não 

há nenhum sintoma. 8 Associada a diversas patologias pode interferir nas doenças e condições 



    

sistêmicas tais como a gravidez, elevando o risco de parto prematuro de bebês de baixo peso 
9, doenças respiratórias 10, diabetes 11 e doenças cardiovasculares. 12 

A teoria de que a aterosclerose passa por um processo inflamatório acentuou o 

interesse no papel que alguns agentes infecciosos possam ter no início ou mesmo na 

modelação da aterogênese. Vários estudos têm demonstrado uma relação entre as doenças 

periodontais e as doenças cardiovasculares. Alguns autores que defendem este elo de ligação 

baseiam-se, sobretudo, na detecção de material genético de bactérias periodontais em placas 

de ateroma (Porphyromonas gengivalis, Prevotella intermedia, Tannerella forsythensis e o 

Actinobacillus actinomycetemcomitans). 13,14 

Uma outra teoria sugere que existe um mecanismo genético comum que estabelece a 

ligação entre a periodontite e a aterosclerose. É evidente que a expressão da doença 

periodontal não depende apenas do fator etiológico bacteriano, o que explica que pacientes 

com pouca placa bacteriana tenham formas graves da doença e vice-versa. Efetivamente, 

alguns pacientes apresentam uma resposta aumentada às infecções. Este fato parece estar 

relacionado com diferenças na resposta inflamatória/ imunológica, nomeadamente na 

capacidade de segregação de monócitos. 15 

A doença periodontal tem sido associada a um aumento dos níveis de marcadores pró-

inflamatórios, que são indicadores de risco para as doenças cardiovasculares, tais como a 

proteína C-reactiva, a IL-6, o fibrinogênio e contagem de leucócitos. 16 

Beck e Offenbacher 17, no estudo da associação da doença periodontal e as doenças 

cardiovasculares, afirmam que de 44% a 57% dos adultos apresentam periodontite moderada, 

enquanto que 10% apresentam periodontite severa. O mecanismo proposto pelos autores para 

a ligação entre as duas doenças envolve a bacteremia pelos patógenos periodontais e seus 

antígenos, endotoxinas e a liberação de citocinas inflamatórias capazes de participar no 

processo da aterogênese e dos eventos tromboembolíticos. 

As calcificações na artéria carótida podem ser observadas em radiografias 

panorâmicas realizadas por indicação odontológica. Esses achados são considerados, portanto, 

acidentais e constituem-se em recurso adicional na prevenção de eventos cardiovasculares e 

vasculocerebrais. 18 O conhecimento dos fatores de risco da doença cardiovasculares e sua 

relação com imagens sugestivas de ateromas calcificados na artéria carótida torna ainda mais 

importante o papel do cirurgião-dentista como profissional de saúde. 

 

 

 



    

   1.3 Aterosclerose 

 

 

A patogenia mais encontrada das doenças cardiovasculares e cerebrovasculares é 

indiscutivelmente a aterosclerose. 19 A aterosclerose é uma doença progressiva crônica dos 

vasos sangüíneos, com alterações celulares e metabólicas nas paredes arteriais. 

As doenças cardiovasculares destacam-se, nos dias atuais, como a mais freqüente 

causa de óbito nos países desenvolvidos. 20 A patogenia mais encontrada das doenças 

cardiovasculares é, indiscutivelmente, a aterosclerose, que pode acometer, inclusive, pacientes 

jovens. 21,22 A doença cardiovascular aterosclerótica é responsável por mais de 19 milhões de 

mortes anuais. 23 A aterosclerose da carótida representa ainda, 10 a 20% dos casos de acidente 

vascular cerebral 24, que constitui a terceira causa de mortalidade nos Estados Unidos. 25 

A aterosclerose é um processo multifatorial, e quanto maior o número de fatores de 

risco, maior o grau e severidade da doença. Os fatores de risco que têm sido identificados são 

dislipidemia, hipertensão arterial, diabetes mellitus, tabagismo e sedentarismo. A dislipidemia 

é alteração nos lipídeos sangüíneos, ou seja: colesterol total, HDL, LDL e triglicérides. 26 

A aterosclerose é caracterizada por alterações da camada íntima, representada por 

acúmulo de lipídios, carboidratos complexos, componentes do sangue, células e material 

intercelular. Inicia-se com a migração de monócitos da corrente sangüínea (tipo de leucócito 

mononuclear) para se depositarem nas paredes arteriais, acumulando gorduras 

(principalmente colesterol) e formando as placas ateroscleróticas ou ateromas. Estas placas 

são escassamente distribuídas, mas à medida que a doença avança, elas resultam cada vez 

mais numerosas diminuindo o calibre das artérias e, por tanto, comprometendo o fluxo 

arterial, e ainda debilitando a parede arterial. Não está totalmente esclarecido se estes 

espessamentos representam o desenvolvimento da aterosclerose ou se estas regiões de 

espessamento são derivadas do estresse aumentado na parede da artéria, mas que não 

progridem para lesões avançadas de aterosclerose. Contudo, um aumento da espessura da 

íntima ocorre difusamente através das grades artérias como parte normal do envelhecimento. 

