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Resumo 
 

As proteínas fluorescentes constituem uma ferramenta fundamental em vários campos da 

biologia, pois permitem enxergar o desenvolvimento de estruturas e processos dinâmicos 

de células em tecido vivo, com o auxílio da microscopia de fluorescência. A Optogenética é 

outra técnica que atualmente ganha destaque na Neurociências e que, de forma geral, 

permite ativar/desativar neurônios a partir da irradiação luminosa de certos comprimentos 

de onda sobre as células que possuem canais iônicos sensíveis à luz, e ainda pode ser 

utilizada concomitantemente com as proteínas fluorescentes. Esta tese possui dois 

objetivos principais. Inicialmente, são estudados os efeitos da interação da luz e o cérebro 

de camundongos para aplicações em experimentos de Optogenética. Nesta etapa, são 

modelados, a partir de características do cérebro de camundongos e utilizando a teoria de 

Kulbelka-Munk, os efeitos de absorção e espalhamento da luz, em comprimentos de onda 

específicos, em função da distância de penetração no tecido cerebral. Além disso, são 

modeladas as variações de temperatura utilizando o método dos elementos finitos na 

resolução da equação de bioaquecimento de Pennes, com o auxílio do COMSOL 

Multiphysics Modeling Software 4.4, onde são simulados protocolos de estimulação 

luminosa, tipicamente utilizados em Optogenética. Posteriormente, são desenvolvidos 

algoritmos computacionais capazes de reduzir a exposição das células nervosas à 

irradiação luminosa necessária à visualização da fluorescência emitida por elas. Nesta 

etapa, são descritas as técnicas de processamento digital de imagens desenvolvidas para 

uso em microscopia de fluorescência, com o intuito de reduzir a exposição das amostras de 

cérebro à luz contínua, responsável pela excitação dos fluorocromos. As técnicas de 

processamento de imagens desenvolvidas e utilizadas são capazes de rastrear, em tempo 

real, uma região de interesse (ROI) e substituir a fluorescência emitida pelas células por 

uma máscara virtual, como resultado da sobreposição da ROI que está sendo rastreada e a 

informação de fluorescência previamente armazenada, mantendo a localização das células 

independentemente do tempo de exposição à luz fluorescente. Em resumo, esta tese 

pretende entender os efeitos da irradiação luminosa no cérebro, no contexto da 

Optogenética, além de fornecer uma ferramenta computacional que possa auxiliar certos 

experimentos em microscopia de fluorescência na redução do desvanecimento (bleaching) 

das amostras e dos danos (photodamage) causados ao tecido devido à intensa exposição 

das estruturas fluorescentes à luz. 

 

Palavras-chave: Proteínas fluorescentes, Optogenética, Irradiação luminosa, 

Bioaquecimento, Tecido cerebral, Rastreamento de células, Sobreposição de imagens. 



 

 

 

Abstract 

 

The fluorescent proteins are an essential tool in many fields of biology, since they allow us to 

watch the development of structures and dynamic processes of cells in living tissue, with the 

aid of fluorescence microscopy. Optogenectics is another technique that is currently widely 

used in Neuroscience. In general, this technique allows to activate/deactivate neurons with 

the radiation of certain wavelengths on the cells that have ion channels sensitive to light, at 

the same time that can be used with fluorescent proteins. This dissertation has two main 

objectives. Initially, we study the interaction of light radiation and mice brain tissue to be 

applied in optogenetic experiments. In this step, we model absorption and scattering effects 

using mice brain tissue characteristics and Kubelka-Munk theory, for specific wavelengths, 

as a function of light penetration depth (distance) within the tissue. Furthermore, we model 

temperature variations using the finite element method to solve Pennes’ bioheat equation, 

with the aid of COMSOL Multiphysics Modeling Software 4.4, where we simulate protocols of 

light stimulation tipically used in optogenetics. Subsequently, we develop some 

computational algorithms to reduce the exposure of neuron cells to the light radiation 

necessary for the visualization of their emitted fluorescence. At this stage, we describe the 

image processing techniques developed to be used in fluorescence microscopy to reduce 

the exposure of the brain samples to continuous light, which is responsible for fluorochrome 

excitation. The developed techniques are able to track, in real time, a region of interest (ROI) 

and replace the fluorescence emitted by the cells by a virtual mask, as a result of the overlay 

of the tracked ROI and the fluorescence information previously stored, preserving cell 

location, independently of the time exposure to fluorescent light. In summary, this 

dissertation intends to investigate and describe the effects of light radiation in brain tissue, 

within the context of Optogenetics, in addition to providing a computational tool to be used in 

fluorescence microscopy experiments to reduce image bleaching and photodamage due to 

the intense exposure of fluorescent cells to light radiation. 

 

Keywords: Fluorescent proteins, Optogenetics, Light radiation, Bio-heat, Brain tissue, Cell 

tracking, Image overlay. 
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Capítulo 1 – Introdução 

 

Atualmente, o imageamento por microscopia de fluorescência é uma das 

técnicas mais utilizadas no estudo da dinâmica de células vivas. A partir do 

desenvolvimento das proteínas fluorescentes e de microscópios de alta resolução, 

as técnicas de imageamento tornaram-se fundamentais para a pesquisa científica, 

inclusive para o progresso da neurociências. Um esforço multidisciplinar em áreas 

como física, química, engenharia genética e computação, foi necessário para tornar 

possível e acessível em laboratórios de todo o mundo ambientes especializados e 

capazes de visualizar substâncias fluorescentes, seja por autofluorescência ou 

marcadas com fluorocromos utilizando técnicas de imunofluorescência, permitindo 

experimentos com alta especificidade e resolução temporal na escala de 

nanossegundos. Isto contribuiu para o estudo da biologia celular e seus processos 

dinâmicos de uma forma muito especializada (COMBS, 2010; RENZ, 2013). 

Dentro do interesse crescente em ciências naturais após a idade média, 

atribui-se a descoberta da fluorescência ao médico botânico Nicolás Monardes 

(1565), que descreveu certa opalescência azulada a partir da infusão de água sobre 

uma madeira (Lignum Nephriticum), proveniente de uma pequena árvore mexicana 

(ACUÑA; AMAT-GUERRI, 2007). Em 1664, Robert Boyle conseguiu estabelecer 

uma relação entre a fluorescência encontrada na Lignum Nephriticum e os níveis de 

pH da água quando em contato com a madeira (ACUÑA; AMAT-GUERRI, 2007). 

Em relação às pesquisas que originaram a invenção do microscópio de 

fluorescência com irradiação ultravioleta, estas foram do professor alemão August 

Köhler (1904). Contudo, pode-se afirmar que em 1960 houve o acontecimento mais 

marcante que ligaria definitivamente os estudos das proteínas fluorescentes à 

microscopia de fluorescência: a descoberta da proteína fluorescente verde (Green 

Fluorescent Protein - GFP), uma proteína com autofluorescência que apresenta a 

cor verde quando exposta ao espectro luminoso entre o azul e violeta. Com esta 

descoberta, o cientista japonês Osamu Shimomura foi laureado com o prêmio Nobel 

em 2008 (TSIEN, 1998).  
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A utilização do espectro luminoso fundamental para as técnicas de 

visualização de proteínas fluorescentes, mas existem outras formas de se estudar a 

interação da luz com as células, como por meio da irradiação de fótons. 

Historicamente, em 1891, Arsonval estimulou o tecido muscular de uma rã com luz 

visível e, mesmo sem resultados relevantes destes experimentos, teve sua ideia 

fortalecida com o decorrer dos anos (ARSONVAL, 1891). Abordagens diferentes 

para o estudo da interação entre a luz e o tecido foram criadas nas ultimas décadas, 

dentre elas, quatro são bem conhecidas: estimulação direta com luz infravermelha 

(Infrared Neural Stimulation – INS), ativação de canais iônicos expressos em 

neurônios utilizando o espectro de luz visível (Optogenética), ativação de canais 

iônicos sensíveis à temperatura expressos em neurônios (Termogenética) e 

ativação de neurônios ligados à cóclea através de eventos mecânicos criados por 

irradiação luminosa (RICHTER; TAN, 2014).  

A potência luminosa irradiada a partir da fonte luminosa é atenuada 

principalmente em função da distância de penetração no tecido. A forma como estes 

comprimentos de onda relacionam-se efetivamente com o tecido cerebral é algo 

ainda não entendido totalmente pela ciência, tornando-se um tópico interessante a 

ser investigado e, portanto, é um dos objetivos desta tese. São modelados casos de 

absorção, reflexão e espalhamento de luz no cérebro, além do aquecimento do 

tecido, baseado em cálculos de variações de temperatura durante protocolos 

comumente utilizados em experimentos de neurociências. Os coeficientes de 

absorção e espalhamento para diversas faixas do espectro foram encontrados na 

literatura e representam, na maioria das vezes, valores medidos empiricamente para 

cada tipo de tecido analisado (AL-JUBOORI et al., 2013). 

Esta tese pretende entender claramente os efeitos da propagação da luz no 

tecido nervoso, ainda um desafio em neurociências; apesar de algum progresso já 

ter sido feito, ainda resta muito a ser alcançado. Aspectos como geometria e 

potência de irradiação, absorção e espalhamento dos comprimentos de onda no 

cérebro são essenciais para uma melhor preparação dos experimentos e a 

obtenção de resultados mais precisos. Frequentemente, fazem parte do mesmo 

contexto experimental a utilização concomitante da microscopia de fluorescência e 

da optogenética (REIN; DEUSSING, 2012), ou seja, células que são marcadas 
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geneticamente para serem visualizadas devido a sua fluorescência podem também 

ser ativadas ou desativadas utilizando a Optogenética (G et al., 2013).  

Por outro lado, a computação e as técnicas modernas de processamento 

digital de imagens têm desempenhado um papel muito importante na realização de 

experimentos de videomicroscopia, pela capacidade de extrair informação em 

diversos níveis, características úteis para a segmentação e o reconhecimento de 

padrões em imagens.  

O poder de processamento dos computadores aumentou nos últimos anos, 

de acordo com a lei de Moore, possibilitando maior precisão na execução dos 

cálculos e redução do tempo de execução dos algoritmos, incluindo a capacidade 

de realizar processamento de vídeo e análises de imagens em tempo real. Desta 

forma, esta tese também tem como objetivo a utilização de uma técnica para 

extração e combinação de características de imagens, chamada Speeded-Up 

Robust Features (SURF), para realizar o rastreamento de regiões de interesse 

(Region of Interest – ROI) em imagens adquiridas por um sensor (câmera) acoplado 

ao microscópio em uso. Dentre outras técnicas apresentadas nesta tese, está a 

sobreposição de imagens, essencial para a proposta de se manter a informação da 

fluorescência de forma virtual e espacialmente confiável, preservando as amostras 

da exposição contínua à potência luminosa. Todo o desenvolvimento computacional 

associado ao processamento digital de imagens, como o rastreamento da ROI, a 

sobreposição de imagens, entre outros, utiliza a linguagem de programação C++ e a 

biblioteca de visão computacional Open Source Computer Vision (OpenCV) 

(PEIXOTO et al., 2014). 

 

1.1 Objetivos 

 

Esta tese tem dois objetivos bem definidos, ambos decorrentes do uso de 

proteínas fluorescentes para marcar neurônios. Estas proteínas destacam (marcam) 

as células de interesse para uma série de experimentos em Neurociências, como o 

patch-clamp, e outros relacionados à Optogenética. 

Primeiramente, deseja-se modelar aspectos de irradiação luminosa sobre o 

tecido cerebral em comprimentos de onda (azul e amarelo) amplamente utilizados 
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quando se tem expressão gênica de canais iônicos sensíveis à luz, por meio de 

optogenética. Em outras palavras, deseja-se modelar a irradiação luminosa sobre o 

cérebro ao ativar/desativar neurônios.  

Comumente, em experimentos de microscopia de fluorescência, deseja-se 

que as células que possuem os fluorocromos (componente da molécula responsável 

por marcar essas células), também apresentem expressão de canais iônicos 

sensíveis à luz. Então, para se executar protocolos de estimulação luminosa com o 

auxílio de técnicas como a Optogenética ou de registros eletrofisiológicos de patch-

clamp, é preciso emitir luz fluorescente sobre a amostra, e assim detectar as 

células-alvo (que emitem fluorescência quando excitadas). Neste sentido, esta tese 

também tem como objetivo desenvolver técnicas computacionais voltadas ao 

rastreamento de regiões de interesse ao mesmo tempo em que se mantém um 

mapa virtual da fluorescência emitida, evitando, assim, submeter as células a 

exposições prolongadas à luz fluorescente.   

 

 

1.1.1 Objetivos Específicos 

 

A partir de uma revisão bibliográfica adequada ao tema proposto nesta tese, 

foram estudados inúmeros métodos e técnicas para utilização e desenvolvimento 

durante a pesquisa realizada. São eles: 

 Estudar conceitos fundamentais de eletrofisiologia em Neurociências; 

 Estudar sobre as proteínas fluorescentes e suas aplicações com o auxílio da 

microscopia de fluorescência; 

 Estudar conceitos de técnicas de optogenética aplicadas a neurociências;  

 Investigar os efeitos da propagação da luz no tecido cerebral, especialmente 

os fenômenos de espalhamento e absorção; 

 Modelar, por meio do método de elementos finitos implementado no software 

COMSOL, cálculos de variações de temperatura com a equação de 

bioaquecimento de Pennes; 

 Desenvolver um sistema de aquisição de imagens para uso em microscópios 

de fluorescência, com o intuito de realizar testes reais;  
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 Implementar técnicas de seleção de características e combinação de pontos 

de interesse em imagens para a realização do rastramento de objetos 

(células) em tempo real; 

 Estudar e desenvolver um método de sobreposição de imagens que seja 

executado ao mesmo tempo em que uma região de interesse (ROI) é 

rastreada; 

 Analisar os resultados obtidos de forma sistemática, alcançando os objetivos 

propostos de forma integrada e organizada.  

 

 

1.2 Estado da Arte 

 

Além da revolução produzida pelos avanços do uso de proteínas 

fluorescentes, a fotônica, em seu conceito mais amplo, fornece a possibilidade de se 

criar dispositivos que enviam, processam e detectam fótons, isto é, todo o aparato 

necessário para o estudo da interação entre o espectro luminoso e as células. 

Existe uma variedade de técnicas que utilizam a luz para influenciar processos 

biológicos, tais como: a optogenética, a termogenética e a irradiação infravermelha, 

que têm sido fundamentais em neurociências (RICHTER et al., 2013). Richter e Tan 

(2014) apresentam uma revisão sobre métodos de controle da atividade neural 

utilizando luz, citando as principais técnicas e aplicações de seu uso, assim como 

uma discussão sobre os mecanismos que compõem cada técnica, desafios a serem 

superados, a importância do tema e o quanto as interações físicas da luz com o 

cérebro precisam ser melhor estudadas e compreendidas.   

É possível conferir no artigo de Aravanis (ARAVANIS et al., 2007) a primeira 

aplicação da optogenética em experimentos comportamentais de ratos e 

camundongos, em que é utilizada uma interface para envio de luz por meio de uma 

fibra óptica implantada no cérebro dos animais, sendo capaz de ativar neurônios 

motores excitatórios, mais especificamente, canais iônicos sensíveis à luz devido a 

uma prévia expressão gênica da proteína Channelrhodopsin-2 (ChR2) com o 

promotor CaMKIIα nestas células. Esse artigo tem especial importância também 

pelo fato de ser demonstrado, matematicamente, como ocorre o espalhamento da 

luz no cérebro, baseando-se no modelo de Kubelka-Munk (DŽIMBEG-MALČIĆ, 



6 

 

 

2011; MIKLAVCIC, 2005). Um fato que chama a atenção é que Aravanis e outros 

autores, como Diester et al. (2011), desconsideram a absorção da luz pelo tecido, 

por obterem valores de absorção bem menores que os de espalhamento em seus 

cálculos. Nesta tese, considera-se que a inclusão da absorção da luz nesses 

cálculos fornece resultados mais confiáveis, principalmente quando diversos 

protocolos de frequência e largura de pulso são utilizados. A absorção de luz pelas 

células também é fundamental para a modelagem de transferências de calor por 

irradiação em situações de estabilidade ou transitórias, conforme será discutido. 

A microscopia de fluorescência possibilitou um enorme progresso no estudo e 

desenvolvimento das estruturas celulares, tanto para a detecção natural de 

autofluorescência, como para substâncias marcadas com fluorocromos. 

Tipicamente, a visualização de neurônios não corados durante experimentos in vitro 

de patch-clamp é melhor alcançada com a técnica Differential Interference Contrast 

(DIC) (MURPHY; DAVIDSON, 2013) ou, alternativamente, realizada com outra 

técnica conhecida como Dodt contrast. Ambos os métodos de visualização de 

neurônios, quando precisam prolongar o tempo de exposição das amostras a uma 

irradiação luminosa, ou até mesmo pela simples inserção de fluorocromos nas 

células, produzem algum dano ao tecido, podendo até mesmo levar à morte celular 

(CAMBRIDGE, 2014). Em alguns casos, as pipetas utilizadas para registro 

intracelular também são coradas com material fluorescente para uma melhor 

visualização da área de trabalho (ISHIKAWA et al., 2010). Esta tese procura 

explorar, especialmente, eventos de microscopia em procedimentos experimentais 

de patch-clamp e, adicionalmente, busca melhorar a execução desses tipos de 

experimentos, utilizando e desenvolvendo técnicas de processamento digital de 

imagens.  

Existem diversas possibilidades de softwares para uso em microscopia; 

dentre opções proprietárias conhecidas, podem ser citadas grandes companhias 

como ANDOR, Leica, Zeiss e, como opção de software livre, a Micro-Manager. 

Porém, nenhuma delas permite a execução do rastreamento em tempo real de 

áreas de interesse quando são necessárias movimentações no plano    do 

microscópio, mudanças de foco e luminosidade realizadas pelo usuário, assim como 

a possibilidade de assumir uma ―fluorescência virtual‖ em vez da fluorescência 

realmente irradiada pelas células quando excitadas. 
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Dentro da visão computacional, o rastreamento de objetos é  importante para 

diversos fins como vídeo-vigilância de ambientes, monitoramento de tráfego de 

veículos e pessoas, interfaces homem-máquina, robótica, dentre outros (JALAL, 

2012). Geralmente, características de luminosidade do ambiente, foco, 

deslocamentos e oclusão dos objetos precisam ser superadas durante o 

rastreamento, seja em tempo real ou não. Dentro da microscopia, técnicas como o 

traçado (tracing) são muito utilizadas para acompanhar o dinamismo do 

desenvolvimento das células (MEIJERING et al., 2012), fazendo a separação de 

objetos relevantes em relação ao background a cada quadro (frame) e, se preciso, 

detectando padrões que possam ser associados a novas conexões entre os objetos. 

Nesta tese, cada frame adquirido (cerca de 30 fps) passa por uma etapa de 

pré-processamento e, posteriormente, é utilizada a técnica Speeded-Up Robust 

Features (SURF) (BAY et al., 2008) para a realização do rastreamento de regiões 

de interesse. A escolha do algoritmo SURF foi feita pelo bom desempenho 

apresentado em aspectos de repetitividade, distinção e robustez, possibilitando 

rastreamento em situações adversas de luminosidade e deslocamentos das 

amostras, assim como pela sua capacidade de operação em tempo real. O SURF é 

considerado uma das melhores técnicas existentes na literatura para o rastreamento 

de objetos e vem sendo utilizado e aprimorado nos últimos anos (HTWE; WAR, 

2013; ZHANG et al., 2013; CHEN et al., 2015). Por esta razão, o SURF foi escolhido 

para ser aplicado, com as adequações necessárias, para o problema de 

rastreamento de imagens abordado nesta tese. 

 

 

1.3 Organização do Trabalho 

 

Esta tese está organizada em 5 capítulos, cuja escrita pretende evidenciar e 

detalhar as etapas do estudo proposto. Inicialmente, mostra-se uma visão geral de 

conceitos e ideias pertinentes ao trabalho, incluindo seus objetivos e a motivação 

que levou a sua realização. No Capítulo 2, apresenta-se a fundamentação teórica 

necessária para o entendimento e contextualização dos objetivos a serem 

alcançados. São abordados os mecanismos biofísicos de absorção e emissão de 

fluorescência, as técnicas de optogenética intrínsecas aos experimentos realizados, 
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os modelos de transferência de calor entre fontes de calor (luz) e o cérebro e, por 

fim, as técnicas de processamento de imagens utilizadas, desde o pré-

processamento das imagens adquiridas via acoplamento da câmera ao microscópio 

até o rastreamento das células exibidas em vídeo. 

  No CapÍtulo 3, é apresentada a metodologia utilizada para a construção de 

modelos matemáticos e computacionais. Para os cálculos de espalhamento e 

absorção da luz pelo cérebro, foram utilizados os modelos de Kubelka-Munk e a lei 

de Beer-Lambert. A predição do aquecimento devido à irradiação de luz sobre o 

tecido é feita a partir da equação de bioaquecimento e modelada no software 

COMSOL Multiphysics. É detalhado, ainda neste capítulo, como funciona o 

rastreamento de neurônios na videomicroscopia, utilizando o algoritmo SURF, além 

do método que executa a sobreposição de imagens para reter a informação de 

fluorescência das células virtualmente. 

 No Capítulo 4, são exibidos os resultados obtidos a partir da modelagem, 

simulação e desenvolvimento computacional. Primeiramente, são apresentados os 

cálculos da perda de potência luminosa em função da distância de penetração da 

luz no tecido cerebral, do fluxo de fótons por área de irradiação, da transmitância e 

das variações de temperatura na área em análise durante diferentes protocolos de 

estimulação luminosa. Posteriormente, são apresentados os resultados do 

rastreamento de células utilizando o SURF em diferentes condições do ambiente de 

testes, tais como, movimentação das amostras nos eixos   , variações de foco e de 

luminosidade, além da etapa de sobreposição das imagens, mostrando a 

confiabilidade desta abordagem como um avanço para experimentos de 

microscopia de fluorescência. 