As artérias afetadas perdem elasticidade e se estreitam gradativamente, podendo se romper. O 

contato das substâncias do interior da placa com o sangue produz sua imediata coagulação e 

conseqüente obstrução total e súbita do vaso 27 

Achados de autópsia mostram associação expressiva entre aterosclerose carotídea e 

coronariana. Estudos epidemiológicos demonstram associação entre o espessamento do 

complexo íntima-média das artérias carótidas e os fatores de risco cardiovasculares 



    

conhecidos. A presença de aterosclerose carotídea pode propiciar também eventos como o 

acidente vascular cerebral e ataque isquêmico transitório. 28-30 

Como a aterosclerose avançada pode estar presente antes mesmo que apareçam os 

sintomas e, muitos pacientes morrem dentro das primeiras horas de infarto do miocárdio ou 

mesmo  subitamente,  a  aterosclerose  deve  ser  prevenida  desde  cedo  na  vida  dos 

indivíduos 31 

Estudos têm demonstrado que o uso de drogas para redução de lipídios leva à redução 

da espessura da placa do complexo íntima-média, ressaltando o valor preventivo deste 

procedimento diagnóstico 29. Fazem-se necessários estudos que permitam a utilização da 

medida daquele espessamento e de sua progressão como indicadores de aterosclerose 

generalizada e preditores de doenças cerebrovasculares e cardiovasculares 27. É possível, 

assim, a identificação dos componentes e do volume das placas, o que ajuda na decisão clínica 

sobre o melhor método de tratamento em cada caso, com base na vulnerabilidade da lesão 

aterosclerótica. 32 

 

 

   1.4 Válvulas Cardíacas  

 

 

As cardiopatias valvares são a terceira maior incidência das doenças cardiovasculares 

comum nos Estados Unidos, depois da hipertensão e da aterosclerose coronária. A prevalência 

aumenta com a idade, de tal forma que afeta cerca de 4% da população idosa. 33 

As valvas aórticas estão sujeitas a intensos estresses mecânicos repetitivos, sobretudo 

nos pontos de dobradiças das cúspides e folhetos, devidos a 40 milhões ou mais de ciclos 

cardíacos por ano. 34,35 

Dentre as várias causas de complicações valvares, uma das principais é a morte súbita 

devido à estenose aórtica (EA), a qual ocorre pela deposição de cálcio na válvula aórtica sobre 

o anel da válvula mitral. A calcificação da válvula mitral pode ser um indicativo de disfunção 

valvular. 36 A calcificação da válvula aórtica é comum tanto como doença congênita como 

adquirida, no entanto com diferentes etiologias. 37 

As valvopatias calcificadas mais freqüentes são: a estenose aórtica, a calcificação de 

valva aórtica e calcificação anular mitral. Cada uma delas exibe calcificação primariamente 



    

distrófica, com deposição menos proeminente de lipídios e proliferação celular, um processo 

distinto, porém com algumas características da aterosclerose. 38 

Estudos demonstraram a existência de uma estreita interação de vários processos nas 

válvulas com EA, tendo surgido evidências de inflamação crônica 39, detecção de proteínas 

como a osteopontina implicadas na calcificação 40 e na detecção de calcificação em válvula 

cardíaca de células com atividades semelhantes às do osteoblasto. 41,42 

 

 

   1.5 Métodos de diagnóstico  

 

 

Métodos tradicionais de diagnóstico para as doenças cardiovasculares como o ultra-

som, é o exame mais disponível e barato. Apresenta boa sensibilidade e especificidade, torna-

se o mais utilizado na detecção da estenose de carótida extracraniana. Entretanto, Qureshi et 

al. 43 observaram que o ultra-som apresentou falso positivo de 20% para estenoses em 

pacientes sintomáticos e falsos positivo de 41% para estenoses em pacientes assintomáticos. 

Assim, é recomendado, antes de tomar a devida conduta, realizar uma angiografia nos 

pacientes cujo ultra-som detectou estenose. 43 

A angiografia é o melhor exame para estudo das carótidas, mas deve ser considerado 

como um método invasivo, caro e que traz consigo um risco em torno de 1% de 

complicações. 44 

Um outro método considerado “padrão ouro” para a avaliação da placa de 

aterosclerose e sua classificação é o ecodoppler. È um método não invasivo, simples e de 

baixo custo, mas que depende de qualidades específicas do examinador. 45 

Já as técnicas de espectroscopia óptica, tais como: a refletância, fluorescência, 

absorção no infravermelho e espalhamento Raman, podem proporcionar informações sobre a 

composição dos tecidos biológicos em nível molecular. Dentre estas técnicas, a de maior 

destaque pela sua especificidade molecular é a espectroscopia de espalhamento Raman, mais 

chamada de espectroscopia Raman. 46 Nesta técnica, os dados da patologia são coletados e 

analisados em frações de segundo, possibilitando resultados em tempo real. Apresenta ainda, 

a vantagem de não ser destrutiva, pois não requer um tratamento prévio das amostras e 

auxiliar na seleção do tratamento, no prognóstico do paciente e no margeamento cirúrgico das 

lesões  malignas  confirmadas,  visto  que,  as  alterações  bioquímicas  precedem  as 

morfológicas. 46-48 



    