O Capítulo 5 apresenta as conclusões dos estudos desenvolvidos, com 

ênfase nas suas contribuições para pesquisas sobre interação entre fótons e 

neurônios, dentro do contexto da optogenética, e também no desenvolvimento de 

algoritmos capazes de rastrear células durante experimentos que utilizam a 

microscopia de fluorescência.  Estes experimentos são conduzidos geralmente ao 

mesmo tempo. Por exemplo, quando o pesquisador deseja fazer patch-clamp de 

neurônios específicos, ele utiliza o microscópio e procura por células que possuam a 

expressão gênica de Channelrhodopsin-2 (ChR2) e Enhanced Yellow Fluorescent 

Protein (eYFP) simultaneamente, o que significa a existência de canais iônicos 
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sensíveis à luz nas mesmas células que possuem eYFP. Desta forma, este capítulo 

organiza as ideias no sentido de discutir os resultados para ambas as etapas, 

descrevendo a relevância de todas as contribuições e a importância de cada uma 

delas em neurociências. Finalmente, são expostas algumas sugestões de 

continuidade do trabalho, com possibilidades de aprimorar e otimizar várias etapas 

do que é apresentado e como conduzir novas linhas de pesquisa complementares 

ao que é abordado nesta tese. 
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Capítulo 2 – Fundamentação Teórica 

 

A luz pode ser descrita no âmbito do eletromagnetismo como sendo uma 

onda eletromagnética de parâmetros como frequência e comprimento de onda e por 

outro lado, a luz também pode ser representada segundo a óptica física como um 

conjunto de partículas emissoras de luz, os fótons. O princípio da dualidade onda-

partícula pôde ser observado com detalhes, recentemente, em laboratório (PIAZZA 

et al., 2015). A teoria e os modelos que dão suporte ao conceito de luz explicam 

desde a natureza quântica dos fótons até a absorção de energia em diferentes 

comprimentos de onda sobre materiais diversos. A natureza ondulatória da luz é 

baseada em aspectos de propagação assumindo situações distintas (reflexão, 

refração, difração etc.) ou em efeitos de interferências. Dentro da fotônica, pode-se 

encontrar algumas ramificações de estudo da luz, como é o caso da óptica 

biomédica, que trabalha no entendimento dos mecanismos de interação entre os 

fótons e o tecido celular utilizando o espectro da luz visível (Figura 2.1) e o 

desenvolvimento de aplicações médicas. Este tipo de pesquisa é compartilhada 

principalmente entre físicos, biólogos e engenheiros (VO-DINH, 2003). 

Figura 2.1 – Espectro de luz visível, compreendido entre o ultravioleta (UV) e o 

infravermelho (IR).  

 

Fonte: Própria. 
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Tomando os fenômenos de interação da luz com o tecido cerebral como 

referencial, este capítulo explora pontos relevantes da microscopia de fluorescência, 

estudar o funcionamento dos processos de absorção e emissão de luz pelas células 

e esclarecer alguns dos principais fundamentos da Optogenética. Por último, 

procura-se descrever as técnicas de processamento digital de imagens utilizadas, 

ressaltando a motivação de seu uso e sua importância no desenvolvimento desta 

tese.  

 

2.1 Mecanismos de absorção e emissão de fluorescência em células 

 

A fluorescência biológica é resultante de certos processos moleculares onde 

fluorocromos (hidrocarbonetos poliaromáticos) absorvem luz e, quando atingem um 

certo limiar, tornam-se excitados até que se inicia um próximo estado, o de 

decaimento energético ou relaxamento vibracional. Depois disso, ocorre a 

passagem para um último estado onde se inicia a emissão de luz, normalmente em 

um comprimento de onda maior que, por sua vez, possui menos energia 

(AMERSHAM BIOSCIENCES, 2002).  

Quando uma fonte luminosa como um laser ou um LED (Light-emitting Diode) 

emite fótons de energia (E0), a partir de um estado inicial (S0), e esses fótons são 

absorvidos pelos fluorocromos, é criado um estado de excitação (S1), com energia 

(E1) e de curto período de duração. Nesta etapa, ocorre uma série de colisões, que 

resultam na conversão de uma parte da energia em calor e outra parte em energia 

luminosa (E2), que é emitida durante um estado (S2) com duração de 

nanossegundos e, então, retorna ao seu estado inicial (S0). A Figura 2.2 apresenta o 

diagrama de estados (baseado no conhecido diagrama de Jablonski – ANEXO A) 

dos processos de absorção e emissão de luz fluorescente, proveniente de uma 

população de moléculas. 
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Figura 2.2 – Diagrama dos estados do processo de transferência de energia dos 

fluorocromos, com destaque para excitação (S0), relaxamento vibracional das moléculas 

(S1) e emissão de luz fluorescente (S2).  

 

Fonte: Própria. 

Sabe-se que a energia de um fóton é proporcional à frequência da luz, 

conforme a Equação (2.1): 

        (2.1) 

em que,   é a energia do fóton,   é a constante de Planck (∼                ) e   é 

a frequência da luz, que pode ser dada por       , sendo                     a 

velocidade da luz no vácuo e   o comprimento de onda, que pode ser calculado 

quando emitido utilizando           , em que o índice EM representa emissão 

(AMERSHAM BIOSCIENCES, 2002). 

 

2.1.1 Espectroscopia de fluorescência e de absorção 

 

 A espectroscopia de fluorescência (GAUGLITZ; VO-DINH, 2003) é um tipo de 

espectroscopia eletromagnética que investiga a fluorescência emitida por amostras 

de material biológico a partir da irradiação luminosa incidente sobre elas. Isto pode 

ser feito de forma invasiva, inserindo, por exemplo, uma fibra óptica para guiar a luz 

até uma região particular, ou de forma não invasiva, com a incidência direta da luz 

sobre a amostra a partir de uma fonte luminosa externa distante. A Figura 2.3 ilustra 

o funcionamento de um esquema de espectroscopia de fluorescência. 

Primeiramente, uma fonte de luz envia diversos comprimentos de onda, como o que 

acontece com uma fonte de luz branca, e estes incidem em um filtro de excitação 

que seleciona o comprimento de onda que será enviado para a amostra por reflexão 

em um espelho dicroico. Este espelho também funciona como filtro para a luz 
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emitida pela amostra, que ainda deve passar por mais um filtro de emissão, 

garantindo a especificidade do espectro que se deseja analisar. Assim, a detecção 

do sinal luminoso resultante é feita por um sensor de luz como um fotodiodo ou uma 

câmera CCD (Charge-Coupled Device). 

 

Figura 2.3 – Esquema explicativo da espectroscopia de fluorescência utilizando um 

microscópio de fluorescência. 
 

 

Fonte: Própria. 

A absorção da luz por amostras (por exemplo, células que contenham a 

proteína rodopsina) resulta tanto na emissão de fluorescência como na conversão 

parcial da luz em calor. Assim, de maneira complementar, existe a espectroscopia 

de absorção (ALEXIEV; FARRENS, 2014), que tem como objetivo medir a 

quantidade de irradiação absorvida em função de comprimentos de onda ultravioleta 

ou visível, emitidos pela amostra (gás, líquido ou sólido). A Figura 2.4 fornece uma 

visão geral do funcionamento deste tipo de espectroscopia. A espectroscopia de 

absorção propicia perceber variações entre o feixe de luz enviado, passando pela 

amostra, e o recebido, possibilitando realizar a correlação entre faixas de maior 

absorção e a presença de certos materiais e suas concentrações. Os comprimentos 
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de onda normalmente utilizados estão entre 190 nm e 1000 nm, e as medições são 

feitas usualmente em temperatura ambiente. 

  

Figura 2.4 – Esquema explicativo da espectroscopia de absorção. 

 

 

Fonte: Própria. 

É preciso entender algumas teorias e conceitos matemáticos para modelar os 

aspectos da espectroscopia de absorção. Um dos parâmetros fundamentais a esse 

entendimento é a chamada absorbância, representada na Equação (2.2). A 

absorbância é uma medida de absorção que desconsidera os efeitos da dispersão 

da luz no interior da amostra, uma vez que quantificar a irradiação incidente e 

recebida já é suficiente para diversas aplicações da química analítica. 

 
         (

  
  

)  
(2.2) 

em que,    é a absorbância para o comprimento de onda utilizado,    é a 

intensidade de luz incidente e    é a intensidade de luz detectada ou recebida. Outra 

grandeza importante é a transmitância, definida na Equação (2.3), e que possui uma 

resposta exponencial quando calculada em função da profundidade de penetração 

ou espessura do material. 

              (2.3) 

Finalmente, é importante mencionar a lei de Beer-Lambert, apresentada na 

Equação (2.4) como uma relação linear entre absorbância e concentrações de uma 

dada amostra.  
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         (

  
  

)       
(2.4) 

na qual,   é uma constante de absorbância molar [           ], d é o tamanho da 

amostra que a luz precisa atravessar, em [  ], e   é a concentração da solução, em 

[        . 

 

2.1.2 Espectro de emissão e excitação dos fluorocromos 

 

 O fluorocromo (também chamado de cromóforo) é um composto químico 

fluorescente que re-emite luz após ser excitado dentro de um espectro luminoso 

específico. Os fluorocromos são amplamente utilizados como marcadores de fluidos 

ou como corantes de certas estruturas, tornando-se ferramenta essencial para a 

microscopia de fluorescência e a espectroscopia. A Figura 2.5 mostra um exemplo 

estrutural de um fluorocromo derivado da água-viva Aequorea Victoria. 

 

Figura 2.5 – Arquitetura da proteína fluorescente verde (GFP) contida na água–viva 

Aequorea Victoria. 

 

Fonte: Carl Zeiss Microscopy Online Campus1. 

 

                                            
1
 Disponível em: http://zeiss-campus.magnet.fsu.edu/print/probes/jellyfishfps-print.html; Acesso em 

julho de 2015.  



16 

 

 

O espectro de fluorescência também pode ser visto como uma janela que 

relaciona intensidade relativa de luz versus comprimento de onda, como é mostrado 

na Figura 2.6 (A) e (B). Estas imagens foram modificadas para uma melhor 

visualização e foram obtidas do sistema web disponibilizado pela empresa Life 

Technologies, que é responsável por uma série de desenvolvimentos na área de 

equipamentos laboratoriais e de biologia molecular. 

Os estudos que levaram à identificação, desenvolvimento e aplicações  

científicas da proteína fluorescente GFP laurearam com o prêmio Nobel de Química, 

em 2008, os pesquisadores Osama Shimomura, Martin Chalfie e Roger Tsien 

(TSIEN, 1998). Este fato ampliou consideravelmente a pesquisa na área, tornando 

as proteínas fluorescentes ferramentas cruciais para a biologia molecular. 

  

Figura 2.6 – Visualização do espectro de fluorescência para as proteínas fluorescentes.  (A) 
Emissão e excitação para YFP (Yellow Fluorescent Protein). (B) Emissão e excitação para  

GFP (esmerald). 

 

 
 

Fonte: Carl Zeiss Microscopy Online Campus (adaptado)2. 

 

                                            
2
 Disponível em: http://zeiss-campus.magnet.fsu.edu/print/probes/jellyfishfps-print.html; Acesso em 

julho de 2015.  
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Na Figura 2.7, é possível visualizar a expressão gênica da proteína 

fluorescente YFP, que é um mutante genético da proteína fluorescente GFP, 

originalmente derivada da Aequorea Victoria. O comprimento de onda de excitação 

é 514 nm e o de emissão é 527 nm. Em (A), observam-se neurônios piramidais da 

região CA1 do hipocampo, com destaque para os dendritos marcados com proteína 

fluorescente amarela. Em (B), são mostrados neurônios piramidais do córtex 

somatosensorial, cujos dendritos também são marcados com proteína fluorescente 

amarela. Ambas as imagens foram obtidas com uma lente objetiva a óleo de 40x. 

  

Figura 2.7 – Expressão da proteína fluorescente amarela. (A) Neurônios piramidais da 
região CA1 do hipocampo. (B) Neurônios piramidais do cortex somatosensorial. 

 

 

Fonte: Confocal Microscopy3. 

 

2.1.3 Deslocamento de Stokes 

 

O deslocamento de Stokes (fluorescência de Stokes) é a diferença no 

espectro de frequências entre os comprimentos de onda de máxima absorção (ou 

comprimento de onda de excitação) e de emissão de fluorescência. Neste 

fenômeno, ocorre a re-emissão de fótons em baixas frequências (MURPHY; 

DAVIDSON, 2013). Pode acontecer de a emissão ser a parte que possui maior 

energia, então, o processo é chamado de deslocamento anti-Stokes (KITAI, 2008). 

A Figura 2.8 (A) exemplifica, didaticamente, o deslocamento que ocorre entre os 

comprimentos de onda de excitação e emissão, destacando uma pequena 

                                            
3
 Disponível em: https://www.uthsc.edu/neuroscience/imaging-center/#confocal; Acesso em julho de 

2015. 



18 

 

 

sobreposição de frequências e ainda a proporcionalidade entre as quantidades de 

energia que participam do evento. 

Figura 2.8 – Espectros de excitação e emissão de fluorocromos e correlações energéticas 
entre suas interações. (A) Excitação e emissão de um fluorocromo. (B) Amplitudes de 

excitação (   ,    ) e suas respectivas respostas (   ,    ). 

 

 
Fonte: Life Technologies (adaptado)4. 

 

Na Figura 2.9, é possível perceber a diferença entre os espectros de 

excitação e emissão. Quanto maior o deslocamento, mais facilmente é possível 

separar as bandas de frequência em estudo, lembrando que ambos os 

comprimentos de onda de excitação e emissão são características de cada 

fluorocromo e podem estar separados em uma escala na ordem de nanômetros 

(MURPHY; DAVIDSON, 2013). Em (A), existe uma clara distinção entre os 

comprimentos de onda de excitação e emissão; já em (B), esta diferença é muito 

pequena e os espectros quase que se sobrepõem por completo. 

Figura 2.9 – Diferentes deslocamentos de Stokes em fluorocromos. (A) Excitação e emissão 
em comprimentos de onda distintos. (B) Sobreposição dos comprimentos de onda de 

excitação e emissão. 

 
 

 
 

Fonte: Life Technologies (adaptado)5. 

                                            
4,5

 Disponível em: https://www.lifetechnologies.com/br/en/home/life-science/protein-biology/protein-
biology-learning-center/protein-biology-resource-library/pierce-protein-methods/fluorescent-
probes.html; Acesso em julho de 2015.  

https://www.lifetechnologies.com/br/en/home/life-science/protein-biology/protein-biology-learning-center/protein-biology-resource-library/pierce-protein-methods/fluorescent-probes.html
https://www.lifetechnologies.com/br/en/home/life-science/protein-biology/protein-biology-learning-center/protein-biology-resource-library/pierce-protein-methods/fluorescent-probes.html
https://www.lifetechnologies.com/br/en/home/life-science/protein-biology/protein-biology-learning-center/protein-biology-resource-library/pierce-protein-methods/fluorescent-probes.html
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Também é importante ter conhecimento sobre a disponibilidade da venda de 

fluorocromos é diversa e várias companhias fornecem listas variadas de 

possibilidades contendo informações de picos de absorção/emissão, sugestão de 

filtros e lasers e outras informações que facilitem a aquisição do material necessário 

para a pesquisa em questão. A Tabela 2.1 exemplifica uma série de fluorocromos e 

como eles podem ser adequados ao tipo de experimento que se deseja realizar.  

 

Tabela 2.1 – Fluorocromos com seus respectivos picos de absorção/emissão e sugestão do 
tipo de laser a ser utilizado. 

Fluorocromo Absorção (λ) Emissão (λ) Sugestão de Laser 

 Alexa Fluor 350 346 
 

 

 

442 
 

 

 

Helium-Cadmium 

Alexa Fluor 405 401 
 

 

 

421 
 

 

 

Blue Diode 

Alexa Fluor 430 433 
 

 

 

541 
 

 

 

Blue Diode 

Alexa Fluor 488 495 
 

 

 

519 
 

 

 

Argon-Ion 

Alexa Fluor 500 503 
 

 

 

525 
  

 

Argon-Ion 

 EBFP (Enhanced Blue FP) 380 
  

 

440 
  

 

Blue Diode 

ECFP (Enhanced Cyan FP) 433, 453 
  

 

 

 

475, 501 
  

 

 

 

Blue Diode 

EGFP (Enhanced GFP) 488 
  

 

507 
  

 

Argon-Ion 

ERTracker Blue/White DPX 374 
  

 

575 
  

 

Argon-Ion 

EYFP (Enhanced Yellow FP) 513 
  

 

527 
  

 

Argon-Ion 

EBFP (Enhanced Blue FP) 380 
  

 

440 
  

 

Blue Diode 

 Rhodamine 110 496 
  

 

520 
  

 

Argon-Ion 

Rhodamine 123 511 
  

 

534 
  

 

Argon-Ion 

Rhodamine 5 GLD 470 
  

 

565 
  

 

Argon-Ion 

Rhodamine 6G 526 
  

 

555 
  

 

Argon-Ion 

Rhodamine B 540 
  

 

625 
  

 

Green He-Ne 

 

Fonte: Olympus (adaptado)6. 

                                                                                                                                        
 
6
 Disponível em: http://www.olympusfluoview.com/theory/fluorochromedata.html; Acesso em julho de 

2015. 

http://www.olympusfluoview.com/theory/fluorochromedata.html
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2.2 Fundamentos de Neurociências e Optogenética 

  

 A Neurociências abrange uma ampla gama de questões sobre como o 

sistema nervoso das diferentes espécies é organizado, e como ele funciona para 

gerar comportamento (PURVES et al., 2004). Um dos grandes desafios de se 

estudar neurociências é conseguir integrar uma diversidade de conhecimentos em 

diversas áreas e níveis de compreensão. É comum que um mesmo estudo explore 

aspectos de biologia molecular, anatomia, comportamento, análise matemática, 

entre outros, com o intuito de testar hipóteses em busca de um único objetivo.  

As redes (sistemas) neurais compreendem desde poucos neurônios até 

circuitos complexos, com anatomias distintas e localizadas em partes específicas do 

cérebro. Estas redes são separadas em três funções gerais: os sistemas sensoriais, 

que representam informações sobre o estado do organismo e seu meio ambiente; 

os sistemas motores, organizados para gerar ações; e os sistemas associativos, 

que ligam partes sensoriais e motoras do sistema nervoso, proporcionando funções, 

tais como, percepção, atenção, cognição, emoções, pensamento racional e outras 

funções cerebrais complexas que estão no cerne do entendimento do ser humano, 

sua história e seu futuro (PURVES et al., 2004). 

Os neurônios são notáveis pela sua capacidade de propagar sinais elétricos 

rapidamente em grandes distâncias. Os pulsos elétricos gerados, conhecidos como 

potenciais de ação (spikes), percorrem as fibras nervosas transmitindo informação 

como se fossem padrões temporais que são organizados em um tipo de codificação 

neural (DAYAN; ABBOT, 2001). Decodificar esses padrões exige conhecer aspectos 

fundamentais da rede neural e características individuais dos neurônios, que 

englobam desde a origem das oscilações cerebrais e sua influência em outras redes 

neurais, até o estudo de frequências, energia, coerência e correlações entre 

potenciais de ação e comportamentos gerados naturalmente ou a partir de 

estímulos externos. Para isto, a modelagem computacional dos sistemas neurais, as 

técnicas tradicionais de registros/estímulos elétricos e o uso da Optogenética que 

modula os neurônios a partir de células geneticamente modificadas para serem 

controlados pela luz, mostram-se como ferramentas essenciais para o 

desenvolvimento desta área.  
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2.2.1 Linguagem neuronal (potenciais de ação) 

 

O estudo eletrofisiológico das células está associado à atividade elétrica 

exercida por elas e sua funcionalidade como organismo vivo. Existem três 

categorias importantes frequentemente abordadas no estudo da eletrofisiologia: as 

formas intracelular, extracelular e clínica (JOHN, 2001). Geralmente, na forma 

intracelular, tem-se interesse em analisar as células individualmente e a dinâmica 

dos canais iônicos. Já na forma extracelular, pode-se registrar potenciais de ação e 

oscilações a partir de eletrodos inseridos ou próximos das células. Por fim, a forma 

clínica faz uso de técnicas como a Eletroencefalografia (EEG), em que registros são 

realizados a partir de eletrodos fixados no couro cabeludo de forma não invasiva, 

tornando possível registrar sinais provenientes do cérebro e então efetuar 

diagnósticos psiquiátricos, investigações a respeito do sono, entre outras, de acordo 

com as análises dos sinais.  

Especialmente para esta tese, é importante compreender alguns 

fundamentos sobre a eletrofisiologia das células, mais especificamente dos 

neurônios, e sua sinalização neuronal, providenciada em grande parte pelos 

potenciais de ação e sua codificação de informação. A diferença do potencial 

elétrico entre a parte interna e externa da célula é chamada de potencial de 

membrana e geralmente tem valor por volta de       , devido à diferença entre a 

quantidade e a polaridade dos íons dentro e fora da célula. De forma geral, a 

inversão do potencial de membrana gera o potencial de ação, que ocorre quando se 

ultrapassa certo limiar, em torno de       , ou seja, quando a célula se torna 

menos negativa, e então é desencadeado todo um processo eletrofisiológico de 

despolarização (mais aberturas de canais sensíveis à voltagem), levando à fase 

ascendente do potencial de ação, que chega a um pico em torno de 4    . Isto faz 

com que outros canais iônicos entrem em ação e é iniciada a fase descendente, a 

repolarização, até que se chegue novamente ao potencial de repouso da 

membrana.  