   1.6 Espectroscopia Raman 

 

 

O efeito Raman é um processo fundamental em que energia é trocada entre luz e 

matéria. Quando a luz interage com a substância ela pode ser espalhada ou absorvida. Grande 

parte dessa luz é espalhada mantendo a mesma freqüência da luz incidente (espalhamento 

elástico). Contudo, uma pequena fração da luz incidente poderá ser espalhada com 

freqüências diferentes devido às energias vibracionais das moléculas no material. Visto que à 

energia é proporcional à freqüência, a mudança na freqüência da luz espalhada deve ser igual 

à freqüência vibracional da molécula. Este processo de troca de energia entre vibrações 

moleculares e luz incidente é o efeito Raman. 46,47 

O espectro Raman traz consigo informações das vibrações das ligações químicas dos 

diversos grupos moleculares. Como as bandas de vibração são únicas e específicas, estreitas e 

sensíveis à variação da estrutura molecular, diferenças que dependem do grupo molecular 

analisado podem ser facilmente identificadas. O espectro Raman é como uma impressão 

digital da molécula, fornecendo informação bioquímica específica, não encontrada em outras 

técnicas ópticas. 47 

O espectro Raman de tecidos biológicos é composto de bandas relativamente estreitas, 

tipicamente entre 10 e 20 cm-1 de largura FWHM (Full Width at Half Maximum – máxima 

largura à meia intensidade), a qual exibe a presença de muitas moléculas bioquímicas. As 

contribuições relativas dessas moléculas bioquímicas para o espectro Raman do tecido são 

proporcionais à abundância relativa dessas moléculas presentes no tecido. Esta é a base para a 

quantificação da informação que a espectroscopia Raman pode prover para diagnóstico. A 

quantificação do espectro Raman, combinada com habilidade para prover uma única 

identificação das moléculas bioquímicas presentes nos tecidos, ilustra o potencial de 

espectroscopia Raman para informação de diagnóstico quantitativo para análise dos tecidos. 46 

A espectroscopia Raman no infravermelho próximo (ER-IP) é uma técnica que 

permite investigar diversos materiais e substâncias. Vem obtendo um grande progresso em 

diversos campos de atuação na área de saúde, tais como: detecção de ácido lático 

intramuscular 49, diagnóstico de aterosclerose in vitro 50,51 e na análise da calcificação de 

válvulas cardíacas. 52 

A espectroscopia Raman é uma técnica promissora que pode ser usada para 

caracterizar a composição química de tecido biológico. Um espectro Raman de uma 

determinada molécula apresenta bandas específicas dos grupos moleculares presentes, o que 



    

faz da técnica ideal para descobrir, identificar e diagnosticar doenças que envolvem mudanças 

de substâncias químicas em tecido, como aterosclerose. 53 

Van de Poll et al. 54 avaliaram a sensibilidade e especificidade da técnica Raman para 

detectar colesterol e calcificação em artérias coronárias e aorta. Num total de 13 amostras, 

foram avaliados 114 locais aleatórios onde verificaram a presença de colesterol e calcificação. 

Os autores concluíram que a técnica Raman apresentou uma alta especificidade e 

sensibilidade na identificação do colesterol e calcificação em placas ateroscleróticas. 

A ER-IP pode proporcionar informações sobre a composição química da parede 

arterial. Salenius et al. 55 estudaram 167 segmentos de artéria carótida e femoral em vários 

estágios patológicos e encontraram uma forte correlação entre a análise histopatologica e os 

espectros Raman. Concluíram que a espectroscopia Raman pode prover informações seguras 

sobre a composição química das artérias coronárias e femorais. A identificação dos 

componentes das placas ajudou na decisão clínica sobre o melhor método de tratamento com 

base na vulnerabilidade da lesão aterosclerótica. 

 

 

   1.7 Espectroscopia de Fluorescência 

 

 

A Espectroscopia de Fluorescência Induzida por Laser (EFIL) vem se mostrando 

bastante promissora na diferenciação entre tecidos normais e patológicos. 56,57 

A técnica de espectroscopia de fluorescência baseia-se na excitação da amostra por 

radiação em comprimentos de onda curtos (ultravioleta-visível) e a observação da resposta 

luminescente da amostra em comprimentos de onda longos (visível). No processo de 

fluorescência a energia absorvida é sempre maior do que a emitida. 56,58 Desta forma obtêm-se 

a caracterização das propriedades autofluorescentes dos cromóforos presentes nas amostras, 

tanto através dos espectros de excitação (variação do comprimento de onda de excitação) 

como os espectros de emissão. 56 Em outras palavras, a emissão da florescência nos tecidos 

ocorre quando um fóton é absorvido por uma molécula e os elétrons dessas moléculas são 

excitados, passando do estado fundamental para um estado de maior energia. Como os 

elétrons não possuem tendência em permanecer neste estado de excitação, a relaxação ocorre 

quase que imediatamente e esta energia que foi absorvida é irradiada na forma de luz (emissão 

de fótons). 58 O grupo molecular no qual estas transações eletrônicas são possíveis é chamado 

de cromóforo e o grupo molecular que resulta em fluorescência é chamado de fluoróforo 56. 



    

Os fluoróforos são elementos associados com a matriz estrutural dos tecidos como o 

colágeno e a elastina, ou estão envolvidos nos processos metabólicos celulares como a NADH 

e  as  flavinas,  além  dos  aminoácidos  aromáticos  (triptofano e fenilalanina)  e  várias 

porfirinas 58. 

A faixa de comprimentos de onda, localização de picos, intensidade e tempo de 

decaimento desta autofluorescência auxiliam na determinação dos componentes bioquímicos 

da amostra. 56  

Esta técnica vem sendo usada como ferramenta de diagnóstico de alguns tipos de 

câncer: pulmão, bexiga, esôfago, pele e cólon 57 e lesões ateroscleróticas. 59 Apresenta como 

vantagem o fato de ser mais rápida e mais sensível quando comparada ao estudo histológico 

para avaliar lesões causadas por raios UV. 60 

Estudos recentes demonstraram o potencial de LIFS para caracterizar a parede da 

arterial  normal  e  alguns  tipos  de  lesões  ateroscleróticas:  fibrose,  ateroma  e  placas 

calcificadas. 61,62 

 

 

   1.8 Espectroscopia de Refletância 

 

 

A espectroscopia de refletância é um método ótico que fornece a medida direta da luz 

absorvida e espalhada da amostra. A radiação refletida de uma superfície depende mais 

diretamente da natureza das partículas do meio sob consideração. A radiação refletida de tal 

meio é usualmente considerada como consistindo de duas partes distintas: a primeira é a 

reflexão especular, caracterizada pela radiação que é refletida da superfície da amostra com o 

mesmo ângulo de incidência. A segunda é a reflexão difusa e se faz através da penetração de 

uma porção do fluxo incidente no interior da amostra. Essa radiação retorna à superfície da 

amostra, após absorção parcial de múltiplos espalhamentos nas interfaces de partículas 

individuais das quais a amostra é composta. 63,64 

As espectroscopias de fluorescência e refletância possibilitam avaliar a estrutura e o 

metabolismo do tecido in-vivo, em tempo real, fornecendo um diagnóstico melhor das lesões 

iniciais de câncer. A Espectroscopia de refletância pode examinar mudanças nos núcleos 

epiteliais que são importantes na detecção das lesões iniciais de câncer. 65 

Estudos utilizando a espectroscopia da refletância indicam um sucesso no diagnóstico 

de neoplasias na bexiga 66, cérvico-uterino 67 e tratogastrointestinal 68. 



    

Estudos recentes com a espectroscopia de refletância avaliaram a sensibilidade e 

especificidade de lipídios em placas de ateroma. Foram observadas uma sensibilidade de 88% 

e uma especificidade de 94%. 69 

A refletância difusa também foi utilizada para estudar as características e as 

propriedades do beta-caroteno no diagnóstico de placas ateroscleróticas em modelo animal. 70 

 

 

   1.9 Análise dos Componentes Principais 

 

 

A análise estatística é atualmente uma ferramenta de maior uso para classificar 

espectros. Entre as técnicas da análise multivariada, o método de análise dos componentes 

principais (PCA - Principal Component Analysis) vem sendo empregado com sucesso nas 

análises espectroscópicas e tem permitido a identificação das alterações patológicas, assim 

como a determinação de parâmetros ópticos dos tecidos normais. 71-73 

A vantagem da utilização de técnicas de analises estatísticas multivariadas baseadas no 

PCA é a possibilidade de classificação das amostras em categorias bem definidas, baseadas 

em um conjunto de espectros obtidos das amostras com características semelhantes, sem 

necessidade de conhecimento prévio da composição bioquímica das mesmas. 74,75 Isto é 

importante porque nem sempre se tem a informação completa da composição de um 

determinado material, pois apenas parte dos constituintes são conhecidos. 

A técnica de PCA utiliza um conjunto de espectros de treinamento, os descompõe em 

espectros matemáticos, chamados de fatores ou componentes principais (PC), que  

representam as variâncias que mais ocorrem em todos os espectros. Um conjunto de 

coeficientes de escala, os escores (ES), são calculados para cada componente principal. 