O ciclo completo do potencial de ação de um neurônio dura apenas alguns 

milissegundos, como mostrado na Figura 2.10 (A). Usualmente, uma série de 

estímulos é recebida pelos dendritos, a partir de sinapses (químicas ou elétricas) 

que são enviadas ao soma ou corpo celular. Estes estímulos consistem em vários 
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sinais de entrada na célula e, quando o valor energético do sinal resultante 

ultrapassa o limiar de ativação, é gerado o potencial de ação. Vale ressaltar que 

durante a repolarização, como mencionado, o potencial de membrana chega a 

alcançar níveis mais negativos que o potencial de equilíbrio da membrana. Neste 

momento, ocorre o período refratário (absoluto e relativo), que é fundamental para 

limitar o surgimento de novos potenciais de ação e garantir a direção de propagação 

do sinal pelo axônio para os terminais sinápticos que, por sua vez, podem fazer a 

liberação de neurotransmissores. Na Figura 2.10 (B), é ilustrado um neurônio com a 

indicação de suas partes principais e três eletrodos inseridos em sua membrana, 

espaçados entre si, para a realização do registro do sinal que está sendo propagado 

no axônio. 

 

Figura 2.10 – Ciclo completo de um potencial de ação e sua propagação. (A) Fases do 
potencial de ação de um neurônio. (B) Partes principais de um neurônio e registro de 

atividade elétrica. 
 

 

Fonte:  Wikipedia (adaptado)7. 

 

Em termos matemáticos, as equações de Hodgkin-Huxley (HH), publicadas 

na metade do século XX, elucidam os mecanismos iônicos responsáveis pelos 

potenciais de ação durante um estudo que utilizou axônios gigantes de lulas 

                                            
7
 Disponível em: https://en.wikipedia.org/?title=Action_potential; Acesso em julho de 2015. 
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(HODGKIN; HUXLEY, 1952). A importância deste trabalho concedeu, em 1963, o 

prêmio Nobel de medicina aos pesquisadores. 

O potencial através da membrana,    [               ], de uma célula pode 

ser calculado utilizando a Equação (2.5), definida por (ERMENTROUT; TERMAN, 

2010): 

 

                 (2.5) 

 

em que,     é o potencial dentro da célula e      é o potencial fora da célula. Os 

principais íons responsáveis pela manutenção do potencial de membrana são sódio 

(Na+), potássio (K+) e cloro (Cl-). A concentração de    dentro da célula é em torno 

de 10 vezes maior do que fora, diferente das concentrações de     e    , que são 

muito maiores fora da célula. A bicamada lipídica da membrana celular não é boa 

condutora de corrente iônica e não é permeável aos íons, entretanto, a membrana 

contém canais proteicos que permitem o movimento dos íons entrando e saindo da 

célula. Basicamente, os canais iônicos dos neurônios funcionam de duas formas: ou 

são regulados por neurotransmissores que incorporam um receptor ionotrópico e os 

fazem abrir apenas quando ocupados por um agonista, ou são regulados 

dependentemente do potencial de membrana, o que os torna, então, sensíveis à 

voltagem (ERMENTROUT; TERMAN, 2010). 

A Tabela 2.2 mostra alguns valores de concentrações iônicas no interior das 

células nervosas. 

 

Tabela 2.2 – Valores típicos de concentrações iônicas em neurônios. 

 

Tipo de Íon Intracelular (mM) Extracelular (mM) 

   150 5 

    15 150 

    10 110 
Outros 120 0 

 
Fonte: PURVES et al., 2004. 

  

Outra característica importante dos neurônios é o potencial de Nernst, 

também chamado de potencial reverso, que proporciona o equilíbrio elétrico e 
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químico da membrana. Por exemplo, o potencial de Nernst para o íon    pode ser 

calculado de acordo com a Equação (2.6) (ERMENTROUT; TERMAN, 2010): 

 

 
     

  

  
  

        

         
   

(2.6) 

 

na qual,        é o potencial de Nernst para o íon   , in e out representam as 

concentrações do íon    dentro e fora da célula, respectivamente, R = 8,31451 

[      ⁄ ] é a constante universal dos gases, T é a temperatura absoluta em Kelvin, 

z é a valência do íon    e F = 96.485,3 [           ] é a constante de Faraday. 

De forma análoga, pode-se empregar a Equação (2.6) para os íons     e    . 

Derivando o potencial de Nernst para um íon qualquer, ―   , pode-se estender o 

raciocínio do balanceamento destes fluxos de íons.  

O primeiro passo para o entendimento das equações de Goldman–Hodgkin–

Katz GHK é perceber o balanceamento entre as forças elétricas e químicas que 

ocorrem nas células. Para isto, inicialmente, estudou-se a derivação da equação de 

Nernst-Plank, que considera        a concentração de um certo íon e      o 

potencial em um ponto x através da membrana. Aplicando-se então a lei de Fick 

(WILLIAMS, 1975) para um estado estacionário, é possível calcular o fluxo de 

difusão,      [      ⁄ ], em uma pequena área e em um curto intervalo de tempo, 

utilizando a Equação (2.7) (ERMENTROUT; TERMAN, 2010): 

 
        

    

  
   

(2.7) 

em que, D é uma constante de difusão, dada em [    ⁄ ], e a concentração [ ] é 

dada em         ⁄ . 

Uma outra força física responsável pelo movimento passivo dos íons é a drift 

elétrica,       [      ⁄  ], descrita na forma diferencial de acordo com a Equação 

(2.8) (ERMENTROUT; TERMAN, 2010): 

 

 
            

    

  
   

(2.8) 
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na qual, µ é o parâmetro de mobilidade [      ⁄ ], z é a valência do íon, [ ] é a 

concentração e 
    

  
  é o campo elétrico de um potencial V medido em    . 

Finalmente, o fluxo total,        de íons através da membrana pode ser 

calculado apenas somando       e       diretamente, já que possuem a mesma 

unidade, de acordo com (ERMENTROUT; TERMAN, 2010):  

 

                  . (2.9) 

 

Desta forma, a teoria de Nernst-Plank descreve o movimento das cargas 

iônicas em um meio aquoso. A importância destas equações não é contestada, mas 

o comportamento biológico das células é complexo e exige outras abordagens para 

comprovar e até simplificar estas interações entre fluxo de íons e membrana celular.  

Com o entendimento de como ocorrem o equilíbrio iônico e o potencial de 

Nernst, pode-se avançar em direção à equação de Goldman–Hodgkin–Katz (GHK) 

que considera as concentrações iônicas dentro e fora da célula, o que generaliza a 

equação de Nernst para vários tipos de íons (ERMENTROUT; TERMAN, 2010). 

Esta é uma maneira simplificada de expressar a equação do chamado campo 

constante ou ―constant-field equation‖ do potencial de Nernst (ERMENTROUT; 

TERMAN, 2010). 

 Assumindo que o campo elétrico através da membrana lipídica é constante, 

que a equação de Nernst-Plank descreve de forma válida o movimento de cargas 

iônicas no interior da membrana e, considerando que os íons movem-se 

independentemente, obtém-se a Equação (2.10) para os íons   ,    e     e suas 

respectivas correntes   ,     ,     no equilíbrio, conforme (2.10) (ERMENTROUT; 

TERMAN, 2010): 

 

 
    

  

 
  

    
                                  

                                    
 

(2.10) 

 

em que,   é a permeabilidade [   ⁄ ] para cada um dos tipos de canais iônicos 

utilizados. No equilíbrio, a corrente total pode ser dada por     , de acordo com a 

Equação (2.11) (ERMENTROUT; TERMAN, 2010): 
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                      (2.11) 

 

É  possível descrever matematicamente as propriedades iônicas das células 

utilizando as equações de GHK, mesmo que estas equações desconsiderem 

aspectos mais elaborados, associados à permeabilidade celular. Analogamente, 

também é possível descrever o comportamento dos potenciais de membrana 

utilizando ―circuitos elétricos equivalentes‖. As equações de GHK não são 

interessantes para se entender o quanto as mudanças dinâmicas de permeabilidade 

podem gerar potenciais de ação, mas isto pode ser alcançado utilizando-se a teoria 

de circuitos elétricos equivalentes, de forma a incluir certos aspectos que 

possibilitam uma observação intuitiva e quantitativa do movimento de íons para 

gerar sinais elétricos e a caracterização do potencial de membrana destas células. 

Esses circuitos utilizam basicamente três tipos de componentes elétricos, são eles: 

condutores ou resistores, para representar os canais iônicos; baterias, para 

representar a concentração de gradientes dos íons; e capacitores, para traduzir a 

capacidade da membrana em armazenar cargas (ERMENTROUT; TERMAN, 2010). 

A bicamada lipídica da membrana celular possui propriedades dielétricas e se 

comporta como um capacitor, uma vez que armazena cargas elétricas em um 

campo elétrico. Estas cargas ficam dispostas na superfície interna e externa da 

célula, de forma semelhante a placas paralelas de um capacitor separadas por um 

dielétrico, como pode ser observado pela Figura 2.11.  

 

Figura 2.11 – (A) Bicamada lipídica da célula com um canal de potássio   . (B) Circuito RC 
equivalente para o sistema biológico mostrado em (A). 

 

 

Fonte: Própria. 
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Desta forma, é possível considerar que a quantidade de cargas armazenadas 

na membrana é dada pela Equação (2.12) (ERMENTROUT; TERMAN, 2010): 

 

           (2.12) 

 

em que,    é a capacitância da membrana [     ] e    é o potencial de membrana 

medido em Volts [ ]. É importante saber que a capacitância ou campo eletrostático  

depende da área onde são acumuladas as cargas e também pode ser chamada de 

capacitância específica da membrana,                 ⁄ , com valor geralmente 

próximo a       ⁄  para células nervosas. A derivação destas cargas no tempo 

fornece a corrente específica no capacitor,      , de acordo com (2.13), assim como 

a integral desta corrente no tempo fornece a tensão específica no capacitor,      , 

expressa em (2.14), exatamente como ocorre na teoria de circuitos RC 

(ERMENTROUT; TERMAN, 2010). 

  

   

  
          

      

  
    (2.13) 

  

       
 

  
 ∫         

 

 
   

 

(2.14) 

 

sendo   a constante de tempo RC. 

 Para o exemplo da Figura 2.11, além de se calcular a corrente capacitiva por 

unidade de área com      , também é possível calcular a corrente do canal de   , 

de acordo com (2.15) (ERMENTROUT; TERMAN, 2010): 

 

                 (2.15) 

 

em que,        ⁄  é a condutância do canal iônico. 

 Segundo a lei de Kirchhoff para correntes, em um circuito em série, a 

intensidade da corrente é a mesma em todo o circuito, e a soma das correntes que 

entram em um nó é igual à soma das correntes que saem deste nó. Assim, pode-se 

utilizar a Equação (2.16) para representar a relação entre correntes e potencial 

elétrico (ERMENTROUT; TERMAN, 2010). 
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    (2.16) 

 

Também é possível estender o conhecimento sobre circuitos equivalentes 

para mais de um tipo de canal iônico. A Figura 2.12 representa três circuitos 

paralelos de três canais iônicos distintos. 

 

Figura 2.12 – Circuito equivalente para os íons   ,    e    . 

 

Fonte: Própria. 

No circuito da Figura 2.12, a corrente iônica por unidade de área pode ser 

obtida de acordo com (2.17). Como tipicamente a corrente é expressa por unidade 

de área, pode-se reescrever a Equação (2.17) adicionando a corrente   , e 

dividindo-a pela área superficial total do neurônio em (2.18) (ERMENTROUT; 

TERMAN, 2010): 

 

                                            (2.17) 

  

  

   

  
   

       

  
 

     

    
    

 

(2.18) 

 

Em (2.18),                          , sendo               

    . Para uma membrana passiva em estado estacionário, pode-se calcular o 

potencial de membrana,         a partir da Equação (2.19) (ERMENTROUT; 

TERMAN, 2010): 

  

                                        (2.19) 

 

em que,         é a corrente total por unidade de área.  
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Os conceitos de circuitos equivalentes podem ser ainda mais específicos 

para diversos canais iônicos e tipos diferentes de células, exigindo um entendimento 

mais profundo sobre esta questão, o que foge do escopo desta tese.  

Os modelos matemáticos também podem ser mais detalhados, incluindo 

variáveis temporais, outros tipos de canais, permeabilidades, propriedades de 

propagação do sinal no axônio e derivações do modelo de Hodgkin-Huxley para a 

definição de potenciais de ação, sendo utilizados em simulações sofisticadas.  

As equações diferenciais são essenciais para estudos dinâmicos em 

neurociências computacional. Sumariamente, as quatro equações de Hodgkin–

Huxley estão apresentadas de (2.20) a (2.23), sendo a primeira (1) usada para o 

cálculo do potencial de membrana e as três restantes (2-4) relacionadas aos canais 

de propagação (ERMENTROUT; TERMAN, 2010). 

 

 
         

   

  
  ̅  

          ̅               ̅          (2.20) 

 

 
     

  

  
                         (2.21) 

 
     

  

  
                         (2.22) 

     
  

  
                       . (2.23) 

 

em que     ̅   
   e      ̅     . Além da natureza estocástica dos canais, 

mudanças de temperatura (ANDERSEN; MOSER, 1995) alteram exponencialmente 

os padrões de disparo (frequência, amplitude etc.) dos neurônios, e isso, muitas 

vezes, é negligenciado nas pesquisas. Nas Equações (2.21) a (2.23),   e   são 

constantes de disparo para um dado canal dependente de voltagem; n, m e h são 

valores entre 0 e 1 que representam a probabilidade de associação dos canais. O 

parâmetro  , por sua vez, representa um fator de temperatura, expresso por (2.24): 

 

      
         

    (2.24) 
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na qual,     é uma razão entre taxas de disparo e aumento de temperatura. Para o 

axônio gigante da lula          , e obtém-se     = 3 (ERMENTROUT; TERMAN, 

2010).  

 A Figura 2.13 consiste em uma reposta elétrica referente a potenciais de 

ação de um interneurônio GABAérgico inibitório chamado ―Basket Cell‖, presente 

em áreas do cérebro como cerebelo, hipocampo e córtex cerebral. A linha tracejada 

indica um estímulo de corrente elétrica contínua e a linha azul indica os potenciais 

de ação resultantes da célula, em reposta ao estímulo.  

 

Figura 2.13 – Simulação da técnica de ―current clamp‖ utilizando as equações de HH, em 
um neurônio do tipo ―Basket Cell‖. 

 

 
 

Cortesia de Hilscher, M., Neurodynamics Lab, Uppsala, Suécia. 

 
 

 

2.2.2 Visão geral sobre Optogenética e suas aplicações 

 

Em 2005, a comunidade científica foi fortemente impactada com uma 

publicação sobre Optogenética (Optogenetics) apresentada por Boyden et al. (2005) 

em um artigo que utilizou a expressão gênica da proteína Channelrhodopsin-2 

(ChR2) para produzir canais iônicos sensíveis à luz em neurônios, e ainda 

demonstrou o controle da atividade neural (potenciais de ação), em uma escala de 

milissegundos, utilizando protocolos de irradiação luminosa. Mais avanços foram 

realizados durante os anos seguintes e, em 2010, a revista Nature (BAKER, 2010) 
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apresentou a Optogenética como o método do ano, devido à revolução provocada, 

especialmente, na pesquisa em neurociências. Questões fundamentais, 

previamente abordadas com experimentos eletrofisiológicos clássicos, estão 

utilizando a abordagem da optogenética e os experimentos refeitos com o auxílio 

desta técnica confirmam as hipóteses anteriormente levantadas (DUGUÉ et al., 

2012). O termo optogenética emerge como uma combinação de técnicas ópticas e 

genéticas onde proteínas como opsinas microbianas podem interagir com culturas 

de células e até circuitos neurais in-vivo, permitindo o controle da atividade 

eletrofisiológica espontânea e a neuromodulação através de estímulos de irradiação 

luminosa sobre os canais sensíveis à luz. 

 A chave da optogenética está no controle das proteínas sensíveis à luz em 

uma vasta quantidade de categorias, dentre as principais, os atuadores com as 

opsinas animais (ChARGe, Opto-XRs, Vertebrate e Rhodopsins) e microbianas 

(Channelrhodopsins e Light-Driven Pumps). Além destes, também são considerados 

os sensores geneticamente codificados, tais como, os indicadores de acetilcolina, 

cálcio, cloro, glutamato, pH e voltagem. Com a optogenética, padrões de disparos 

provenientes dos potenciais de ação e alterações nas oscilações cerebrais são 

alcançados e registrados eletricamente durante o uso de diferentes protocolos de 

estimulação luminosa, atingindo diretamente as células modificadas geneticamente 

em experimentos que exigem alta resolução temporal, espacial e especificidade 

celular (REIN; DEUSSING, 2012).  

Esta tese destaca as opsinas microbianas que, além de serem amplamente 

utilizadas em pesquisas por todo o mundo, fazem parte de diversos trabalhos em 

desenvolvimento nos Laboratórios de Neurodinâmica (Neurodynamics Laboratory), 

do Instituto do Cérebro (UFRN) e da Universidade de Uppsala na Suécia (Uppsala 

University - UU), onde foi realizada uma parte desta pesquisa. O controle microbial 

das opsinas através da biologia molecular possui diversas vantagens quando 

comparado a técnicas puramente elétricas, principalmente quando é preciso 

controlar um tipo específico de neurônio em uma determinada área do cérebro, 

onde é comum existir uma diversidade de tipos celulares e organelas. Nesse caso, a 

optogenética torna-se uma alternativa bastante interessante, podendo ser utilizada 

de forma específica, menos invasiva e danosa, ao contrário de técnicas mais 

antigas como a ECP (Estimulação Cerebral Profunda) ou DBS (Deep Brain 
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Estimulation) (ELWASSIF et al., 2006) que, mesmo sendo fortemente utilizada tanto 

na pesquisa básica como em tratamentos de doenças como Mal de Parkinson e 

tremores em geral, não consegue ser tão eficiente.  

Na ECP, eletrodos são inseridos no cérebro e sinais de corrente elétrica são 

enviados por meio destes implantes até áreas de interesse, produzindo um tipo de 

resposta não específica, mas de toda uma região de alcance da corrente de 

estimulação. Desta forma, utilizando a optogenética, é possível estimular 

(gerar/inibir potenciais de ação) em alvos específicos e de uma forma jamais 

conseguida anteriormente (REIN; DEUSSING, 2012), o que constitui uma 

ferramenta promissora, com muitos problemas a serem superados e considerações 

técnicas a serem entendidas, mas que fazem parte do desenvolvimento científico 

(YIZHAR et al., 2011). 

 As opsinas (cadeias polipeptídicas formadas por aminoácidos) microbianas 

são proteínas encontradas em algas unicelulares e em alguns tipos de bactérias 

que, quando ligadas a uma porção da retina, tendem a formar receptores de fótons 

chamados de rodopsinas. As opsinas microbianas frequentemente utilizadas na 

optogenética são as channelrhodopsins (ChR) e as bombas acionadas por luz (light-

driven pumps), como exemplo, a halorhodopsin e a archaerhodopsin. Canais de 

cátions conduzindo Na+, H+, K+ e Ca2+ podem ser facilmente expressos em 

células utilizando uma variedade de técnicas de transecção viral. Na optogenética, é 

comum ser utilizada a luz azul (~ 460 nm) para ativar a ChR2, abrindo os canais de 

cátions, e a luz amarela (~ 590 nm), que faz o oposto com a bomba de cloro 

(halorhodopsin), inibindo a atividade neural, com uma precisão de milissegundos. 

A Figura 2.14 mostra uma visão geral do funcionamento de canais sensíveis 

à luz com o auxílio da optogenética. Observa-se que a channelrhodopsin-2 é 

influenciada pelo comprimento de onda em torno de 460 nm, o que permite a 

despolarização da célula a partir do influxo de    . Já a halorhodopsin é ativada a 

partir de comprimentos de onda em torno de 590 nm, permitindo a entrada de     

tornando a célula ainda mais negativa, consequentemente, inibindo potenciais de 

ação.  

 
 



33 

 

 

Figura 2.14 – Estimulação luminosa de canais iônicos sensíveis à luz. À esquerda, destaque 
para a proteína Channelrhodopsin-2. À direita, é ilustrada a proteína Halorhodopsin. 

 
 

 
 

Fonte: Própria. 
 

Em (KATO et al., 2012), são apresentados detalhes da estrutura da proteína 

channelrhodopsin (ChR) com uma resolução de 2,3 Å, conforme mostrado na Figura 

2.15. Esta informação revela fundamentos da arquitetura das ChRs e servem como 

guia funcional para desenvolvimento destas opsinas. 

 

Figura 2.15 – Estrutura cristalina da proteína channelrhodopsin. 

 
Fonte: PDB – Protein Data Bank8.  

 

 Espera-se que, nos próximos anos, técnicas de irradiação luminosa atuando 

sobre proteínas sensíveis à luz possam aprimorar-se até que se chegue em 

                                            
8
 Disponível em: http://www.wwpdb.org/; Acesso em julho de 2015. 
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aplicações reais para medicina e que sejam utilizadas em tratamentos de problemas 

neurológicos. Realizar ativação/inibição de neurônios de forma não invasiva e com 

especificidade celular é um dos grandes desafios para os próximos anos. Quando 

são inseridos eletrodos para a estimulação elétrica, como no caso da técnica ECP 

ou na realização de registros elétricos usuais com eletrodos, danos cerebrais 

sempre são causados e a manutenção destes implantes também não é duradoura. 