Quando os componentes principais são multiplicados pelos escores e então somados, temos a 

reconstrução do espectro original. Por tanto, conhecendo os vetores dos componentes 

principais, podemos estabelecer a importância de cada um deles na formação do espectro de 

uma amostra desconhecida que se queira classificar. Podemos, logo, utilizar esta informação 

para a classificação dos espectros dentro de categorias pré-determinadas. 72-74 

Existe uma variedade de algoritmos para calcular os PC e os ES. Os dois algoritmos 

mais utilizados são: a decomposição de valores singulares (SVD – Singular Value 

Decomposition ) e o NIPALS  (Nonlinear Iterative Partial Least Squares). 76 Neste trabalho, a 

técnica PCA será aplicada com a utilização do programa de computador Software Matlab 



    

usando o algoritmo NIPALS. Este algoritmo extrai os componentes principais na ordem de 

sua contribuição à variância do conjunto de espectros (A) utilizados no modelamento. Após a 

determinação do primeiro PC, o mesmo é subtraído de cada um dos espectros, e o processo é 

repetido até o numero de componentes desejados. Para cada PC calculado, o valor do ES, a 

projeção ou “peso” de cada componente em cada espectro é determinado. Podemos escrever 

que: 

    A = ES x PC     (1) 

onde a variável A é uma matriz n por m dos espectros obtidos (m= número de onda, n = 

numero de espectros) , ES é uma matriz n por n dos escores de reconstrução dos espectros 

originais e PC é uma matriz n por m dos componentes principais do conjunto de dados. 

Desde que os ES são os “pesos” de cada componente principal na formação do 

espectro original, este parâmetro apresenta informação sobre tendências e características da 

estrutura dos dados, tais como agrupamentos e amostras que não se encaixam no modelo 

(outliers); podendo ser utilizado para a implementação de um algoritmo de classificação, que 

relaciona  os  resultados  histopalógicos  com  os  “pesos”  dos  primeiros  componentes 

principais. 72-74 



    

2 OBJETIVO 

 

 

   2.1 Objetivo geral 

 

 

Este estudo teve como objetivo geral a identificação e classificação de doenças 

cardiovasculares “in vitro”, utilizando as diferentes técnicas de Espectroscopia óptica: Raman, 

fluorescência e refletância, auxiliadas por técnicas estatísticas e utilizando a histopatologia 

como padrão ouro. 

 

 

   2.2 Objetivos específicos 

 

 

O objetivo do primeiro estudo foi avaliar a eficiência da espectroscopia Raman, na 

região do infravermelho próximo (ER-IP), para detectar a presença de calcificações em 

válvulas aórticas, comparando com a análise histopatológica tradicional (padrão ouro). 

 

O objetivo do segundo estudo foi identificar através da espectroscopia Raman no 

infravermelho próximo (ER-IP) a presença de placas ateroscleróticas em artérias carótidas, 

baseado nos picos bioquímicos (Raman) presentes em cada tecido, comparando com a análise 

histopatológica tradicional (padrão ouro). 

 

O objetivo do terceiro estudo foi avaliar a possibilidade da utilização das técnicas de 

espectroscopia de fluorescência induzida por laser (EFIL) e refletância, na identificação da 

placa aterosclerótica em artérias carótidas humanas post mortem, utilizando as diferenças 

espectrais que ocorrem entre a artéria normal e as patológicas identificadas pela técnica 

estatística multivariada PCA, comparando com a análise histopatológica tradicional (padrão 

ouro). 

 



    

3  RESULTADOS 

   3.1 Artigo publicado 

 
ROCHA, R. et al. Identification of Calcifications in Cardiac Valves by Near Infrared Raman 
Spectroscopy. Photomedicine and Laser Surgery, v.25, n. 4, p. 287–290, 2007. DOI: 
10.1089/pho.2007.2100. 
 

 

RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho foi detectar a presença de calcificações em válvulas cardíacas, 

utilizando a espectroscopia Raman, na região do infravermelho próximo (ER-IP). Um laser de 

argônio de 5 W foi utilizado para bombear um laser de estado sólido de Ti:Safira com 

comprimento de onda de 830 nm para a excitação das amostras. O espalhamento Raman foi 

detectado por um espectrômetro ótico com um detector CCD refrigerado por nitrogênio 

líquido. Neste estudo foram analisados 88 segmentos de amostras de válvulas cardíacas, 

sendo classificadas como normal (n=70) e calcificada (n=18) através da espectroscopia 

Raman e da histopatologia. Foi observado no espectro Raman diferenças no comportamento 

entre as válvulas cardíacas calcificadas quando comparadas com as normais. Observou-se que 

o espectro Raman de válvulas cardíacas calcificadas apresentou comportamento diferente 

quando comparado com as válvulas normais. As diferenças foram observadas na intensidade 

dos picos em 960, 1260, 1452, e 1660 cm-1. Estes resultados sugerem que esta técnica é eficaz 

para detectar a deposição de fosfato de cálcio nas válvulas cardíacas. 