Gradativamente, com o uso da optogenética, os eletrodos vêm sendo 

substituídos por fibra óptica, ou seja, o sinal elétrico utilizado para ativar as células 

vem sendo substituído por sinal luminoso, e este pode ser utilizado tanto para 

estimular os neurônios quanto para registrar atividade celular (GUNAYDIN et al., 

2014). As sondas por fibra óptica são biologicamente compatíveis com o tecido 

neural e cada vez menos invasivas, possibilitando experimentos mais adequados, 

visto que a mesma fibra pode enviar e receber o sinal luminoso, simultaneamente. 

Recentemente, foi testada a estimulação de neurônios de forma não invasiva, onde 

a luz é irradiada a partir de um ponto fora da cabeça do animal, sem a necessidade 

de inserção da sonda óptica no cérebro (CHUONG et al., 2014). Implantes ópticos 

cocleares (HERNANDEZ et al., 2014) já estão em desenvolvimento e testes vêm 

sendo realizados em roedores. Tarefas comportamentais essenciais para algumas 

pesquisas também estão sendo aprimoradas. Isto torna a Optogenética cada vez 

mais promissora para a ciência.  

 

2.3 A luz e sua interação com tecidos biológicos 

 

O espectro eletromagnético (EM) pode ser utilizado para várias aplicações 

em biomedicina, tais como a sondagem, a manipulação e a análise da interação da 

energia luminosa com sistemas biológicos. Uma grande variedade de fenômenos 

eletromagnéticos pode ser usada em biomedicina para detectar e tratar doenças, e 

este tem sido um dos motivos para a constante evolução do conhecimento científico 

nessa área. 

O termo luz pode assumir vários significados, dentre eles, fazer referência à 

porção do espectro eletromagnético com comprimentos de onda entre 1 µm e 100 

nm (ou nas frequências de 3∙1014 a 3∙1015 Hz). Esta faixa espectral inclui o 
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infravermelho próximo (Near Infrared - NIR), a região de luz visível (Visible Light - 

VL), o ultravioleta (Ultraviolet - UV) e as bandas A, B, e C, e é também chamada de 

―janela terapêutica‖ (ou de diagnóstico), com grande importância na área de 

biomedicina, cujos comprimentos de onda compreendem o intervalo de 600 nm (cor 

laranja) a 1300 nm (banda IR-A), conforme apresentado na Figura 2.16. 

 

Figura 2.16 – Espectro eletromagnético com destaque para uma porção do NIR (banda IR-
A: 760 a 1400 nm), luz visível (400 a 760 nm) e as bandas da região do ultravioleta (UV-C: 

100 a 280 nm, UV-B: 280 a 315 nm e UV-A: 315 a 400 nm. 

 

 
 

Fonte: Vo-Dinh, 2003 (adaptado). 

 
 

Durante a propagação da luz no tecido biológico, ocorrem múltiplos 

espalhamentos e isto tende a se tornar um problema complicado de ser modelado. 

Uma alternativa é utilizar a teoria eletromagnética descrita por Maxwell, que 
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considera a luz como ondas oscilatórias de campo elétrico e magnético, com fase e 

polarização definidas (VO-DINH, 2003). A Figura 2.17 mostra a propagação de uma 

onda eletromagnética de polarização linear, indicando que os campos elétrico e 

magnético são perpendiculares entre si e à direção de propagação.  

 
Figura 2.17 – Propagação de uma onda eletromagnética com polarização linear. 

 

 
 

Fonte: Vo-Dinh, 2003 (adaptado). 

 

A descrição quântica da luz enquanto um conjunto de fótons é essencial ao 

entendimento da troca de energia entre a luz e a matéria, além de fornecer um 

embasamento teórico para a espectroscopia molecular. O termo fotônica, contudo, 

faz referência a todos os fenômenos eletromagnéticos que envolvam luz, mesmo 

que a sua natureza quântica (fóton) não seja um componente necessário à 

descrição de um fenômeno particular.  

Na Física, os fenômenos são geralmente descritos sob pontos de vista 

―clássicos‖ ou ―quânticos‖. O termo clássico refere-se a teorias que não utilizam os 

conceitos da mecânica quântica. Na teoria clássica, a luz é considerada como um 

campo eletromagnético oscilatório, que pode ter uma faixa contínua de energia. No 

modelo quântico, a luz consiste em pacotes de energia (quanta), os fótons. Cada 

fóton possui uma energia proporcional à frequência da onda eletromagnética. A 

teoria quântica introduz a ideia de que a luz e a matéria trocam energia na forma de 

fótons.  

A descrição da propagação da luz em tecidos incorpora ambas as visões. A 

física clássica é utilizada para definir matematicamente a dinâmica do transporte da 

luz (por exemplo, no cálculo das seções transversais de espalhamento) e o conceito 

de fóton é introduzido de forma específica, quando necessário (por exemplo, para 
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levar em consideração processos de transição molecular, como absorção, 

luminescência e alguns tipos de espalhamento) (VO-DINH, 2003). 

Por causa da importância dos múltiplos efeitos de espalhamento na 

propagação da luz em tecidos, a aplicação direta da teoria eletromagnética às 

características ópticas do tecido torna-se complicada. Como alternativa à 

aproximação EM, a teoria do transporte de irradiação (Radiation Transport - RT) é 

utilizada para a análise do transporte de energia em meios materiais, sem levar em 

consideração fenômenos como polarização e interferência da onda EM.  

O modelo RT, contudo, incorpora elementos das teorias clássica e quântica 

de descrição da luz, apesar de não ser específico para ela, e possui aplicações 

importantes em áreas como a termodinâmica. A validação do modelo RT para a 

análise do espalhamento da luz em meios materiais foi feita empiricamente e a 

relação entre esse modelo e as leis fundamentais do eletromagnetismo também foi 

demonstrada (ISHIMARU, 1978). Além disso, existem outros modelos e métodos 

que podem ser utilizados para a análise dos efeitos resultantes da interação entre 

luz e tecido biológico, por exemplo, o modelo de Kubelka-Munk e o método 

Montecarlo (VO-DINH, 2003). 

 

2.3.1 Espalhamento da luz  

 

O espalhamento é o processo pelo qual a luz interage com o meio material 

modificando a sua direção de propagação. Quando o comprimento de onda 

permanece o mesmo durante o processo, diz-se que o espalhamento é do tipo 

elástico. Já quando o comprimento de onda é alterado durante o processo, o 

espalhamento é denominado inelástico. Os fundamentos acerca do fenômeno de 

espalhamento podem ser entendidos de duas formas complementares: por meio do 

movimento de cargas ou partículas, quando ocorre em pequena escala, e por meio 

de flutuações no índice de refração, quando ocorre em larga escala (WELCH; van 

GEMERT, 2011). 

 O espalhamento pode ser representado pela relação entre a intensidade 

luminosa incidente (  ) e a quantidade de energia ou potência espalhada (      ) 

durante a propagação da luz em um meio material. Essa relação é comumente 
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chamada de seção transversal de espalhamento (  ) e está ilustrada na Figura 2.18 

(VO-DINH, 2003). Antes de incidir no meio material, o feixe de luz possui potência 

constante, dada por        , em que,   é a área da seção transversal, como 

mostrado na Figura 2.18 (A). Após incidir no meio material, uma parte da energia é 

espalhada e a potência luminosa deixa de ser constante, o que está ilustrado na 

Figura 2.18 (B). De acordo com a Figura 2.18 (C), a parcela de energia espalhada é 

equivalente à potência de uma parte do feixe incidente, de área   . 

 
Figura 2.18 – Seção transversal de espalhamento. (A) Feixe de luz antes de incidir no meio 

material, (B) após incidir no meio material e (C) parcela de energia espalhada. 

 

 
 

Fonte: Vo-Dinh, 2003 (adaptado). 

 
 Em tecidos biológicos, o espalhamento ocorre em larga escala e, portanto, é 

analisado por meio de flutuações no índice de refração do tecido. Quando estas 

flutuações ocorrem em uma intensidade menor que o comprimento de onda da luz 

incidente (ou seja,    , em que   representa o tamanho da partícula espalhadora 

e   é o comprimento de onda), o espalhamento é denominado de Rayleigh; já 

quando o tamanho da partícula espalhadora é maior que o comprimento de onda, 

tem-se o chamado espalhamento de Mie (WELCH; van GEMERT, 2011). 

 Em geral, a intensidade do espalhamento diminui com a quarta potência do 

valor do comprimento de onda da luz incidente. Assim, a luz azul sofre mais 

espalhamento que a luz vermelha (comprimento de onda maior), e assim por diante. 
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Foi derivada uma solução das equações de Maxwell para o espalhamento por 

partículas de qualquer tamanho. A solução não é compacta mas converge para 

duas situações: para as pequenas partículas, aproxima-se da solução de Rayleigh, 

e para as partículas maiores, a luz é espalhada significativamente e a solução torna-

se independente do comprimento de onda (WELCH; van GEMERT, 2011). 

 Além disso, o espalhamento de Mie tende a espalhar a luz para frente, na 

mesma direção geral, sendo pouca a quantidade de luz retroespalhada. Já o 

espalhamento de Rayleigh tende a desviar a luz em todas as direções, 

caracterizando um fenômeno isotrópico. Nos tecidos, entretanto, é comum a 

presença de partículas grandes e pequenas, tornando possível os dois tipos de 

espalhamento. O estudo do fenômeno de espalhamento em tecidos biológicos é 

comparado ao estudo do espalhamento que ocorre na atmosfera (WELCH; van 

GEMERT, 2011). Para comprimentos de onda equiparáveis ao tamanho das 

partículas espalhadoras presentes nos tecidos, o que ocorre é uma transição entre o 

espalhamento isotrópico de Rayleigh e o espalhamento (para frente) de Mie. A 

Figura 2.19 ilustra os tipos de espalhamento mais comuns em tecidos biológicos. 

 
Figura 2.19 – Tipos de espalhamento de luz em tecidos biológicos. 

 
 

Fonte: Coelho, 2008 (adaptado). 

 
Duas grandes classes de meios biológicos podem ser consideradas com 

relação às interações entre eles e a luz: (i) meios opacos (que provocam muito 

espalhamento de energia), como pele, cérebro, paredes de vasos, sangue, esclera 

ocular e linfa e (ii) meios transparentes (que provocam pouco espalhamento de 

energia), como córnea, lentes cristalinas, humor vítreo e aquoso (TUCHIN, 2000; 

TUCHIN, 2002). As interações entre a luz e os tecidos da primeira classe podem ser 

descritas em um modelo de múltiplos espalhamentos de ondas EM em meios 
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heterogêneos. Para os tecidos da segunda classe, as interações podem ser 

descritas em um modelo simples, levando-se em consideração um único 

espalhamento. 

A transparência dos tecidos é máxima na região do infravermelho próximo, o 

que está associado ao fato de que tecidos vivos não contêm grandes quantidades 

de cromóforos para absorver a irradiação dentro dessa faixa (TUCHIN, 2000; 

TUCHIN, 2002). A luz penetra em um tecido por cerca de vários centímetros, o que 

é importante para a transiluminação de órgãos humanos espessos, como o cérebro. 

Contudo, os tecidos são caracterizados por um forte espalhamento da irradiação na 

faixa do NIR, o que impede a obtenção de imagens nítidas de heterogeneidades 

que surgem nesses tecidos devido a várias patologias, como a formação de tumores 

e o aumento do volume sanguíneo em um determinado local (hemorragia). 

Consequentemente, uma atenção especial é dada à tomografia e espectroscopia 

óptica, com o desenvolvimento de métodos para a seleção ou detecção de fótons no 

interior das imagens, que possuam informação de parâmetros ópticos do meio (VO-

DINH, 2003). 

Os métodos ópticos não invasivos de diagnóstico e espectroscopia utilizados 

em tecidos biológicos podem operar em dois regimes distintos: os modos contínuo 

(Continuous Wave - CW) e pulsado (transiente) da fonte de luz (TUCHIN, 2000; 

TUCHIN, 2002). O modo pulsado caracteriza-se por expor o tecido a pulsos de laser 

de curta duração e à subsequente detecção de pulsos alargados e espalhados, ao 

longo do tempo. O modo pulsado também pode ser realizado pela irradiação de luz 

modulada em que é registrada a profundidade de penetração da luz espalhada e o 

deslocamento de fase correspondente, no domínio da frequência (modulação em 

frequência ou em fase). Este modo é baseado na excitação do espectro luminoso 

em um meio opaco e pode ser descrito pela teoria de transferência de irradiação 

(Radiation Transfer Theory - RTT) não estacionária. Já o modo contínuo é descrito 

pela RTT estacionária (VO-DINH, 2003).  

Muitas tecnologias na área médica empregam lasers e fibras ópticas; assim, 

a emissão de luz de forma coerente é muito importante para a análise correta da 

sua interação com tecidos e células (TUCHIN, 1998; MASTERS, 2002). A coerência 

da luz é de grande importância para a seleção de fótons que tenham sofrido pouco 

ou nenhum espalhamento, como também para a geração organizada dos pontos de 



41 

 

 

luz presentes em uma imagem. Tais aspectos são importantes na tomografia de 

coerência, difractometria, holografia, espectroscopia de correlação de fótons, dentre 

outras aplicações (VO-DINH, 2003). 

 

2.3.2 Absorção de luz e transferência de calor 

 

A luz pode ser absorvida ou não ao incidir em um meio material. A luz não 

absorvida pode ser refletida de volta para a fonte de luz ou ser transmitida dentro 

material e para fora dele, em outras direções. Dentro do material, a luz pode 

propagar-se em linha reta ou ser desviada (espalhada). Quando a luz é absorvida 

pelo material, vários processos distintos podem ocorrer. Predominantemente, a luz 

absorvida desencadeia reações químicas, pode ser re-emitida ou convertida na 

forma de calor.  

A habilidade da luz penetrar em um tecido depende da intensidade com que 

esse tecido absorve a energia luminosa. Dentro da janela terapêutica, a maioria dos 

tecidos absorve uma pequena quantidade de luz. Na faixa de luz visível, a partir da 

cor laranja, predomina a absorção de hemoglobina, nas formas oxigenada e 

desoxigenada. A absorção de hemoglobina oxigenada aumenta aproximadamente 

duas ordens de grandeza à medida que o comprimento de onda aproxima-se de 600 

nm. Em comprimentos de onda mais curtos, outras biomoléculas tornam-se 

importantes no processo de absorção, tais como, DNA e os aminoácidos triptofano e 

tirosina. Próximo ao comprimento de onda de 1300 nm (NIR), a absorção deve-se 

às propriedades e moléculas da água (VO-DINH, 2003). 

Como já mencionado anteriormente, a luz absorvida por um tecido gera calor 

em seu interior. O transporte de energia térmica em tecidos vivos é um processo 

complexo que envolve vários fenômenos, tais como, condução, convecção, 

irradiação, metabolismo e evaporação. Assim, o entendimento dos mecanismos de 

transferência de calor em tecidos biológicos requer o conhecimento preciso não só 

das propriedades térmicas mas também da chamada perfusão sanguínea 

(BOWMAN, 1985). 

As aplicações biológicas que envolvem transferência de calor são diversas, 

como processos de lesão por queimadura, criopreservação e crioproteção, enxertos 
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arteriais a laser, angioplastia a laser, terapia do câncer de hipertermia, termografia, 

entre outras. Como muitas funções biológicas são dependentes da temperatura, as 

características de condutividade e difusividade térmica possuem um papel 

importante no entendimento desses fenômenos fisiológicos e patofisiológicos. A 

maioria das aplicações médicas que envolvem aquecimento são transitórias e por 

isso, são requeridas medições precisas dessas propriedades para que sejam 

desenvolvidos modelos térmicos realísticos e eficientes (WELCH & van GEMERT, 

2011). 

A condutividade térmica tem caráter não estacionário até que se chegue a um 

equilíbrio e é definida como a habilidade de um objeto ou um meio conduzir calor 

quando exposto a gradientes de temperatura em sua superfície, conforme ilustrado 

na Figura 2.20. Observa-se o fluxo de calor que atravessa duas superfícies, uma 

plana em (A), em que a relação       representa o gradiente de temperatura, e 

uma superfície curva ou cilíndrica (Figura 2.20 (B)), em que   é o comprimento do 

cilindro,    é o raio externo e    é o raio interno. 

 

Figura 2.20 – Transferência de calor em um meio estacionário. (A) Superfície plana; (B) 
superfície curva ou cilíndrica. 

 

 
 

Fonte: Welch; van Gemert, 2011 (adaptado). 

 
 

Já a difusividade térmica (TOULOUKIAN et al, 1973) é definida como a 

habilidade de um meio conduzir calor quando exposto a variações espaciais de 

temperatura. A difusividade térmica é importante também para  estimar a constante 

térmica de tempo, ou seja, estimar quão rápido um objeto ou um meio responde a 

estímulos térmicos externos (WELCH; van GEMERT, 2011). 
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O aquecimento específico de um tecido determina a quantidade de energia 

térmica que é armazenada nele a uma certa temperatura. A termodinâmica define o 

aquecimento específico como a mudança na entalpia do meio com relação à 

temperatura, assumindo um valor constante de pressão, e esse tipo de aquecimento 

também está relacionado com a condutividade e difusividade térmica e a densidade 

do meio. Então, considerando um tecido homogêneo sob temperatura constante, a 

energia térmica total é função de sua densidade, aquecimento específico, volume e 

temperatura absoluta (WELCH; van GEMERT, 2011). 

Por outro lado, o fluxo sanguíneo é o volume de sangue circulante por 

unidade de tempo. O fluxo sanguíneo é geralmente medido na superfície do tecido e 

possui direção e amplitude determinadas. Existe uma transferência de calor 

significativa no sistema vascular de artérias e veias e o efeito térmico desses 

diversos vasos é analisado conjuntamente por meio do parâmetro chamado de 

perfusão sanguínea, conforme ilustrado na Figura 2.21. Clinicamente, a perfusão é 

medida frequentemente como o volume do fluxo de sangue por massa do tecido, em 

[
  

   
     ]. Contudo, em análises de transferência de calor, a perfusão é medida 

como sendo a massa do fluxo de sangue por volume do tecido, em [      ] 

(WELCH; van GEMERT, 2011). 

A perfusão sanguínea e a distribuição local de temperatura estão interligadas. 

Muitas situações de caráter ambiental (estresse por calor e hipotermia), 

patofisiológico (inflamações e câncer) e terapêutico (aquecimento/resfriamento) 

geram uma diferença significativa de temperatura entre o sangue e o tecido por 

onde ele flui. Esta diferença de temperatura causa o transporte de calor por 

convecção, alterando as temperaturas do sangue e do tecido. A relação entre 

perfusão sanguínea e transferência de calor torna-se crítica para um grande número 

de processos fisiológicos como a termorregulação e inflamações (WELCH; van 

GEMERT, 2011). A transferência de calor por convecção depende da taxa de 

perfusão e da anatomia da rede vascular, que varia entre os diferentes tecidos, 

órgãos do corpo e patologias. 
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Figura 2.21 – Mecanismo de perfusão sanguínea, representado por um fluxo de volume 
sanguíneo não direcional no tecido. 

 

Fonte: Welch; van Gemert, 2011 (adaptado). 

 
 

Vários estudiosos têm publicado modelos para o tratamento e a análise da 

transferência de calor em tecidos biológicos (PENNES, 1948; DILLER et al, 2004; 

TOULOUKIAN et al, 1970). Em tecidos vivos, a perfusão sanguínea oferece uma 

contribuição significativa ao transporte de calor, o que deve ser modelado 

adequadamente, com a finalidade de se obter predições térmicas eficazes. A 

perfusão sanguínea foi considerada nas simulações de transferência de calor 

realizadas nesta tese. 

 

2.4 Processamento digital de imagens 

 

Nesta tese, diversas técnicas de processamento digital de imagens foram 

aplicadas, desde a aquisição e pré-processamento, passando pelo rastreamento de 

células neurais até a sobreposição de imagens (overlay). Também foram utilizados 

filtros gaussianos para borramento das imagens, alterações de luminosidade por 

meio de mudanças do nível de gamma, dentre outros.  

Para fins matemáticos, uma imagem é considerada uma função de duas 

variáveis,       , em que   e   são coordenadas espaciais (planas) e o valor em um 

dado ponto representa a amplitude ou intensidade nesta posição (GONZALEZ et al., 
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2004). Uma transformação pode ser realizada sobre uma imagem ou várias delas, 

produzindo uma outra imagem de saída. Esta operação pode ser expressa por 

(2.25): 

 

                        (2.25) 

 

em que,      é o resultado aplicado às entradas     . 

Um sistema de processamento de imagens pode ser dividido em três etapas 

essenciais (GONZALEZ et al., 2004), conforme mostrado na Figura 2.22: 

processamento de baixo nível, que compreende a aquisição e o pré-processamento 

das imagens; processamento de nível intermediário, com o objetivo de analisar as 

imagens; e processamento de alto nível, que realiza a interpretação e o 

reconhecimento de padrões para tarefas ligadas à cognição inteligente. 

 

Figura 2.22 – Etapas fundamentais para o processamento de imagens. 

 

Fonte: Própria. 

 

Nesta tese, as imagens são adquiridas por uma câmera CCD acoplada ao 

microscópio de fluorescência e a um software de aquisição, permitindo ajustes de 

intensidade, histograma, manipulações mecânicas no microscópio que alteram os 

eixos    do plano que contém a amostra em análise, entre outras possibilidades. A 

etapa de aquisição é configurada para que o tamanho da imagem e sua qualidade 

não comprometam o restante do processamento. Isso é feito com o ajuste da taxa 

de aquisição (em fps) e da nitidez da imagem. No pré-processamento, processos de 

filtragem são realizados, permitindo evidenciar melhor certas áreas de interesse da 

amostra e assim facilitar a distinção e o reconhecimento dos objetos.  
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O algoritmo SURF é utilizado para rastrear as células e faz parte do 

processamento de alto nível, apresentando um maior custo computacional devido a 

quantidade de operações matemáticas que precisam ser realizadas. Foi analisada a 

viabilidade do SURF para o rastreamento de células em vários aspectos, dentre 

eles, o tempo de resposta para detectar e combinar os pontos de maior 

semelhança. Essa característica foi determinante para viabilizar seu uso em tempo 

real, conforme será apresentado no Capítulo 4, referente aos resultados. A etapa de 

sobreposição das imagens apresenta simples operações algébricas entre a ROI 

detectada e a imagem que está sendo exibida (referência) e não compromete o 

funcionamento do sistema em tempo real.  