 

 

 

 

 



    

   3.2 Artigo publicado  

 

ROCHA, R. et al. Use of Near-Infrared Raman Spectroscopy for Identification of 
Atherosclerotic Plaques in the Carotid Artery. Photomedicine and Laser Surgery, v 25, n.6, 
p 480-484, 2007. 
 

RESUMO 

 

O objetivo deste estudo foi identificar através da espectroscopia Raman no infravermelho  

próximo (ERIVP) a presença de placas ateroscleróticas em artérias carótidas. Um laser de 

argônio de 5 W foi utilizado para bombear um laser de estado sólido de Ti:Safira com 

comprimento de onda de 830 nm para a excitação das amostras. O espalhamento Raman foi 

detectado por um espectrômetro ótico com um detector CCD refrigerado por nitrogênio 

líquido. Neste estudo foram analisados 57 segmentos de amostras de artéria carótida através 

da espectroscopia Raman e da histopatologia, sendo classificadas como: normal (n=09), 

espessamento (n=12), placa gordurosa (n=21), placa fibrogordurosa (n=13) e placa 

fibrocalcificada (n=2). Foi observado no espectro Raman diferenças no comportamento entre 

as placas ateromatosas quando comparadas com tecido normal. O espectro Raman da placa 

ateromatosa mostra os picos em 1439 e 1663 cm-1, referentes à presença de colesterol e dos 

ésteres de colesterol. Os picos em 960 e 1071 cm-1 podem ser utilizados como marcadores 

para indicar a presença de hidroxiapatita de cálcio e apatitas de carbonato na placa 

aterosclerótica calcificada. Os picos em 1439 e 1663 cm-1 podem ser utilizados como 

indicadores da presença da placa aterosclerótica e os picos 1451 e 1655 cm-1 estão 

relacionados ao tecido arterial carótido não-patológico. Os resultados indicam que esta técnica 

pode ser usada para detectar a presença de placa aterosclerótica na artéria carótida. 

 



    

   3.3 Artigo aceito para publicação 

 

ROCHA, R. et al. Fluorescence and Reflectance Spectroscopy for Identification of 
Atherosclerosis in Human Carotid Arteries using Principal Components Analysis. 
Photomedicine and Laser Surgery, v 26, 2008.[in print]. 
 

RESUMO 

 

O objetivo deste estudo foi verificar a diferença entre o tecido normal e patológico em 

artérias carótidas humanas, utilização as técnicas de espectroscopia de fluorescência induzida 

por laser (EFIL) e refletância em um comprimento de onda entre 400-700nm na 

caracterização espectral e por meio da análise dos componentes principais (PCA). Neste 

estudo foram analisados 60 segmentos de amostras de artéria carótida post mortem , sendo 

classificadas como não-aterosclerótica (n=26) e aterosclerótica não calcificada (n=34). A 

radiação da excitação consistiu em um laser de argônio de 488nm. Duas fibras óticas com 

núcleo de 600µm foram usadas para a excitação e coleta da radiação da fluorescência das 

amostras, respectivamente. O sistema de refletância foi composto por uma lâmpada halógena 

(5mW) acoplada a uma fibra de excitação posicionada dentro da esfera integradora. O sinal da 

foto-refletância foi acoplado a um espectrômetro de 1/4m usando uma fibra ótica. A distância 

euclidiana foi usada para classificar cada contagem do componente principal do tecido normal 

e do aterosclerótico, para a fluorescência e refletância. Foram observadas uma sensibilidade 

de 81% e uma especificidade de 88% para a classificação da fluorescência e uma 

sensibilidade de 81% e 91% de especificidade para refletância. Os resultados mostraram que a 

análise dos componentes principais poderia ser aplicada para diferenciar tecido normal e 

aterosclerótico com uma elevada sensibilidade e especificidade. 



    

4 DISCUSSÃO 

 

 

Este estudo foi baseado na grande preocupação da área biomédica em aumentar o 

conhecimento sobre as alterações cardiovasculares, uma vez que estas oferecem grande risco 

de morte a população mundial. 1 Ainda, sabe-se que o fumo, diabetes e as alterações 

cardiovasculares são fatores de risco para o desenvolvimento de doença periodontal, 

conseqüentemente, esse problema afeta também a saúde bucal da população. 3 

Estudos demonstraram a existência de uma estreita interação de vários processos nas 

válvulas com EA, a detecção de proteínas como a osteopontina, implicadas na calcificação 40, 

e a detecção de células com atividades semelhantes às do osteoblasto nas válvulas 

calcificadas. 41,42 As valvopatias calcificadas é processo distinto, porém com algumas 

características da aterosclerose. 38 

Estudos demonstram que a estenose aórtica é a causa mais freqüente da calcificação 

progressiva e da degeneração das cúspides aórticas 77,78. Diversos estudos têm revelado que o 