 

2.4.1 O algoritmo de rastreamento 

 

A biblioteca de visão computacional OpenCV (Berkeley Software Distribution - 

BSD license), livre para uso acadêmico e comercial, possui mais de 2500 algoritmos 

já otimizados e serviu de base para o desenvolvimento de todas as etapas de 

processamento de imagens, desde a aquisição até as etapas de alto nível de 

processamento. Nesta tese, são utilizados módulos desta biblioteca em C/C++, mas 

é possível que seu desenvolvimento seja feito com uso de interfaces de acesso em 

Python ou Java e nas mais diversas plataformas como Linux, Windows, Android e 

IOS, incluindo processamento paralelo.  

O SURF é um detector e descritor de características, invariante em escala e 

rotação, bastante usado no reconhecimento de objetos em imagens. Este método 

apresenta alta repetibilidade, distintividade e é eficiente computacionalmente (BAY 

et al., 2008). A operação do SURF consiste, inicialmente, em selecionar pontos 

desejados em diferentes localizações no interior de imagens. Subsequentemente, 

ele cria um vetor de características que incluem os pontos de vizinhança da região 

de interesse. Finalmente, a correspondência (matching) é realizada pela medição 

das distâncias (por exemplo, utilizando a distância Euclidiana ou de Mahalanobis) 

entre os vetores característicos.  Sua descrição matemática e adequações ao 

problema abordado nesta tese estão detalhadas no Capítulo 3, relativo à 

metodologia utilizada para o desenvolvimento da pesquisa. 
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Capítulo 3 – Metodologia 

 

Neste capítulo, são descritas as técnicas utilizadas durante todo o 

desenvolvimento desta tese, incluindo a motivação e o detalhamento matemático 

pertinente às áreas pesquisadas. Inicialmente, é descrito o estudo realizado acerca 

da interação entre luz e tecido biológico. Posteriormente, é descrito o estudo 

realizado sobre a transferência de calor e as mudanças de temperatura no tecido, 

devido à irradiação luminosa. Por fim, são descritas as técnicas de processamento 

de imagens, incluindo o rastreamento de neurônios em videomicroscopia.   

 

3.1 Características da interação entre luz e tecido biológico 

  

Esta seção procura explicar como ocorrem os fenômenos de espalhamento, 

absorção e reflexão da luz no interior do cérebro de camundongos, assim como 

apresenta os cálculos de fluxo de fótons emitidos por uma fonte luminosa, do perfil 

gaussiano do feixe de luz, característica inerente às fontes luminosas do tipo lasers, 

presentes nos laboratórios de Neurodinâmica citados, e da propagação da luz como 

uma onda eletromagnetica, no que cabe ao escopo desta tese, pois cada um destes 

assuntos pode ser facilmente extendido e aprofundado em níveis diferentes de 

aplicação do conhecimento. 

 

3.1.1 Espalhamento e absorção 

 

Uma das causas do espalhamento da luz em tecidos biológicos é a diferença 

de índices de refração entre as organelas celulares e o citoplasma. Neste caso, uma 

parte da luz incidente é redirecionada sob angulações diferentes relativas à partícula 

ou meio espalhador. Na área da biomedicina, o processo de espalhamento é muito 

importante, tanto para o diagnóstico quanto para aplicações terapêuticas (VO-DINH, 

2003; WELCH; van GERMERT, 2011). 

O fenômeno de espalhamento pode ser descrito considerando-se a luz 

incidente como sendo uma onda de amplitude uniforme, em qualquer plano 

perpendicular à direção de propagação, — uma onda plana. Assumindo-se uma 
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onda plana monocromática propagando-se em um meio material e colidindo com um 

objeto (ou sendo transmitida para outro meio material), observa-se que uma parte 

da sua energia é redirecionada espacialmente. A relação entre a potência (energia 

por segundo) espalhada pela onda plana e a intensidade luminosa incidente no 

objeto (energia por segundo, por área) é chamada de seção transversal de 

espalhamento,   , dada em [  ] e expressa por (VO-DINH, 2003; WELCH; van 

GERMERT, 2011). 

 

    ̂  
  

  
   

(3.1) 

 

em que,  ̂ representa a direção de propagação da onda plana relativamente ao 

objeto espalhador,    é a potência espalhada e    é a intensidade da onda. Pode-se 

definir a seção transversal de espalhamento como sendo a área equivalente à 

porção do espaço retirada da onda plana uniforme pelo objeto espalhador, 

atenuando uma parcela de energia ou potência da onda, representada pela potência 

espalhada. 

O coeficiente de espalhamento,   , é um termo que caracteriza a distribuição 

uniforme de objetos espalhadores idênticos em um meio, sendo função da seção 

transversal de espalhamento, de acordo com (VO-DINH, 2003; WELCH; van 

GERMERT, 2011):  

 

          (3.2) 

 

na qual, s representa a densidade volumétrica [   ] dos objetos espalhadores (ou 

meio espalhador). O coeficiente de espalhamento é essencialmente a seção 

transversal de espalhamento por unidade de volume do meio. 

A absorção é um processo em nível molecular que também envolve a 

atenuação de uma parcela de energia da luz incidente. Para a biomedicina, a 

absorção, assim como o espalhamento, é importante no diagnóstico e em 

aplicações terapêuticas. O conceito de seção transversal também se aplica ao 

fenômeno da absorção, no qual a potência absorvida é parte da intensidade 

luminosa incidente. Consequentemente, para uma dada partícula (ou meio) 
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absorvedora, a seção transversal de absorção,   , pode ser definida por (VO-DINH, 

2003; WELCH; van GERMERT, 2011): 

 

    ̂  
  

  
   

(3.3) 

 

em que,  ̂ representa a direção de propagação da onda plana, em relação à 

partícula absorvedora,    é a potência absorvida e    é a intensidade da onda. 

Analogamente, um meio material com uma distribuição uniforme de absorvedores 

idênticos pode ser caracterizado pelo coeficiente de absorção,   , como (VO-DINH, 

2003; WELCH; van GERMERT, 2011):  

 

          (3.4) 

 

na qual,    representa a densidade volumétrica [   ] dos objetos (ou meios) 

absorvedores. 

 

3.1.2 Refração 

 

Considerando um meio homogêneo, o índice de refração descreve as 

propriedades ópticas lineares desse meio. É comum definir-se o índice de refração, 

 , de um meio material, em termos da velocidade de fase,   , da luz incidente nesse 

meio, de acordo com (VO-DINH, 2003; SADIKU, 2010; BALANIS, 2012): 

  
 

  
    (3.5) 

em que,            é a velocidade de propagação da luz no vácuo, sendo o 

índice de refração do vácuo,       igual a 1. O comprimento de onda da luz modifica-

se durante a propagação de um meio material para outro. Contudo, sua frequência, 

     , permanece invariável. O comprimento de onda da luz em um meio material, 

λm, é obtido em função do comprimento de onda da luz no vácuo, λ em [ ]  (VO-

DINH, 2003): 
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(3.6) 

 

Quando a luz propagando-se em um meio material encontra a interface de 

separação entre este e outro meio de índice de refração diferente, parte dessa luz 

pode ser refletida de volta e parte pode ser refratada (transmitida) para o segundo 

meio. A quantidade de luz transmitida através da interface depende dos índices de 

refração dos dois meios, do ângulo de incidência e da polarização da onda. A 

relação entre o ângulo de incidência,   , e o ângulo de refração,   , para a luz 

transmitida, é obtida pela lei de Snell (VO-DINH, 2003; WELCH; van GERMERT, 

2011): 

 

         
  

  
          

(3.7) 

Analogamente, a relação entre o comprimento de onda incidente no meio 1 e 

o comprimento de onda refratado para o meio 2 pode ser obtida por (VO-DINH, 

2003): 

   
  

  
     

(3.8) 

3.1.3 Fluxo de fótons 

 

Uma vez que a frequência da luz não depende do índice de refração, a 

energia de um fóton em um meio material será sempre igual à energia desse fóton 

no vácuo, dada por (VO-DINH, 2003; WELCH; van GERMERT, 2011): 

 

      
 

 
   (3.9) 

 

em que, h = 6,626∙10-34 Js é a constante de Planck. 

O fluxo de fótons em um feixe de luz emitido por um laser é obtido em função 

do número total dos fótons presentes na seção transversal do feixe de luz, por 

unidade de área e por unidade de tempo. O número de fótons emitidos por segundo 

é dado por: 
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(3.10) 

 

na qual, P é a potência emitida pelo laser. Desta forma, o fluxo de fótons, ϕp, pode 

ser calculado tanto em função da área da seção transversal do feixe de luz, ( ) [  ], 

como por meio da intensidade luminosa do feixe, (I) [    ], de acordo com 

(AMERSHAM BIOSCIENCES, 2002; ORAZIO, 2010): 

 

   
 

 

 

  
  

 

  
    

(3.11) 

 

 

3.1.4 Feixe de luz gaussiano 

 

Um feixe de luz irradiado por um laser no plano    e incidente em um tecido 

biológico, é atenuado exponencialmente na direção de propagação (z), à medida 

que a distância   em relação à superfície do tecido aumenta (WELCH; van 

GERMERT, 2011). A irradiância,  ⃗      , pode ser definida como o fluxo de energia 

incidente em um ponto da superfície, dividido pela área dessa superfície. Muitos 

lasers emitem feixes de luz com a característica de um perfil gaussiano, cujo modo 

de propagação fundamental é o transverso eletromagnético (TEM00). A função 

matemática que descreve um feixe gaussiano é a solução da forma paraxial da 

equação de onda (equação de Helmholtz) (SADIKU, 2010; BALANIS, 2012; 

ANDREWS; PHILIPS, 2005).  

Esta solução, na forma de uma função gaussiana, representa a amplitude 

complexa dos campos elétrico e magnético do feixe de luz, propagando-se como 

uma onda eletromagnética. A representação de apenas um dos campos é suficiente 

para descrever as propriedades do feixe gaussiano (ORAZIO, 2010). Assim, 

considerando que o feixe de luz origine-se em z = 0, propague-se ao longo da 

direção positiva de   e que, no espaço livre, a distância radial,  , a partir da origem 

do feixe em qualquer ponto no caminho de propagação seja simétrica, pode-se 

expressar o feixe de luz em coordenadas cilíndricas, fazendo   √     . Deste 
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modo, obtém-se uma forma reduzida para a equação de onda, escrita em termos do 

campo elétrico,  ⃗      , como (ANDREWS; PHILLIPS, 2005) 

 

 

 

 

  
( 

  ⃗ 

  
)  

  

   
    ⃗      

(3.12) 

 

em que,   
  

 
 é o número de onda, em [   ]. A propagação do modo TEM00 no 

espaço livre assume que a abertura do feixe está localizada em   = 0, e a 

distribuição de amplitude,    [    ]1/2, centrada em   = 0, é gaussiana, com raio 

efetivo,      , que representa o raio no qual a amplitude diminui até     do valor 

correspondente ao centro do feixe. Assim sendo, obtém-se uma expressão para o 

campo elétrico do modo fundamental TEM00 de um feixe gaussiano (ANDREWS; 

PHILLIPS, 2005), de acordo com: 

 

 ⃗            ( 
  

  
  

    

   
)   

(3.13) 

 

na qual, F0 é o raio de curvatura do feixe em [ ]. A amplitude,   , e a fase,   , de 

um feixe gaussiano podem então ser obtidas por (ANDREWS; PHILLIPS, 2005): 

 

        ( 
  

  
 )  

(3.14) 

  

    
   

   
  

(3.15) 

 

As funções gaussianas podem assumir formas multidimensionais, pela 

composição da função exponencial com uma função quadrática côncava 

(WEISSTEIN, 2015). O caso particular de uma função gaussiana bidimensional, no 

plano , é representado por: 

 

            * (
      

 

   
 

 
      

 

   
 

)+  
(3.16) 
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Considerando a forma clássica da curva gaussiana, o parâmetro   da 

Equação (3.16) representa a amplitude máxima da curva;    e    são as posições 

do centro da curva em relação a   e  ;    e    são os desvios padrões nos eixos   

e  , respectivamente. 

Conforme mencionado anteriormente, um feixe de luz emitido por um laser é 

atenuado à medida que penetra em uma camada de tecido biológico de espessura 

 , de acordo com a lei exponencial de Beer-Lambert, modificada para incluir o fator 

de reflexão e expressa por (VO-DINH, 2003): 

 

                          (3.17) 

 

em que,      é a intensidade da luz transmitida a uma distância  ;          é o 

coeficiente de atenuação total, considerando os coeficientes de absorção e 

espalhamento;    é o coeficiente de reflexão de Fresnel que, no caso de incidência 

normal do feixe de luz, ou seja, perpendicular à superfície do tecido, é expresso em 

função dos índices de refração do tecido,   , e do meio ao seu redor,   : 

 

   (
     

     
)
 

  
(3.18) 

 

3.1.5 Propagação da luz no cérebro de camundongos 

 

Em experimentos in vitro e in vivo com optogenética é comum a utilização de 

lasers e  LEDs como fontes luminosas e a transmissão da luz ocorre por meio de 

uma fibra óptica. Em geral, o setup in vitro utiliza uma destas fontes luminosas que, 

acoplada ao microscópio, pode irradiar luz sobre toda a amostra pelo ar ou 

utilizando um laser externo e uma fibra óptica acoplada e fixada sobre a amostra. 

Em experimentos in vivo, quando realizados em regiões profundas do cérebro, é 

necessário um estereotáxico para posicionar com precisão a ponta da fibra óptica 

na região desejada (ZHANG et al., 2007). Dependendo da distância a partir da 

ponta da fibra e também das propriedades ópticas do tecido, a luz transmitida pode 

propagar-se com maior ou menor intensidade em diferentes regiões do cérebro. 
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A intensidade luminosa,           , a partir da ponta da fibra até uma 

distância       , no interior do tecido cerebral de camundongos, pode ser calculada 

utilizando o modelo de Kubelka-Munk (K–M) para meios difusos (YANG; 

MIKLAVCIC, 2005; DŽIMBEG-MALČIĆ et al., 2011). Este modelo consiste em um 

conjunto de equações diferenciais que descrevem o simples fato de que o feixe de 

luz, ao se propagar em um meio, é atenuado com a distância e também devido aos 

processos de absorção e espalhamento anteriormente descritos. Assim, o modelo 

fornece os fundamentos teóricos para muitos estudos quantitativos dos efeitos de 

absorção e espalhamento em um meio homogêneo e idealmente difuso, iluminado 

em uma de suas faces por uma fonte de luz monocromática. 

A transmitância,  , é a relação entre a intensidade luminosa calculada a uma 

distância   no interior do tecido e a intensidade luminosa obtida na ausência de 

tecido, 
    

      
. Considerando ambos os efeitos de absorção e espalhamento, a 

transmitância também pode ser calculada por (VO-DINH, 2003): 

 

  
 

                       
   

(3.19) 

 

em que, µs pode ser fornecido em [    ] (ARAVANIS et al., 2007; BERNSTEIN et 

al., 2008),   é a distância alcançada pela luz no interior do tecido, em [  ], e a e b 

são dados por (VO-DINH, 2003): 

 

    
  

  
   (3.20) 

 

  √         

(3.21) 

 

nas quais, µa também pode ser fornecido em [    ] (BERNSTEIN et al., 2008). 

A relação entre a intensidade luminosa e a distância de propagação da luz no 

interior do tecido é estimada pelo produto entre a transmitância ( ) e a perda 

geométrica (     ) que, por sua vez, é decorrente da dispersão da luz no tecido, 

resultando na diminuição da intensidade luminosa, o que pode ser observado pela 

forma cônica que ela apresenta ao se propagar da ponta da fibra (  = 0) até uma 
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certa distância ( ) no tecido. O ângulo de divergência do feixe de luz, (    ), para 

uma fibra óptica, é dado por (ARAVANIS et al., 2007): 

 

          (
     

  
)  

(3.22) 

 

em que,    é o índice de refração do tecido e       é a abertura numérica da fibra 

óptica. Considerando o princípio de conservação de energia, pode-se calcular a 

perda geométrica (     ) a uma dada distância ( ) no tecido por meio de 

(ARAVANIS et al., 2007):  

 

      
  

      
   

(3.23) 

 

com, 

   √(
  

     
)

 

     

(3.24) 

 

na qual,   é o raio do núcleo da fibra óptica. Desta forma, a expressão para a 

intensidade luminosa total,      [      ], incluindo espalhamento, absorção e 

perda geométrica, é obtida por: 

 

     
    

      
           

(3.25) 

 

Na Equação (3.25),        é a intensidade luminosa na ponta da fibra, em 

[      ], calculada por: 

 

       
 

  
  

(3.26) 

 

em que,   é a potência emitida pela fonte de luz, em [  ],       é a área da fibra 

óptica, em [   ], e   representa a eficiência de acoplamento entre a fonte de luz e 

a fibra óptica (adimensional). 
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Por fim, a intensidade de luz [      ] em uma região de interesse no 

tecido cerebral, assumindo uma distância   a partir da ponta da fibra, é dada por: 

 

                   (3.27) 

  

3.2 Transferência de calor entre a luz e o tecido biológico  

 

Quando a luz propagante no interior de um tecido biológico é absorvida, uma 

fonte de aquecimento metabólico,   , é gerada. O calor gerado é proporcional ao 

produto entre a intensidade luminosa a uma distância   no tecido,     , e o 

coeficiente de absorção,   , nesse local (VO-DINH, 2003): 

 

                (3.28) 

 

A equação tradicional de bioaquecimento descreve a mudança de 

temperatura do tecido biológico em função do tempo de exposição à luz e da 

distância   percorrida por ela no interior do tecido. Outro fator que deve ser levado 

em consideração é a perfusão sanguínea, que ocorre em tecidos vivos, e cujo efeito 

modifica a transferência de calor nesses tecidos. Pennes (1948) desenvolveu um 

modelo representado por uma versão simplificada da equação clássica do 

bioaquecimento, que descreve os efeitos da transferência de calor em tecidos 

biológicos considerando perfusão sanguínea e metabolismo, de acordo com a 

Equação (3.29) (VO-DINH, 2003; PENNES, 1948):  

 

   

  

  
                          

(3.29) 

 

na qual, ρ é a densidade volumétrica do tecido [     ],    é a capacidade de 

aquecimento do tecido [      ],   é a condutividade térmica do tecido [     ], ρb 

é a densidade volumétrica do sangue [     ], ωb é o coeficiente de perfusão 

sanguínea [   ],    é a capacidade de aquecimento do sangue [      ],   é a 

temperatura do tecido [  ],    é a temperatura sanguínea [  ] e    é o termo que 

representa a fonte de aquecimento metabólico [    ]. 
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Outros efeitos resultantes da interação do tecido com o ambiente também 

podem alterar a quantidade de energia armazenada, tais como, irradiação e 

convecção na superfície do tecido, perda de água pelo tecido e convecção com o 

sangue que circula pela rede vascular de artérias e veias. Esta rede possui uma 

geometria única para cada tipo de tecido ou órgão e pode afetar significativamente a 

capacidade de troca de calor com o tecido do qual faz parte (WELCH; van 

GEMERT, 2011).  

Além disso, conforme mencionado anteriormente, o calor é gerado no interior 

do volume de tecido por meio de uma fonte de metabolismo,    [    ]. As 

interações térmicas ocorrem sobre a superfície entre tecido e ambiente e são 

frequentemente caracterizadas como processos convectivos e/ou radiativos. A 

irradiação de luz por lasers aumenta a quantidade de energia armazenada e, como 

resultado, o calor é difundido a partir da área irradiada em proporção aos gradientes 

de temperatura desenvolvidos no tecido devido ao aquecimento provocado. Uma 

caracterização quantitativa da formação desses gradientes e o fluxo de calor 

originado são o foco da análise da transferência de calor (WELCH; van GEMERT 

2011). 

No caso das condições de fronteira para o processo de convecção, a 

transferência de calor ocorre quando um substrato sólido entra em contato com um 

líquido ou fluido com temperatura diferente (WELCH; van GEMERT, 2011). A 

intensidade da troca de calor nesse caso pode ser calculada por meio da lei de 

arrefecimento de Newton, que descreve o fluxo de calor por convecção, Hconv [  

  ], na superfície, em termos do coeficiente de aquecimento por convecção, h 

[     ], da temperatura do tecido, T, e da temperatura do ambiente ao seu redor, 

Text, ambas em °C, de acordo com: 

 

                 (3.30) 

 

O calor gerado no interior de um tecido biológico pode ser calculado por meio 

da seguinte expressão (YANG et al., 2010): 

 

                
  

     
   * (

      
 

   
 

 
      

 

   
 

)+            
(3.31) 
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na qual, a primeira função exponencial representa a distribuição gaussiana 

bidimensional no plano   , conforme apresentado na Equação (3.16), e a segunda 

função exponencial representa a atenuação devido ao efeito de absorção (YANG et 

al., 2010). Além disso, a Equação (3.31) assume que os coeficientes de absorção e 

reflexão são constantes, a amostra de tecido utilizada apresenta uma superfície 

plana alinhada com o plano    e com topo em z = 0 (distância de referência para a 

ponta da fibra óptica), o centro do feixe de luz pode ser facilmente deslocado 

modificando os parâmetros    e   , e a largura do feixe de luz pode ser facilmente 

controlada por meio dos desvios padrões em   e   (σx e σy). 

 

3.3 Rastreamento de Neurônios com o algoritmo SURF  

 

O algoritmo SURF foi escolhido para o rastreamento de neurônios devido a 

características como sua invariância à escala e rotação para detecção e descrição 

de pontos característicos nas imagens. Em (BAY et al., 2008), é mostrada a sua 

robustez, repetibilidade e distinção, em comparação com algoritmos amplamente  

conhecidos como: Scale Invariant Feature (SIFT), Principal Components Analysis 

(PCA-SIFT) e o Gradient Location-Orientation Histogram (GLOH), uma variação do 

SIFT.  

Tais características do SURF possibilitam sua utilização em experimentos de 

microscopia onde é necessário um rápido tempo de execução durante etapas de 

detecção e combinação de pontos em imagens que podem sofrer mudanças de 

orientação, luminosidade e foco. 

 

3.3.1 Seleção dos pontos de interesse 

 

O detector SURF é baseado no cálculo do determinante da matriz Hessiana 

( ), que permite encontrar manchas ou borrados na imagem, a partir do valor 

máximo do determinante. Este pode ser calculado diretamente, de acordo com a 

Equação (3.32), o que não é recomendado computacionalmente. Então, o cálculo 

do determinante pode ser feito por meio da aproximação dada pela Equação (3.33), 

em que a matriz Hessiana é representada pela função    = (   ), com escala σ. 
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[
 
 
 
 
   

   

   

    

   

    

   

   ]
 
 
 
 

   (3.32) 

 

       *
                

                
+   (3.33) 

 

Assim: 

              
  

   
       

(3.34) 

 

 

em que,          é a convolução da derivada Gaussiana de segunda ordem, 

  

       , com a imagem no ponto      e, analogamente, o mesmo pode ser 

interpretado para    ,     e    . Neste caso, as imagens são representadas 

matematicamente resolvendo-se uma integral baseada no método de Viola e Jones 

(2001), e o kernel como uma derivada Gaussiana de segunda ordem, aproximada 

conforme a Figura 3.1 (A), (B), e (C), que representam aproximações das derivadas 

Gaussianas de segunda ordem através dos filtros: Dxy na direção   , Dxx na direção 

  e Dyy na direção  . O aumento do tamanho do kernel (σ = 1,2) da derivada, de 

(9×9) para (15×15), preservando a estrutura, pode ser visto em (C). (D) mostra a 

aplicação de filtros Haar wavelet em resposta às direções    (topo) e    (base). Em 

(E) estão ilustrados os pontos de interesse candidatos a realizar a correspondência 

(matching). Estes pontos representam combinações entre áreas circulares com o 

mesmo contraste; o oposto não é considerado. 

Assim, o determinante da matriz Hessiana pode ser calculado pela Equação 

(3.35), na qual, w é um peso utilizado para balancear a equação e pode ser 

interpretado como o borramento na localização     . 

 

              (    )
 
   (3.35) 
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Figura 3.1 – Filtros e tipos de correspondência utilizados pelo detector SURF. (A), (B), (C) 
Aproximações das derivadas Gaussianas de segunda ordem. (D) Filtros Haar wavelet em 
resposta às direções    e   . (E) Pontos de interesse para realizar a correspondência. 

 

 
 

Fonte: Própria. 
 

 

O detector SURF permite encontrar os pontos de interesse em diferentes 

escalas. A ideia escala-espaço é implementada com a mudança de tamanho (por 

exemplo, 9×9, 15×15, 21×21 e 27×27) do kernel usado no processo de convolução. 

Então, para localizar e mapear os pontos de interesse em ambos, escala e espaço, 

é aplicada a técnica tridimensional NMS (Non Maximum Suppression) como forma 

de se obter uma precisão dos pontos em nível de subpixels, para uma vizinhança 

equivalente a (3×3×3), como pode ser visto em (EVANS, 2009; SZELISKI, 2011). 

 

3.3.2 Vetor de características e correspondência (matching) 

 

O vetor de características ( ) criado possui dimensão 64, de acordo com a 

Equação (3.36), e é baseado em informações dos descritores localizados em uma 

área ao redor do ponto de interesse. Estes descritores são resultado da aplicação 

de filtros Haar wavelet. A Figura 3.1 (D) mostra os pontos de interesse da imagem 

centrados em torno de 4×4 sub-regiões regulares e fornece o gradiente nas direções 

  e  . Isso impede interferências provenientes de mudanças na rotação, translação 

e brilho para o processo de correspondência (EVANS, 2009). 
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  (∑   ∑   ∑|  | ∑|  |)   (3.36) 

 

Na etapa de realização das correspondências (matching), é verificado o sinal 

da matriz Laplaciana, conforme a Equação (3.37), sem custo computacional extra, 

uma vez que a informação já é previamente conhecida. Isto proporciona a 

comparação de dois tipos similares de contraste (borramento escuro ou claro), de 

acordo com a Figura 3.1 (E). 

 

                              (3.37) 

 

O Laplaciano da matriz Hessiana na Equação (3.33) é o somatório dos 

elementos diagonais da matriz. Por fim, o algoritmo procura pela menor distância, 

geralmente Euclidiana ou de Mahalanobis, entre dois vetores, o que culmina em 

achar os pares mais semelhantes. 

 

3.4 Sobreposição de imagens  

 

As transformadas de pixels no domínio bidimensional são aplicadas em uma 

ou mais imagens, produzindo uma imagem de saída. Esta operação é dada por: 

 

        (                 )  (3.38) 

 

em que,        é o resultado da transformada aplicada nas imagens de entrada 

      . A técnica de combinação alpha (alpha blending) pode realizar a combinação 

entre duas imagens de tamanhos diferentes, por exemplo, entre uma ROI e uma 

imagem da base de dados. Assim, é possível realizar a sobreposição (overlay) de 

uma na outra. A expressão para a combinação alpha é mostrada em (3.39): 

 

                              (3.39) 

 

na qual,   é um valor entre 0 e 1 e representa o nível de opacidade da combinação; 

        é a ROI e         é a imagem (SZELISKI, 2011). 

É importante saber que após a etapa de correspondência (matching), a 

transformação geométrica entre imagens (ROI e frame) pode ser efetuada  
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utilizando o algoritmo RANSAC (RANdom SAmple Consensus) (FISCHLER; 

BOLLES, 1981). Desta forma, a sobreposição (overlay) é baseada nos limites da 

matriz homografia, o que torna o cenário ainda mais natural. 
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Capítulo 4 – Resultados 

 

Este capítulo apresenta os resultados mais relevantes desta pesquisa, 

validando as metodologias e as técnicas desenvolvidas e utilizadas. Os resultados 

são analisados detalhadamente, com a finalidade de possibilitar um entendimento 

completo do que foi realizado nesta tese. 

Foram desenvolvidos programas computacionais utilizando a linguagem de 

programação C++ associada à biblioteca de visão computacional OpenCV para a 

parte de processamento de imagens e o software comercial MATLAB para as 

simulações dos efeitos de espalhamento e absorção da luz no cérebro de 

camundongos. Já para a análise da transferência de calor resultante da interação 

entre a energia luminosa e o tecido cerebral, foram realizadas simulações utilizando 

o software comercial COMSOL Multiphysics, versão 4.4. 

O esquema utilizado como base para simular os efeitos de absorção, 

espalhamento e transferência de calor está ilustrado na Figura 4.1 (A), na qual uma 

fibra óptica foi implantada no cérebro de um camundongo (analogamente pode-se 

considerar a fibra óptica em contato com uma fatia de cérebro, com os mesmos 

efeitos) e acoplada a um laser para que seja enviada a energia luminosa, nos 

comprimentos de onda 460 nm (azul) e 590 nm (amarelo), responsáveis por 

ativar/desativar as células com expressão de Channelrhodopsin-2 (ChR2) e 

Halorhodopsin, respectivamente. Os lasers utilizados nas simulações emitem um 

feixe gaussiano, cujo modo de propagação fundamental é o transverso 

eletromagnético (TEM00), conforme explicado no Capítulo 3 (seção 3.1.4) e ilustrado 

na Figura 4.1 (B) e (C). 

O registro de atividade celular pode ser feito por eletrodos ou por um tipo 

especial de fibra óptica (por exemplo, uma fibra óptica microestruturada com 

capilares preenchidos com elementos condutores). Os registros são adquiridos por 

uma placa de aquisição de dados que, por sua vez, possui interface com um 

software, o qual permite a visualização e gravação destes registros 

eletrofisiológicos. Nesse processo, ocorrem os fenômenos de espalhamento, 

absorção e transferência de calor, que devem ser considerados para permitir um 

ajuste fino do nível de potência luminosa a ser enviado até a região alvo e, 

consequentemente, evitar danos às células. 
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Figura 4.1 – (A) Cenário utilizado para as simulações dos efeitos da interação da luz e o 
cérebro de camundongos. (B) Modo fundamental TEM00. (C) Feixe de luz Gaussiano. 

 

 
 

Fonte: Própria. 

 

4.1 Absorção e espalhamento da luz no tecido cerebral 

 

Na Tabela 4.1, são mostrados os parâmetros e os respectivos valores 

utilizados nas simulações da propagação da luz por meio de uma fibra óptica 

inserida  no interior do cérebro de camundongos utilizando o software MATLAB. 

 

Tabela 4.1 – Parâmetros para simulações da propagação da luz cérebro de camundongos. 

Parâmetros Valores 
 

 

Raio da fibra óptica (r) 0,2 mm (BFL48-400, Thorlabs) 

Abertura numérica da fibra óptica (NA) 0,48 (BFL48-400, Thorlabs) 

 

Índice de refração do núcleo da fibra (n1) Luz azul: 1,465
 

Luz amarela: 1,46
 
 

(BFL48-400, Thorlabs) 

 

Coeficiente de espalhamento (µs) Luz azul: 10 mm
-1 

Luz amarela: 9 mm
-1 

 

(BERNSTEIN et al., 2008)  

Coeficiente de absorção (µa) Luz azul: 0,070 mm
-1

 

Luz amarela: 0,027 mm
-1

 

(BERNSTEIN et al., 2008) 

Potência de saída do laser (P) 20 mW  

Eficiência de acoplamento do laser (η) 1 or 100%  

Desvios padrões em x e y 0,45  

Coeficiente de reflexão (RF) 0  
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Os resultados apresentados nas Figuras 4.2 e 4.3 mostram a absorção e o 

espalhamento da intensidade luminosa em função da distância de penetração no 

cérebro, para os comprimentos de onda azul (460 nm) e amarelo (590 nm). 

Observa-se que o uso de um limiar de ativação usual (linha verde) em ambas as 

figuras, com valor de intensidade luminosa igual a         ⁄ , serve de referência 

para distinguir entre valores que supostamente ativariam células com canais 

sensíveis à luz ou não. Pesquisadores e desenvolvedores da Optogenética 

informam em seus trabalhos (BERNSTEIN et al., 2008; BOYDEN et al., 2005) que 

intensidades de potência luminosa acima de        ⁄  são necessárias para que 

ocorra a ativação dos canais sensíveis à luz. Sabe-se que isso é uma aproximação, 

já que o número de canais expressos na célula, assim como diferentes potenciais 

de membrana, tempo de exposição à luz, entre outros parâmetros, devem 

comprometer esta afirmação. 

Por exemplo, na distância de referência utilizada (  = 0,4 mm), percebe-se 

que, para a luz azul (Figura 4.2), ao se considerar o efeito da absorção, o nível de 

intensidade luminosa fica abaixo do limiar de ativação requerido, enquanto que sem 

considerar o fenômeno, é atingido esse limite. Já para a luz amarela (Figura 4.3), o 

limiar é ultrapassado com e sem absorção, mas isto pode ser explicado pelo fato de 

a luz amarela ser menos absorvida pelo tecido, uma vez que o coeficiente de 

absorção para 590 nm é menor que para 460 nm. Desta forma, a inclusão da 

absorção nos cálculos dos efeitos da interação entre a luz e o tecido (o que 

geralmente é negligenciado nas principais publicações da área) mostra que é 

possível ter um controle ainda mais específico da potência a ser irradiada em função 

da região que se deseja alcançar. 
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Figura 4.2 – Intensidade luminosa versus distância de penetração da luz no tecido (460 nm). 

 

 
 

Fonte: Própria. 
 

 

Figura 4.3 – Intensidade luminosa versus distância de penetração da luz no tecido (590 nm). 

 

 
 

Fonte: Própria. 
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A Figura 4.4 compara os comprimentos de onda azul (460 nm) e amarelo 

(590 nm), mostrando que a luz azul é mais atenuada durante sua propagação no 

cérebro de camundongos, uma vez que é mais espalhada e também mais absorvida 

pelo tecido.  

Os valores obtidos sugerem que é possível ter intensidade luminosa acima de 

        ⁄  em até 0,4 mm para a luz azul e até 0,43 mm para luz amarela. Esta 

diferença sutil pode ser a chave para ativar/desativar células em regiões mais 

profundas do cérebro durante os experimentos. 

 

Figura 4.4 – Intensidade luminosa versus distância de penetração da luz no tecido, para os 
comprimentos de onda azul e amarelo. 

 

Fonte: Própria. 

 

A Figura 4.5 representa uma visão 2D da perda geométrica (normalizada) da 

luz azul em função da profundidade z, sem adição dos efeitos de absorção e 

espalhamento. A luz ao ser transmitida da fibra óptica para o tecido também sofre 

dispersão, e o feixe de luz é modelado sob uma forma cônica (cone de dispersão).  
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Figura 4.5 – Visão 2D do cone de dispersão geométrica apresentado pela luz azul ao se 
propagar no interior do tecido. 

 

 
 

Fonte: Própria. 

 

O fluxo de fótons pode ser calculado utilizando a Equação (3.11) e é fator 

determinante para que os canais sensíveis a luz sejam ativados. A Figura 4.6 utiliza  

o valor de potência irradiada da Tabela 4.1 para a simulação do fluxo de fótons 

(número de fótons por unidade de tempo em função da distância) no comprimento 

de onda da luz azul (460 nm), alterando apenas a duração do pulso entre 10, 50 e 

100 ms. 

 

Figura 4.6 – Fluxo de fótons irradiados em função da distância de penetração no tecido 
durante pulsos luminosos com duração de 10, 50 e 100 ms. 

 

 
 

Fonte: Própria. 
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Quando um feixe de luz é transmitido de um meio material para outro, sua 

velocidade de propagação é alterada e, consequentemente, seu comprimento de 

onda, o que pode ser calculado utilizando a lei de Snell, conforme a Figura 4.7. 

Além disso, também existe uma dependência entre comprimento de onda e índice 

de refração do material. Todos esses aspectos alteram as características de 

propagação da luz no tecido cerebral. Consequentemente, os picos de absorção 

das proteínas fluorescentes podem não ser mais satisfeitos. Assim, também é 

importante considerar a mudança de comprimento de onda quando a luz atravessa 

a interface de separação entre dois meios de índices de refração diferentes. 

 
Figura 4.7 – Mudança de comprimento de onda durante a propagação da luz em meios com 

índices de refração diferentes. 

 

 
 

Fonte: Vo-Dinh, 2003 (adaptado). 

 

Pela Figura 4.7, assumindo que a luz propaga-se da fibra óptica (meio 1) 

para o tecido cerebral (meio 2), e considerando     = 1,465 o índice de refração do 

núcleo da fibra óptica para o comprimento de onda de 460 nm,     = 1,46 o índice 

de refração do núcleo da fibra óptica para o comprimento de onda de 590 nm (ver 

Tabela 4.1), e    = 1,36 o índice de refração do tecido (ver Tabela 4.2), os valores 

dos comprimentos de onda referentes à luz azul e amarela tornam-se, 

respectivamente: 

 

                   
     

    
               (4.1) 
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                (4.2) 

 

Os resultados apresentados nesta seção estabelecem a importância da 

absorção na modelagem de esquemas de propagação da luz no cérebro de 

camundongos, proporcionando cálculos mais precisos na estimação da intensidade 

luminosa espalhada e absorvida durante a propagação. Os resultados relacionam a 

variação de intensidade luminosa em função da penetração da luz no cérebro, o 

cálculo do fluxo de fótons dependente da largura do pulso e ainda as mudanças de 

comprimento de onda entre os meios de propagação em questão. Esse conjunto de 

fatores devem ser observados para que a preparação e a execução dos 

experimentos de optogenética sejam realizadas adequadamente, evitando danos ao 

tecido e proporcionando um melhor aproveitamento dos recursos durante a 

pesquisa que está sendo realizada. 

 

4.2 Variações de temperatura no cérebro durante protocolos de 

estimulação luminosa 

 

As simulações de transferência de calor foram realizadas utilizando-se o 

software  COMSOL Multiphysics, versão 4.4, baseado no método matemático de 

elementos finitos. O aquecimento do tecido irradiado por um laser foi simulado nos 

modos contínuo e pulsado da fonte de luz. No ambiente de simulação, foi utilizado 

um material biológico disponível na biblioteca de materiais do COMSOL, cujas 

propriedades foram modificadas para apresentar as mesmas características do 

cérebro de camundongos (massa cinzenta). A Tabela 4.2 mostra os parâmetros 

utilizados na simulação do tecido cerebral para calcular a transferência de calor e as 

consequentes mudanças de temperatura no cérebro, em diferentes protocolos.  
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Tabela 4.2 – Características do material biológico utilizado nas simulações de transferência 
de calor. 

 
Parâmetros Valores  

Índice de refração do tecido (nt) 1,36       (VO-DINH, 2003) 

Capacidade de aquecimento do tecido (Cp) 3.650 J/kg°C                     (ELWASSIF et al., 2006) 

Densidade volumétrica do tecido (ρ) 1.040 kg/m
3                                  

 (ELWASSIF et al., 2006) 

Condutividade térmica do tecido (k) 0,527 W/m
°
C                   (ELWASSIF et al., 2006) 

Fonte de aquecimento metabólico (Hm) 13.698 W/m
3                               

 (ELWASSIF et al., 2006) 

Densidade volumétrica do sangue (ρb) 1.057 kg/m
3                                  

 (ELWASSIF et al., 2006) 

Coeficiente de perfusão sanguínea (ωb) 0,012 1/s                                           (ELWASSIF et al., 2006) 

Capacidade de aquecimento do sangue (Cb) 3.600 J/kg
°
C                      (ELWASSIF et al., 2006) 

Temperatura do tecido (T) 37 
°
C                                    (ELWASSIF et al., 2006) 

Temperatura do sangue (Tb) 36,7 
°
C                                    (ELWASSIF et al., 2006) 

Coeficiente de transferência de calor (h) 25 W/m
2 °

C
                                  

 (WELCH; van GEMERT, 2011) 

 

A Figura 4.8 mostra uma visualização 3D do ambiente de simulação onde 

foram realizados os cálculos da variação de temperatura. É ilustrado o cone de 

dispersão geométrica que a luz apresenta quando transmitida da fibra para o interior 

do tecido. 

Figura 4.8 – Modelo 3D do ambiente de simulação da propagação da luz proveniente de 
uma fibra óptica dentro do tecido cerebral. 

 

 
Fonte: Própria. 
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Foram estabelecidos e testados diferentes protocolos de irradiação luminosa, 

condizentes com a experimentação científica atual. Os parâmetros utilizados pelos 

protocolos de simulações são apresentados na Tabela 4.3, em que foram variadas a 

frequência e a largura do pulso (duty cycle) de luz, para os casos em que se 

considerou o modo transiente (pulsado) de operação da fonte luminosa. 

Tabela 4.3 – Protocolos utilizados nas simulações de transferência de calor para o modo 
transiente. 

 
Variações de temperatura para comprimentos de onda azul e amarelo 

Duty cycle (%) 
Frequência (Hz) 
8 40 

25 cte + 
50 + + 
75 + + 

 
Fonte: Própria. 

  

Pela Tabela 4.3, observa-se que a temperatura permanece constante para 

um duty cycle de 25%, em ambos os comprimentos de onda, e para uma frequência 

de 8 Hz (oscilações theta), aumentando de valor quando o duty cycle é alargado 

para 50% e 75% da duração do pulso. Já na frequência de 40 Hz (oscilações 

gamma), observa-se que a temperatura aumenta independentemente do duty cycle 

utilizado, para ambos os comprimentos de onda analisados. 

 A Figura 4.9 mostra os resultados da variação de temperatura em função do 

tempo sobre um volume de tecido (espacialmente, tem-se               ), ao se 

emitir luz para o interior do cérebro de camundongos utilizando lasers com 

comprimentos de onda 460 nm e 590 nm operando no modo contínuo por um 

período de 60 s. Observa-se que a luz azul apresenta uma maior elevação de 

temperatura, em comparação à luz amarela, uma vez que o comprimento de onda 

de 460 nm é mais absorvido pelo tecido do que o comprimento de onda de 590 nm. 
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Figura 4.9 – Variação da temperatura para os comprimentos de onda azul e amarelo, com 
os lasers operando no modo contínuo de emissão de luz. 

 

 
 

Fonte: Própria. 

 

Semelhante à Figura 4.9, as Figuras 4.10 e 4.11 mostram os resultados da 

variação de temperatura em função do tempo, ao se emitir luz para o interior do 

cérebro de camundongos utilizando lasers de comprimentos de onda 460 nm e 590 

nm, operando no modo pulsado, durante um período de 60 s.  

Os resultados da Figura 4.10 são referentes à frequência de operação de 8 

Hz, para a qual se observa o aumento de temperatura para ambos os comprimentos 

de onda, em duty cycles de 50% e 75%. Observa-se ainda que, quanto maior a 

largura do pulso, maior a variação de temperatura, no caso, para a luz azul em 75% 

de duty cycle. 
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Figura 4.10 – Variação da temperatura para os comprimentos de onda azul e amarelo, com 
os lasers operando no modo pulsado de emissão de luz, na frequência de 8 Hz e com duty 

cycles de 50% e 75%. 