grau de calcificação da válvula aórtica é um forte prognóstico da boa progressão como do 

resultado da estenose aórtica. 79,80-82 

Os mecanismos patológicos comuns da estenose da válvula aórtica e da aterosclerose 

têm sido descritos, e vários estudos têm demonstrado a influência dos fatores de risco 

cardiovascular, na progressão e no resultado da estenose da válvula aórtica. Todavia, os 

resultados têm sido inconsistentes com relação à importância relativa desses fatores de risco 

específicos. 81,82 

As técnicas convencionais de diagnóstico têm sido comumente utilizadas em 

alterações cardiovasculares. Assim, este estudo mostra-se bastante relevante em relação à 

utilização de novas técnicas de diagnóstico; a biópsia óptica, capaz de fornecer informações 

valiosas no diagnosticar de doenças, tais como aquelas encontradas em válvulas cardíacas. 46 

Os métodos tradicionais de diagnóstico para as doenças cardiovasculares tais como, 

ultra-som 43, angiografia 44 e ecodoppler 45 são achados de imagem, podendo ocorrer exames 

de pobre qualidade técnica, com transdutores de baixa freqüência ou profissionais não 

habilitados e exames incompletos, podendo levar a um diagnóstico falso-negativo. 

Para a realização do diagnóstico óptico (espectroscopia Raman, refletância e 

fluorescência) é necessário o mínimo de preparo do tecido a ser analisado, ao contrário das 

técnicas convencionais, como a histopatologia. Estas técnicas convencionais são demoradas e 



    

necessitam da remoção e do preparo da amostra. Outra vantagem do diagnóstico óptico está 

na coleta dos dados, podendo ocorrer diretamente no tecido através do uso de fibras ópticas, 

cateteres, cânulas e endoscópios, oferecendo, dessa forma, informações quantitativas e não 

destrutivas sobre a composição dos tecidos biológicos em nível molecular. 46-48,50,51  

No primeiro e no segundo artigos, a espectroscopia Raman demonstrou ser esta uma 

técnica promissora na caracterização dos componentes químicos encontrados nos tecidos 

biológicos. 46,83,84 O uso da espectroscopia Raman como ferramenta diagnóstica para 

alterações patológicas se baseia no fato de ser único o espectro Raman de uma determinada 

molécula. 47,48,50,51 Uma importante característica da espectroscopia Raman é a possibilidade 

de se coletar o espectro do tecido in situ, podendo ser processado para fornecer informação 

quantitativa sobre a composição química da parede arterial de uma forma não destrutiva. Tem 

sido demonstrado que a espectroscopia Raman pode ser aplicada para quantificar as 

quantidades relativas de proteína, colesterol, gordura adventícia, e sais de cálcio na parede 

arterial coronária. 53,54,55 

No primeiro estudo (artigo 1), nossos resultados demonstraram que a espectroscopia 

Raman parece ser um método promissor na determinação da presença de calcificação nas 

válvulas aórticas. Tem sido demonstrado que os picos em 960 e 1071 cm-1 podem ser 

utilizados como marcadores para indicar a presença de hidroxiapatita de cálcio e apatitas de 

carbonato. 46,52,71-73,85 A banda relativamente menos intensa em 1452 cm-1 revela a presença 

de componentes fibrosos misturados ao tecido calcificado. 47 Os resultados apresentados no 

presente trabalho indicam que a intensidade do pico obtido em 960 cm-1 pode ser utilizada 

como um indicador da presença de calcificação no tecido valvular. Assim, nossos resultados 

sugerem que a espectroscopia Raman apresenta grande potencial para ser utilizada, no futuro, 

como uma importante ferramenta no diagnóstico da calcificação da válvula. 

No segundo estudo (artigo 2), com o emprego da espectroscopia Raman, foi possível 

identificar grupos moleculares presentes no tecido da artéria carótida. A presença dos picos 

em 960 e 1071 cm-1 podem ser utilizados como marcadores para indicar a presença de 

hidroxiapatita de cálcio e apatitas de carbonato na placa aterosclerótica calcificada, sendo, os 

mesmos, encontrados nas valvas cardíacas calcificadas. 46,51,52,83,85 Foi observado um pico em 

1528 cm-1, relacionado ao acúmulo de beta-caroteno presente na placa fibrogordurosa. O beta-

caroteno causa um intenso espalhamento Raman e, às vezes, também contribui com os traços 

espectrais da artéria coronária, embora, presentes apenas em pequenas quantidades. 86 O 

espectro Raman observado da placa ateromatosa mostra os picos em 1439 e 1663 cm-1, 

referentes à presença de colesterol e dos ésteres de colesterol. 51,71,73 



    

Os resultados apresentados neste trabalho indicam que os picos em 1439 e 1663 cm-1  

podem ser utilizados como indicadores da presença da placa aterosclerótica em tecido arterial 

carótido, separando dos tecidos não-patológicos. Isso sugere a possibilidade de que a 

espectroscopia Raman possa ser utilizada no futuro como uma importante ferramenta na 

detecção e no diagnóstico da placa aterosclerótica, quando implementada com um aparelho in 

vivo. 47,50,51 A caracterização das placas ateroscleróticas apresenta grande importância na 

determinação do risco de eventos cardiovasculares, podendo ser utilizada para orientar 

intervenções locais futuras in vivo para a identificação da placa e do tratamento adequado. 