 

 
 

Fonte: Própria. 

 

Os resultados da Figura 4.11 são referentes à frequência de operação de 40 

Hz, para a qual também se observa o aumento de temperatura para ambos os 

comprimentos de onda, à medida que se aumenta a largura do pulso de luz em 

25%, 50% e 75%, sendo o caso mais agravante novamente para a luz azul com 

duty cycle de 75%. 

 
Figura 4.11 – Variação da temperatura para os comprimentos de onda azul e amarelo, com 
os lasers operando no modo pulsado de emissão de luz, na frequência de 40 Hz e com duty 

cycles de 25%, 50% e 75%. 

 

 
 

Fonte: Própria. 
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As Figuras 4.12 e 4.13 mostram uma visão 3D da variação de temperatura, 

em °C, para o instante de tempo igual a 60 s, no interior do cérebro de 

camundongos, utilizando a luz azul e amarela, respectivamente. O volume da região 

iluminada é 3,5  3,5  5 [mm3], em      . É mostrado um corte vertical na direção 

 , em que a temperatura varia da superfície (  = 0) até uma distância de penetração 

  = 5 mm no interior do tecido. 

 

Figura 4.12 – Visão 3D da variação de temperatura em °C, para o instante de tempo de 60 
s, no interior do cérebro de camundongos, utilizando a luz azul. 

 

 
 

Fonte: Própria. 
 
 

Figura 4.13 – Visão 3D da variação de temperatura em °C, para o instante de tempo de 60 
s, no interior do cérebro de camundongos, utilizando a luz amarela. 

 

 

 
 

Fonte: Própria. 
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4.3 Rastreamento de neurônios e uso da fluorescência virtual (máscara)  

 

Os algoritmos computacionais desenvolvidos nesta tese foram 

implementados na linguagem de programação C++ e utilizaram a biblioteca 

OpenCV de visão computacional. A Figura 4.14 mostra um diagrama de atividades 

UML (Unified Modeling Language), indicando os passos executados para as tarefas 

de aquisição das imagens, seleção e rastreamento da ROI e sobreposição (overlay) 

das imagens, durante um experimento típico de videomicroscopia. 

O primeiro passo do diagrama é a aquisição de frames (30-60 fps) pela 

câmera que está acoplada ao microscópio. Luz ativada significa que certo 

comprimento de onda está irradiando sobre a amostra e, consequentemente, a 

imagem exibida no monitor indica a resposta fluorescente das células. Luz 

desativada significa que não existe luz sendo irradiada, não havendo irradiação 

luminosa sobre a amostra nem a decorrente excitação das células. Seleção da ROI 

(Region of Interest) permite que o usuário escolha uma certa região na imagem que 

está sendo exibida em vídeo e, posteriormente, seja realizado o rastreamento da 

ROI. Em Aquisição de nova imagem, realiza-se a aquisição frame a frame, isto é, 

em um loop de novas imagens que a câmera captura e exibe em vídeo. A etapa de 

rastreamento (Tracking) é responsável por rastrear a ROI previamente selecionada 

nas imagens subsequentemente adquiridas. A etapa de sobreposição (Overlay) 

combina uma máscara virtual criada a partir da informação de fluorescência da ROI 

(adquirida com a luz ligada) e a informação espacial do rastreamento, ou seja, o 

usuário pode saber onde está a ROI e sua resposta fluorescente de forma virtual, 

sem a necessidade de emissões contínuas de luz. 
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Figura 4.14 – Diagrama de atividades UML para aquisição, rastreamento e sobreposição de 
imagens. 

 

 

Fonte: Própria. 

 

4.3.1 Ambiente de aquisição das imagens 

Conforme exibido na Tabela 4.4, foi construída uma base de dados das 

imagens analisadas que consiste em 8 grupos igualmente divididos entre culturas 

de neurônios e fatias de cérebro (4 grupos para cada), mais precisamente da região 

do hipocampo. Cada grupo é composto por uma série de 90 imagens, totalizando 

360 imagens de cada tipo. O computador utilizado nos experimentos foi um Intel 

Core i5, 64-bit (x64), com 8 GB de RAM, Sistema Operacional Ubuntu Linux 12.04. 

 
Tabela 4.4 – Base de dados das imagens analisadas. 

 
Base de dados 1, 2, 3, 4 Número de 

Imagens 
Tamanho da 

imagem 
Tamanho da ROI 

Culturas de neurônios 360 640 x 480 140 x 155 

Fatias (slice) de cérebro 360 640 x 480 155 x 140 

 
Fonte: Própria. 
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A diversidade do ambiente no qual as imagens foram obtidas requer que as 

técnicas de processamento de imagens sejam confiáveis ao ponto de permitir que o 

usuário monitore a posição da ROI em tempo real, por exemplo, durante 

experimentos de patch-clamp (ambiente no qual as imagens foram adquiridas) ou 

outro experimento de microscopia de fluorescência. Esta tarefa não é simples 

devido à quantidade de processamento que se deve realizar a cada frame 

capturado. A técnica de patch-clamp tem seu funcionamento baseado em estímulos 

de corrente ou voltagem e registros eletrofisiológicos de uma ou mais células a partir 

da inserção de eletrodos. 

A Figura 4.15 mostra o uso do detector SURF realizando o rastreamento de 

uma ROI em condições adversas do ambiente de aquisição, tais como, 

deslocamento espacial, mudanças de foco e aumento de luminosidade, situações 

comuns em laboratórios que fazem experimentos de microscopia. A partir da 

imagem de referência (A), obtém-se a mesma imagem deslocada em (B), desfocada 

em (C) e com excesso de luminosidade (gamma) em (D). 

 
Figura 4.15 – Imagens de fatias de cérebro em condições adversas. (A) Imagem de 

referência e região de interesse (ROI) a ser rastreada. (B) Imagem de referência deslocada. 
(C) Imagem de referência desfocada. (D) Imagem de referência com excesso de 

luminosidade (gamma). 

 

 
 

Fonte: Própria. 
 

 

4.3.1 Máscara de fluorescência virtual durante o rastreamento da ROI 

 

Inicialmente, para se manter a informação de fluorescência disponível 

durante a visualização em vídeo, é necessário encontrar células fluorescentes. Isto 

pode ser realizado por meio de uma busca manual manipulando os eixos mecânicos 

 ,  , e   do microscópio, em alternância com o procedimento de ativar/desativar a 
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fonte de luz para excitação na região desejada. A Figura 4.16 destaca uma amostra 

de fatia de cérebro obtida utilizando um microsopio com Dodt contrast, onde a luz 

irradiada está desativada em (A) e depois é ativada em (B). Quando a luz é ativada, 

ocorre uma resposta fluorescente devido à excitação. (C) apresenta a combinação 

(sobreposição) entre a informação de fluorescência mostrada em (B) e a imagem da 

mesma região destacada em (A), cuja seta indica um neurônio de interesse. (D), (E) 

e (F) mostram o rastreamento de uma ROI (representada dentro dos quadrados 

brancos nas três imagens com deslocamento), mantendo-se a máscara virtual de 

fluorescência, mesmo sobre deslocamentos diversos da imagem. Foram utilizadas 

as técnicas de sobreposição e rastreamento (SURF). A combinação entre a 

informação de fluorescência e a ROI é realizada dinamicamente e está destacada 

em vermelho. 

 
Figura 4.16 – Combinação alpha e rastreamento de neurônios. (A) Imagem de fatia de 
cérebro sem excitação luminosa. (B) Imagem da resposta celular à luz fluorescente na 

mesma localização de (A). (C) Sobreposição em tempo real, utilizando a técnica de  
combinação alpha entre (A) e (B). (D), (E) e (F) Rastreamento de neurônios (SURF). 

 

 

Fonte: Própria. 
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A operação do algoritmo SURF em imagens de culturas de células é 

mostrada na Figura 4.17. A ROI é selecionada em (A) para ser realizada a detecção 

dos pontos de interesse (keypoints) mostrados em (B) apenas na ROI, sendo em 

(C) a exibição de todos os keypoints detectados no frame completo. Desta forma, 

pode-se comparar o vetor de características criado com informações da vizinhança 

dos keypoints, exibidas como círculos brancos normalizados em (D) e (E), sendo 

estes os melhores pares, conectados para melhor visualização pelas linhas brancas 

que indicam os círculos de maior similaridade. (F) e (G) são histogramas das 

imagens (E) e (D) em escala de cinza (8-bits). 

 
Figura 4.17 – Algoritmo SURF em funcionamento. (A) Imagem com a ROI selecionada 
(quadrado branco) adquirida pelo usuário. (B), (C) Pontos de interesse detectados nas 
imagens pelo método SURF. (D), (E) Correspondência entre os melhores pontos de 
interesse. (F), (G) Histogramas das imagens (E) e (D) em escala de cinza (8-bits). 

 

 

Fonte: Própria. 

 

4.3.4 Desempenho do algoritmo SURF 

 

Após a construção da base de dados contendo as imagens, algumas 

métricas de desempenho foram aplicadas para testar o funcionamento do SURF em 

condições adversas e ao mesmo tempo semelhantes às encontradas em 

experimentos de patch-clamp e de microscopia de fluorescência. É importante saber 

que todos os experimentos foram realizados em setups de patch-clamp montados 

no Instituto do Cérebro - UFRN e na Universidade de Uppsala, Suécia. 

As métricas utilizadas têm como objetivo aplicar alguma transformação na 

imagem e testar o desempenho do sistema em detectar e realizar a combinação 
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(matching) dos pontos característicos de uma ROI nesta nova imagem 

transformada, sendo essa etapa essencial para que a sobreposição funcione 

corretamente. Duas métricas foram aplicadas: mudanças de foco e ajustes de 

luminosidade e contraste. As mudanças de foco podem ser análogas à aplicação de 

filtros lineares sobre as imagens. Para isto, utilizou-se a técnica de borramento 

Gaussiano, que consiste em convoluir uma imagem        com uma função 

Gaussiana       , de acordo com as Equações (4.3) e (4.4) (RUSS, 2011): 

 

       ∑∑                

 

  

 

 (4.3) 

 

De forma simplificada: 

 

                  (4.4) 

 

Os ajustes de luminosidade e contraste em uma imagem        podem ser 

feitos a partir das constantes de multiplicação (α) e adição (β), como mostrado na 

Equação (4.5) (SZELISKI, 2011): 

 

                   (4.5) 

 

Frequentemente, a aquisição de vídeo é ruidosa e sofre mudanças de foco e 

luminosidade que podem interferir na eficiência do algoritmo de rastreamento. 

Durante os testes com o SURF sobre condições adversas, foram selecionadas 

aleatoriamente 10% das imagens da base de dados (Tabela 4.4). Uma ROI foi 

atribuída a cada imagem e depois foram aplicados, separadamente, até 13 níveis de 

borramento gaussiano e 100 níveis de gamma na imagem de referência. Vale 

ressaltar que, em condições normais, ou seja, sem alterações das imagens de 

referência, a taxa de acerto do algoritmo é de 100%. Nos casos em que são 

combinados apenas poucos pontos (menos de 3), perde-se resolução espacial na 

detecção da ROI e isto pode prejudicar a sobreposição das imagens. Contudo, 

eventos desse tipo acontecem apenas em casos extremos de transformações das 

imagens, conforme será apresentado na Figura 4.18.     

A Figura 4.18 (A)-(F) apresenta resultados dos testes em imagens de fatias 

de cérebro, em que: (A) é a quantidade média de acertos (linha tracejada) com 95% 
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de intervalo de confiança (Confidence Interval - CI) (linha cheia) para o borramento 

gaussiano (Equação 4.4); (B) e (C) são exemplos da detecção e correspondência de 

pontos entre a ROI e a imagem de referência sem borramento gaussiano (1 nível) e 

com 13 níveis, respectivamente. (D) representa a quantidade média de acertos 

(linha tracejada) com 95% de CI durante o incremento de luminosidade (Equação 

4.5). (E) e (F) são exemplos da detecção e correspondência de pontos entre a ROI 

e a imagem de referência sobre valores iniciais (5 níveis) de aumento de gamma e 

70 níveis, respectivamente. 

A Figura 4.18 (G)-(L) mostra os resultados dos testes em imagens de culturas 

de neurônios, em que: (G) é a quantidade média de acertos (linha tracejada) com 

95% de CI (linha cheia) para o borramento gaussiano (Equação 4.4); (H) e (I) são 

exemplos de detecção e correspondência de pontos entre a ROI e a imagem de 

referência sem borramento gaussiano (1 nível) e com 13 níveis, respectivamente. 

(J) representa a quantidade média de acertos (linha tracejada) com 95% de CI 

durante o incremento de luminosidade (Equação 4.5). (K) e (L) são exemplos da 

detecção e correspondência de pontos entre a ROI e a imagem de referência sobre 

valores iniciais (5 níveis) de aumento e 70 níveis de gamma, respectivamente. 

Desta forma, na Figura 4.18, a confiabilidade do algoritmo SURF é reduzida 

quando os níveis de borramento gaussiano são aumentados nos grupos de imagens 

de fatias de cérebro (A) e culturas de neurônios (G). Reduções substanciais de 

desempenho do algoritmo foram observadas com o aumento dos níveis de gamma 

apenas quando maiores que 70 em fatias de cérebro (D), enquanto que nas 

imagens de culturas (J), o desempenho do algoritmo praticamente não foi afetado.  

Isto mostra que o rastreamento da ROI pode ser realizado em mudanças 

controladas de luminosidade e foco durante os experimentos de microscopia em 

geral e de patch-clamp, desde que se respeitem os níveis de ruído que garantem o 

bom funcionamento do SURF. 
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Figura 4.18 – Robustez do algoritmo SURF sobre imagens em condições adversas. (A)-(F) 
Resultados e exemplos de funcionamento do SURF em imagens de fatias de cérebro. (G)-
(L) Resultados e exemplos de funcionamento do SURF em imagens de cultura de células. 

 

 

Fonte: Própria. 

 



84 

 

 

Posteriormente, o algoritmo SURF foi utilizado em testes de desempenho 

relacionados ao seu tempo de execução, para viabilizar seu uso em tempo real. 

Para esse teste, foi utilizada toda a base de dados da Tabela 4.4. A Figura 4.19 (A), 

(B) apresenta a média (linha cheia) do tempo de resposta e o intervalo de confiança 

de 95% (sombreamento cinza) para a detecção da ROI na imagem de referência. A 

Figura 4.19 (C), (D) mostra exemplos de detecção da ROI em fatias de cérebro, 

sendo os círculos pretos os acertos de correspondência entre a imagem de 

referência e a ROI. A Figura 4.19 (E) é uma amostra da detecção da ROI em 4 

níveis de mudanças reais e manuais de foco. A Figura 4.19 (F) mostra os gráficos 

do tipo boxplot dos acertos (pares correspondentes) para ambos os tipos de 

imagens (fatias e culturas), analisadas em condições normais, ou seja, sem a 

aplicação de quaisquer transformações. 

O tempo necessário para o rastreamento da ROI é suficiente para permitir a 

visualização em tempo real a uma taxa de transmissão usual para vídeo de 30 fps, 

sem atrasos que compromentam o sistema, de acordo com a Figura 4.19 (A), (B). O 

tempo de detecção foi mais curto em imagens de culturas de neurônios em 

comparação com as fatias de cérebro. Quanto a sua capacidade de realizar 

correspondências entre os pontos de interesse, o SURF foi confiável e semelhante 

em ambos os tipos de imagens (Figura 4.19 (F)). Em todos os testes realizados, a 

ROI foi mantida dentro do campo de visão, contudo, é possível utilizar um número 

mínimo de pontos de interesse para estimar se a ROI está presente ou não. 

Os dois quadros de imagens apresentados nas Figuras 4.18 e 4.19 exploram 

ao máximo o funcionamento do algoritmo SURF sobre diferentes condições, para 

garantir que as correspondências sejam em um número satisfatório e 

consequentemente todo o processo de rastreamento e sobreposição ocorra 

adequadamente. Apesar da matemática sofisticada no desenvolvimento do 

algoritmo SURF, sua calibração para utilização é simples, mas é crucial para seu 

bom desempenho que todos os processos de aquisição e filtragem preliminares 

tenham sido efetuados. 
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Figura 4.19 – Teste de desempenho do algoritmo SURF. (A), (B) Tempo de detecção da 
ROI feita pelo algoritmo SURF. (C), (D) Exemplos de detecção de pontos de interesse. (E) 
Variação real do foco e ocorrência da detecção da ROI. (F) Bloxplot calculado sobre toda a 

base da dados e o número de correspondências alcançados. 

 

 

Fonte: Própria. 
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Capítulo 5 – Discussão e Conclusões  

 

O Capítulo 4 foi dividido em três partes; as duas primeiras fazem parte das 

seções 4.1 e 4.2 e estão relacionadas com a modelagem de processos de interação 

entre a luz e o cérebro de camundongos, no contexto da pesquisa científica atual 

em neurociências. A seção 4.3 trata do desenvolvimento computacional para a área 

de microscopia de fluorescência e correlatas. Desta forma, neste capítulo, a 

discussão e as conclusões seguem na mesma ordem em que foram apresentados 

os resultados, mantendo uma melhor organização da variedade de ideias 

apresentadas.  

De maneira geral, todos os resultados contribuem para a melhoria da 

qualidade dos experimentos envolvendo optogenética e microscopia de 

fluorescência. Predizer a partir de modelos, causas e consequências dos protocolos 

de estimulação luminosa sobre o cérebro e utilizar o desenvolvimento 

computacional para contornar problemas até então não resolvidos permitem o 

avanço da pesquisa científica nessas áreas, devido a melhores preparações 

experimentais e tomadas de decisão adequadas aos seus objetivos, proporcionadas 

por este estudo. 

 

5.1 Considerações acerca dos efeitos de absorção e espalhamento da 

luz no tecido cerebral 

 

Os resultados apresentados na seção 4.1 utilizaram o software MATLAB 

2014a para modelar as equações do modelo de Kubelka-Munk (DŽIMBEG-MALČIĆ, 

et al., 2011) sobre aspectos de espalhamento e absorção da luz no cérebro de 

camundongos sob o efeito da irradiação luminosa, neste caso, a partir de uma fibra 

óptica. Foram utilizados os comprimentos de onda azul e amarelo devido ao seu 

largo uso em experimentos de optogenética para ativar/desativar neurônios que 

possuem expressão gênica de Channelrhodopsin-2 e Halorhodopsin, 

respectivamente. Os resultados mostraram que é possível modelar a propagação da 

luz e predizer valores de intensidade luminosa dentro do cérebro, distantes de uma 

fonte luminosa, e ainda, que a inserção do fator de absorção comumente não 
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utilizado nos modelos (ARAVANIS et al., 2007) é importante para que se tenha 

precisão nos cálculos de intensidade luminosa em função da distância de 

penetração no tecido cerebral. Este tipo de modelagem possibilita ao pesquisador 

relacionar aspectos de potência luminosa a ser irradiada e a atenuação da luz ao se 

propagar no cérebro. 

Observou-se que a luz azul é mais absorvida durante a propagação no 

cérebro quando comparada com a luz amarela, sob as mesmas condições 

ambientais de temperatura e experimentais. Conforme mostrado nos resultados da 

seção 4.1, a uma mesma distância, tem-se valores de intensidade luminosa amarela 

maiores do que azul, isto implica que deve ser dada uma maior atenção por parte do 

pesquisador quanto à calibração de seu aparato óptico, desde que se deseje 

alcançar limiares específicos de irradiação sobre uma dada região.  

Foram apresentados também os resultados das mudanças de comprimento 

de onda dependentes da mudança do meio de propagação, e o cálculo do fluxo de 

fótons em diferentes larguras de pulso, informações estas essenciais para a 

preparação dos protocolos de estimulação luminosa cada vez mais utilizados em 

pesquisas na área de neurociências.  

 

5.2 Considerações sobre a transferência de calor no tecido cerebral 

 

A motivação para o estudo da variação de temperatura no cérebro sob o 

efeito de irradiação luminosa a partir de fontes como lasers e LEDs, surgiu em 

consequência dos trabalhos realizados sobre absorção e danos causados ao 

cérebro decorrentes da quantidade de potência luminosa emitida durante 

experimentos de microscopia de fluorescência e optogenética. É fato que flutuações 

de temperatura em torno de 2 graus Celsius ( ) causam danos ao cérebro, além de 

alterarem as taxas de disparo e as amplitudes dos potenciais de ação (ANDERSEN; 

MOSER, 1995).  

Os resultados apresentados na seção 4.2 foram alcançados a partir da 

modelagem de variações de temperatura utilizando a equação de bioaquecimento 

de Pennes (PENNES, 1948). Foram utilizadas as frequências de 8 Hz e 40 Hz nos 

testes, que são condizentes com oscilações theta e gamma do cérebro. Os 
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resultados apresentados mostram que utilizando os mesmos parâmetros de 

irradiação, a luz azul tende a aumentar a temperatura do meio onde está se 

propagando de forma mais rápida, devido a sua maior absorção pelo tecido 

cerebral. As simulações foram realizadas no software COMSOL Multiphysics 4.4 

considerando parâmetros de potência irradiada, propriedades e coeficientes do 

cérebro de camundongos conhecidos na literatura, assim como os parâmetros do 

guia de onda (fibra óptica) utilizado.  

 Objetivamente, os resultados da seção 4.2 mostram que pulsos de curta 

duração, menores que 30 ms, e em baixas frequências, como 8 Hz, não produzem 

mudanças de temperaturas aparentes. Já para pulsos mais largos, de 50%, 75% e 

100% (modo contínuo) de duty cycle, observa-se um aumento razoável da 

temperatura. Para frequências mais altas, como 40 Hz, todos os resultados apontam 

um aumento considerável de temperatura (valores máximos em torno de 2 °C mais 

elevados que a temperatura ambiente), o que pode comprometer o meio biológico. 