No terceiro estudo (artigo 3), os resultados demonstraram que a utilização da 

espectroscopia de fluorescência e de refletância parece ser uma ferramenta promissora na 

diferenciação entre tecidos normais e patológicos. 56,57,65,67,87 A intensidade na fluorescência 

no tecido normal foi 62% maior do que para o tecido patológico, devido à presença da fibra 

colágena, que é altamente fluorescente. 

Filippidis et al. 88 e Angheloiu et al. 89, demonstraram a presença de um pico na faixa 

550 nm, com uma excitação em 488 nm, característico da presença de flavinas, elastina e 

colágeno. Estes trabalhos estão de acordo com o nosso estudo. 

A intensidade da refletância no tecido aterosclerótico foi maior que no tecido normal. 

Esta maior intensidade deve-se à presença dos lipídios e do colesterol na artéria 

aterosclerótica. De acordo com Rodrigues et al. 90 a refletância dos tecidos fibrosos e 

calcificados é mais intensa do que para o tecido normal, devido à presença de colágeno nas 

células lisas do tecido valvar. As moléculas de lipídios e colesterol presentes na parede 

arterial patológica são centros espalhadores que não estão presentes no tecido normal, 

evidenciando a diferença de intensidade observada nos resultados com fluorescência. 

Neste estudo foi demonstrado que a análise dos componentes principais e a distância 

Euclidiana podem ser aplicadas para a diferenciação do tecido normal e do aterosclerótico. 

Foram observadas uma sensibilidade de 81% e uma especificidade de 88% para a 

classificação da fluorescência. Para a classificação de refletância, foi observada uma  

sensibilidade de 81% e 91% de especificidade, valores estes próximos aos encontrados por 

Lilledahl et al. 69 

A refletância explora algumas características óticas dos tecidos, assim como a 

espectroscopia da fluorescência. Suas similaridades mais notáveis são os cromóforos 

biológicos que resultam na absorção, tal como a hemoglobina oxigenada e deoxigenada e o 

beta-caroteno e as propriedades de difusão de tecido. O espectro da refletância poderia 

também ser utilizado para determinar a fluorescência intrínseca, modelando e subtraindo a 



    

contribuição da absorção sanguínea com a fluorescência emitida, coletada com uma geometria 

de excitação-coleta de 180° por meio de cateteres de fibra ótica. 27 

As espectroscopias de fluorescência e refletância são potencialmente seletivas, bem 

como sensíveis em relação à captação de vários tipos de tecido in vitro e in vivo 57,59,60-64, 

podendo ser utilizadas em aparelhos diagnósticos médicos minimamente invasivos, com o 

auxílio de fibras ópticas, cateteres, cânulas e endoscópios em ambiente hospitalar. A 

vantagem primária do uso da refletância difusa está no fato de que esta pode ser realizada com 

uma fração do custo da espectroscopia da fluorescência. Já o espectro Raman funciona como 

uma impressão digital da molécula, fornecendo informações bioquímicas específicas, não 

encontradas em outras técnicas ópticas. 44 



    

5 CONCLUSÃO 

 

 

• A espectroscopia Raman no infravermelho próximo (ER-IP) pode ser uma 

técnica eficaz para detectar a deposição de fosfato de cálcio nas válvulas 

aórticas e fornecer o grau de comprometimento destes tecidos. 

 

 

• A espectroscopia Raman no infravermelho próximo (ER-IP) pode ser usada 

para detectar a presença de placa aterosclerótica na artéria carótida, e pode 

distingui- la do tecido arterial não patológico usando as diferenças espectrais da 

proteína e da gordura. 

 

 

• As espectroscopias de fluorescência e refletância são capazes de detectar as 

alterações que ocorrem dentro da carótida humana normal e ateromatosa in 

vitro, e ambas as técnicas promovem uma forma de identificar a doença, como 

uma possível ferramenta de diagnóstico clínico. 

 

 

 

 

 

 

 



    

6 TRABALHOS FUTUROS 

 

 

• Pesquisar aplicabilidade da espectroscopia óptica através de fibras ópticas, 

cateteres, cânulas e endoscópio, possibilitando resultados in vivo em tempo 

real. 

 

 

• Pesquisar se espectroscopia Raman pode atuar como instrumento para 

monitorar a progressão de doenças in vivo em modelos experimentais, novos 

estudos serão necessários para validar este método e avaliar sua sensibilidade 

bem como sua especificidade. 
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