Este tipo de modelagem proporciona conhecimentos acerca do nível adequado de 

potência luminosa a ser irradiada no cérebro e a duração de exposição, 

aperfeiçoando os experimentos in vitro e in vivo e evitando danos ao tecido cerebral. 

 

5.3 Considerações sobre o desempenho das técnicas de processamento 

de imagens desenvolvidas  

 

O algoritmo de rastreamento SURF tem sido largamente empregado como 

ferramenta de visão computacional e também para problemas relacionados ao seu 

uso em microscopia a laser confocal (STANCIU et al., 2011). Nesta tese, foi 

empregado o algoritmo SURF para rastrear neurônios marcados com proteínas 

fluorescentes durante experimentos de patch-clamp em fatias de cérebro e culturas 

de neurônios. Uma vez que a célula é visualmente identificada, o sistema de 

aquisição de imagens rastreia uma ROI previamente selecionada pelo usuário, 

enquanto são possíveis movimentações na base do microscópio nos eixos   , e 

ainda, sejam efetuadas pequenas mudanças de foco e luminosidade. Se o neurônio 

de interesse está marcado com alguma proteína fluorescente (ou outros 

compostos), uma imagem fluorescente (máscara) pode ser sobreposta em tempo 

real com o vídeo ao vivo utilizando a técnica de combinação alpha (alpha blending). 
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Quando a célula ou células de interesse são focalizadas, o algoritmo de 

rastreamento desloca a máscara nos eixos    para alinhar com precisão a imagem 

fluorescente adquirida com a transmissão de vídeo.  

O algoritmo SURF utilizado apresentou um desempenho bastante satisfatório 

quando a região contendo a célula de interesse era movida em relação ao sensor 

(câmera), sem que fosse reduzido o tempo de aquisição das imagens. O algoritmo 

também desempenhou bem o papel de identificar mudanças de foco em ambos os 

tipos de imagens. É importante ressaltar que as fatias de cérebro utilizadas nestes 

experimentos de patch-clamp são muito espessas (> 200 μm); consequentemente, o 

sensor de imagens registra uma mistura de células focalizadas com estruturas 

borradas presentes em planos fora de foco. Assim, o algoritmo de detecção lida com 

imagens complexas contendo regiões de alto e baixo contraste, simultaneamente. 

Durante experimentos de patch-clamp in vitro, a base do microscópio e o 

botão de foco são frequentemente movidos para posicionamento das pipetas que 

contem os eletrodos. O programa computacional desenvolvido (SURF) facilita a 

recuperação de neurônios marcados durante experimentos de patch-clamp e, no 

caso de células marcadas com proteínas fluorescentes (ou compostos), o algoritmo 

de rastreamento elimina a necessidade de exposições prolongadas ou múltiplas à 

alta intensidade de luz fluorescente, uma vez que a imagem fluorescente 

(previamente adquirida) é alinhada automaticamente com a transmissão de vídeo 

em tempo real, sobreposta e mostrada na tela do usuário.  

A marcação por corantes fluorescentes é realizada normalmente para uma 

identificação a priori dos tipos de células nos experimentos de patch-clamp 

(BORGIUS et al., 2010). Hoje existe um número incontável de animais transgênicos 

que apresentam vários tipos de proteínas fluorescentes em diferentes tipos de 

células. Esses animais constituem ferramentas extremamente importantes para a 

neurofisiologia moderna (BORGIUS et al., 2010; ENJIN et al., 2012). Além disso, 

existe uma variedade de compostos fluorescentes sintéticos que podem também ser 

usados para a identificação de células gliais e outros neurônios específicos, que 

apresentam grande afinidade com esses compostos, permitindo a marcação dessas 

células (PAREDES et al., 2008). Também existem vários indicadores de 

fluorescência que podem ser utilizados para isolar projeções de neurônios, por meio 

da injeção in vivo de marcadores (CLARKE, 2008). 
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Os registros de células com marcadores durante o patch-clamp requerem a 

troca constante entre os modos de fluorescência e transmissão (SCHIEFER et al., 

1999). Se o cenário dos experimentos de patch-clamp apresenta componentes 

ópticos DIC, a troca entre os modos DIC e de fluorescência normalmente envolve a 

remoção de pelo menos dois componentes e/ou a instalação de um filtro sobre a 

lente objetiva (BORGIUS et al., 2010). A remoção manual dos componentes durante 

os experimentos de patch-clamp geralmente causa vibrações que podem dificultar a 

posterior localização de células e eletrodos. Este problema pode ser mais 

traumático quando é executada a gravação de múltiplas células durante o patch-

clamp. O método de Dodt contrast não requer componentes ópticos sobre a 

objetiva; contudo, a resolução dos neurônios é geralmente inferior àquela obtida 

com os componentes DIC (DAVIE et al., 2006). Utilizar uma máscara virtual de 

fluorescência em movimento nos eixos    dentro do campo de visão elimina a 

necessidade de troca entre os modos de fluorescência e transmissão, uma vez que 

a região de interesse está determinada. 

A ativação de neurônios por optogenética é uma técnica que vem se 

tornando comum em quase todos os laboratórios de ponta em neurociências (LEÃO 

et al., 2012).  Na Optogenética, as células expressam em sua membrana, canais 

proteicos denominados de rodopsinas, sensíveis a certos comprimentos de onda. 

Este  comprimento de onda serve para ativar ou desativar canais iônicos nos 

neurônios. Por exemplo, a expressão de Channelrhodopsin-2 geralmente coincide 

com o comprimento de onda que excita proteínas fluorescentes nestes mesmos 

neurônios (LEÃO et al., 2012; BOYDEN et al., 2005). Então, a inspeção do tecido 

utilizando fluorescência pode causar a ativação indesejada de neurônios que 

também expressam rodopsinas, por meio da fonte de luz do microscópio, o que gera 

uma super-excitação do tecido e, consequentemente, danos irreversíveis (LEÃO et 

al., 2012). Assim, os experimentos de patch-clamp in vitro envolvendo optogenética 

podem beneficiar-se também de um sistema computacional de rastreamento de 

neurônios. 

Como mencionado anteriormente, a busca por células específicas durante 

experimentos de patch-clamp e microscopia de fluorescência, em geral, consiste 

não só em uma mudança constante de posição nos eixos    mas também em 

mudanças de foco e luminosidade. Quando essas mudanças ocorrem, há uma 
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perda frequente da referência pelo usuário, o que exige uma nova imagem de 

fluorescência para determinar a região de interesse. Dispositivos com foco 

eletrônico, repetidores automáticos de posição nos eixos    e filtros de comutação 

facilitam a troca entre os modos de fluorescência e transmissão e o retorno preciso 

a um campo de visão pré-determinado (BORGIUS et al., 2010). Contudo, o custo 

para adquirir estes componentes é elevado e nem sempre eles estão presentes nos 

laboratórios de eletrofisiologia. Desta forma, a técnica desenvolvida nesta tese 

representa uma alternativa aos dispositivos eletrônicos de alto custo, podendo 

simplificar e facilitar o trabalho de busca por células e pipetas durante os 

experimentos em questão.  

Além disso, a redução drástica da exposição dos neurônios à luz permite 

evitar os efeitos deletérios dos longos períodos de exposição à microscopia de 

fluorescência, evitando assim, a produção de espécies reativas a oxigênio (ROS - 

Reactive Oxygen Species) e o dano às células por excesso de excitação 

(BARTOSZ, 1997; FOYER et al., 1994; WRIGHT et al., 2002). Pela reação com 

proteínas, lipídios e ácidos nucléicos (HALLIWELL; GUTTERIDGE, 1989), o 

aumento de ROS pode alterar a fisiologia dos neurônios, e como consequência, 

danificar as células. Uma mínima exposição das células à irradiação pode ainda 

causar a produção de ROS, mas a capacidade de eliminação dessas espécies pela 

célula está fortemente associada ao curto período de exposição à luz (DIXIT; CYR, 

2003). 

Em resumo, foi desenvolvida uma nova ferramenta para o rastreamento de 

neurônios durante experimentos de eletrofisiologia. A habilidade em detectar 

neurônios de interesse pelo programa computacional desenvolvido foi elucidada 

utilizando-se imagens DIC e Dodt contrast de culturas de neurônios e fatias de 

cérebro tipicamente usadas em experimentos de patch-clamp. Além disso, a técnica 

também permite realizar a sobreposição de uma máscara de fluorescência sem a 

necessidade de expor a célula à uma contínua iluminação fluorescente. A 

necessidade e importância de não danificar as células a serem estudadas e seu 

acompanhamento durante os experimentos são de suma importância para a área de 

microscopia de fluorescência, sendo uma das contribuições desta tese para a área 

citada. 
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5.4 Trabalhos futuros  

 

Como propostas de trabalhos futuros, pretende-se: 

 Realizar testes empíricos da interação entre luz e tecido cerebral, incluindo 

diferentes comprimentos de onda e áreas do cérebro, como forma de 

complementar o estudo teórico desenvolvido nesta tese; 

 

 Construir sondas para sensoriamento luminoso e de temperatura utilizando 

fibras ópticas e aparato optoeletrônico; 

 

 Desenvolver plugins do sistema computacional de rastreamento de células e 

sobreposição de imagens para os principais softwares de microscopia de 

fluorescência, ressaltando que estes softwares devem ser de código aberto e 

livre.  



93 

 

 

Referências Bibliográficas 

ACUÑA, A. U.; AMAT-GUERRI, F. Early History of Solution Fluorescence : The 
lignum nephriticum of Nicolás Monardes. n. August 2007, p. 3–20, 2007.  

ALEXIEV, U.; FARRENS, D. L. Fluorescence spectroscopy of rhodopsins: Insights 
and approaches. Biochimica et Biophysica Acta - Bioenergetics, v. 1837, n. 5, p. 
694–709, 2014.  

AL-JUBOORI, S. I.; DONDZILLO, A.; STUBBLEFIELD, E. A.; FELSEN, G.; LEI, T. 
C.; KLUG, A. Light scattering properties vary across different regions of the adult 
mouse brain. PloS one, v. 8, n. 7, p. e67626, jan. 2013. 

AMERSHAM BIOSCIENCES. Handbook fluorescence imaging, principles and 
methods. Amersham Biosciences, 2002.  

ANDERSEN, P.; MOSER, E. I. Brain temperature and hippocampal function. 
Hippocampus, v. 5, n. 6, p. 491–8, jan. 1995. 

ANDREWS, L. C.; PHILLIPS, R. L. Laser beam propagation through random 
media. 2nd. ed. USA: SPIE Press, 2005.  

ARAVANIS, A. M.; WANG, L.-P.; ZHANG, F.; MELTZER, L. a; MOGRI, M. Z.; 
SCHNEIDER, M. B.; DEISSEROTH, K. An optical neural interface: in vivo control of 
rodent motor cortex with integrated fiberoptic and optogenetic technology. Journal 
of neural engineering, v. 4, n. 3, p. S143–56, set. 2007. 

ARSONVAL, A. D. La fibre musculaire est directement excitable par la lumiere. C.R. 

Soc. Biol. 43, 318-320, 1891. 

BAKER, M. Method of the Year 2010. Nature Methods, v. 8, n. 1, 2010.  

BALANIS, C. A. Advanced engineering electromagnetics. 2nd ed. USA: John 
Wiley & Sons Inc, 2012. 

BARTOSZ, G. Oxidative stress in plants. Acta Physiologiae Plantarum, v. 19, n. 1, 
p. 47–64, 1997.  

BAY, H.; ESS, A.; TUYTELAARS, T.; VAN GOOL, L. Speeded-Up Robust Features 
(SURF). Computer Vision and Image Understanding, v. 110, n. 3, p. 346–359, 
jun. 2008. 

BERNSTEIN, J. G.; HAN, X.; HENNINGER, M. A.; KO, E. Y.; QIAN, X.; FRANZESI, 
G. T.; MCCONNELL, J. P.; STERN, P.; DESIMONE, R.; BOYDEN, E. S. Prosthetic 
systems for therapeutic optical activation and silencing of genetically-targeted 
neurons. Proceedings - Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers, v. 
6854, n. 650, p. 68540H, 2008. 



94 

 

 

BORGIUS, L.; RESTREPO, C. E.; LEAO, R. N.; SALEH, N.; KIEHN, O. A transgenic 
mouse line for molecular genetic analysis of excitatory glutamatergic neurons. 
Molecular and Cellular Neuroscience, v. 45, n. 3, p. 245–257, 2010. 

BOYDEN, E. S.; ZHANG, F.; BAMBERG, E.; NAGEL, G.; DEISSEROTH, K. 
Millisecond-timescale, genetically targeted optical control of neural activity. Nature 
Neuroscience, 2005. 

BOWMAN, H. F. Estimation of tissue blood flow. In: A Shitzer and RC Eberhart (eds) 
Heat transfer in medicine and biology. New York: Plenum, 1985, pp. 193–230. 

CAMBRIDGE, S. Photoswitching proteins - methods and protocols. New York: 
Springer, 2014. 

CHEN, J.; TAKIGUCHI, T.; ARIKI, Y. A robust SVM classification framework using 
PSM for multi-class recognition. EURASIP Journal on Image and Video 
Processing, 2015. 

CHUONG, A. S.; MIRI, M. L.; BUSSKAMP, V.; MATTHEWS, G. a C.; ACKER, L. C.; 
SØRENSEN, A. T.; YOUNG, A.; KLAPOETKE, N. C.; HENNINGER, M. a; 
KODANDARAMAIAH, S. B.; OGAWA, M.; RAMANLAL, S. B.; BANDLER, R. C.; 
ALLEN, B. D.; FOREST, C. R.; CHOW, B. Y.; HAN, X.; LIN, Y.; TYE, K. M.; ROSKA, 
B.; CARDIN, J. a; BOYDEN, E. S. Noninvasive optical inhibition with a red-shifted 
microbial rhodopsin. Nature neuroscience, v. 17, n. 8, p. 1123–1129, 2014. 

CLARKE, J. D. Using fluorescent dyes for fate mapping, lineage analysis, and axon 

tracing in the chick embryo. Methods Mol Biol. 2008, 461:351–361. 

COELHO, T. V. N. Estudo de sistemas de comunicação utilizando óptica no 
espaço livre. Dissertação de Mestrado, Instituto Militar de Engenharia, Rio de 
Janeiro, 2008. 

COMBS, C. A. Fluorescence microscopy: a concise guide to current imaging 
methods. Current protocols in neuroscience / editorial board, Jacqueline N. 
Crawley ... [et al.], v. Chapter 2, p. Unit2.1, jan. 2010. 

DAVIE, J. T.; KOLE, M. H. P.; LETZKUS, J. J.; RANCZ, E. a; SPRUSTON, N.; 
STUART, G. J.; HÄUSSER, M. Dendritic patch-clamp recording. Nature protocols, 
v. 1, n. 3, p. 1235–1247, 2006.  

DAYAN, P.; ABBOT, L. F. Theoretical neuroscience computational and 
mathematical. USA: Mit Press, 2001. 

DIESTER, I.; KAUFMAN, M. T.; MOGRI, M.; PASHAIE, R.; GOO, W.; YIZHAR, O.; 
RAMAKRISHNAN, C.; DEISSEROTH, K.; SHENOY, K. V. An optogenetic toolbox 
designed for primates. Nat Neurosci 14: 387-397, 2011. 



95 

 

 

DILLER, K. R.; VALVANO, J. W.; PEARCE, J. A. Bioheat transfer. In: Kreith F and Y 
Goswami (eds) CRC handbook of mechanical engineering. Boca Raton, FL: CRC 
Press, 2004 

DIXIT, R.; CYR, R. Cell damage and reactive oxygen species production induced by 
fluorescence microscopy: effect on mitosis and guidelines for non-invasive 
fluorescence microscopy. The Plant journal : for cell and molecular biology, v. 
36, n. 2, p. 280–290, 2003.  

DUGUÉ, G. P.; AKEMANN, W.; KNÖPFEL, T. A comprehensive concept of 
optogenetics. Progress in brain research, v. 196, p. 1–28, jan. 2012. 

DŽIMBEG-MALČIĆ, V.; BARBARIĆ-MIKOČEVIĆ, Ž.; ITRIĆ, K. Kubelka-Munk 
Theory in Describing Optical Properties of Paper (1). Technical Gazette, v. 18, n. 1, 
p. 117–124, 2011.  

ELWASSIF, M. M.; KONG, Q.; VAZQUEZ, M.; BIKSON, M. Bio-heat transfer model 
of deep brain stimulation-induced temperature changes. Journal of neural 
engineering, v. 3, n. 4, p. 306–15, dez. 2006. 

ENJIN, A.; LEÃO, K. E.; MIKULOVIC, S.; LE MERRE, P.; TOURTELLOTTE, W. G.; 
KULLANDER, K. Sensorimotor function is modulated by the serotonin receptor 1d, a 
novel marker for gamma motor neurons. Molecular and Cellular Neuroscience, v. 
49, n. 3, p. 322–332, 2012.  

ERMENTROUT, G. B.; TERMAN, D. H. Mathematical foundations of 
neuroscience. New York: Springer, 2010. 

EVANS, C. Notes on the OpenSURF Library SURF : Speeded Up Robust Features. 
n. 1, 2009.  

FISCHLER, M. A.; BOLLES, R. C. Random sample consensus: a paradigm for 
model fitting with applications to image analysis and automated cartography. 
CommunACM. 24(6):383–395, 1981. 

FOYER, C. H.; LELANDAIS, M.; KUNERT, K. J. Photooxidative Stress in Plants. 
Physiologia Plantarum, v. 92, n. 4, p. 696–717, 1994. 

G, N; TAN, A.; FARHATNIA, Y.; RAJADAS, J.; HAMBLIN, M. R.; KHAW, P. T.; 
SEIFALIAN, A. M. Channelrhodopsins: visual regeneration and neural activation by a 
light switch. New biotechnology, v. 30, n. 5, p. 461–74, 25 jul. 2013. 

GAUGLITZ, E. G.; VO-DINH, T. Handbook of spectroscopy - Near-infrared 
spectroscopy handbook of analytical techniques in-situ spectroscopy in 
heterogeneous catalysis. Germany: Wiley-VCH, 2003. 

GONZALEZ, R. C.; WOODS, R. E.; EDDINS, S. L. Digital image processing using 
MATLAB. India: Pearson Education, 2004. 



96 

 

 

GUNAYDIN, L. A; GROSENICK, L.; FINKELSTEIN, J. C.; KAUVAR, I. V; FENNO, L. 
E.; ADHIKARI, A.; LAMMEL, S.; MIRZABEKOV, J. J.; AIRAN, R. D.; ZALOCUSKY, 
K. a; TYE, K. M.; ANIKEEVA, P.; MALENKA, R. C.; DEISSEROTH, K. Natural neural 
projection dynamics underlying social behavior. Cell, v. 157, n. 7, p. 1535–1551, 19 
jun. 2014. 

HALLIWELL, B.; GUTTERIDGE, J. M. C. Free Radicals in Biology and Medicine. 

Oxford: Claredon Press; 1989. 

HERNANDEZ, V. H.; GEHRT, A.; REUTER, K.; JING, Z.; JESCHKE, M.; SCHULZ, 
A. M.; HOCH, G.; BARTELS, M.; VOGT, G.; GARNHAM, C. W.; YAWO, H.; 
FUKAZAWA, Y.; AUGUSTINE, G. J.; BAMBERG, E.; KÜGLER, S.; SALDITT, T.; DE 
HOZ, L.; STRENZKE, N.; MOSER, T. Optogenetic stimulation of the auditory 
pathway. Journal of Clinical Investigation, v. 124, n. 3, p. 1114–1129, 2014.  

HILSCHER, M.; LEÃO, K. E.; LEÃO, R. N. Synchronization through nonreciprocal 

connections in a hybrid hippocampus microcircuit. Front Neural Circ 2013, 7:120. 

HODGKIN, a. L.; HUXLEY, a. F. A quantitative description of membrane current and 
its application to conduction and excitation in nerve. The Journal of physiology, v. 
117, n. 4, p. 500–544, 1952.  

HORIKAWA, K.; YAMADA, Y.; MATSUDA, T.; KOBAYASHI, K.; HASHIMOTO, M. 

Spontaneous network activity visualized by ultrasensitive Ca(2+) indicators, yellow 

Cameleon-Nano. Nat Methods 2010, 7:729–732. 

HTWE, N. N.; WAR, N. Human Identification Based Biometric Gait Features using 
MSRC. International Journal of Advanced Research inn Computer Engineering 
& Technology (IJARCET), v. 2, n. 5, 2013.  

ISHIKAWA, D.; TAKAHASHI, N.; SASAKI, T.; USAMI, A.; MATSUKI, N.; IKEGAYA, 
Y. Fluorescent pipettes for optically targeted patch-clamp recordings. Neural 
networks : the official journal of the International Neural Network Society, v. 23, 
n. 6, p. 669–72, ago. 2010. 

ISHIMARU, A. Wave Propagation and Scattering in Random Media. 1, 2, New 
York: Academic Press, 1978.  

JALAL, A. S. The State-of-the-Art in Visual Object Tracking. Informatica, v. 36, p. 
227–248, 2012.  

JOHN, D. The laboratory computer - a pratical guide for physiologists and 
neuroscientists. London: Academic Press, 2001. 

KATO, H. E.; ZHANG, F.; YIZHAR, O.; RAMAKRISHNAN, C.; NISHIZAWA, T.; 
HIRATA, K.; ITO, J.; DEISSEROTH, K.; NUREKI, O. Crystal structure of the 
channelrhodopsin light-gated cation channel. Nature, 2012. 



97 

 

 

KITAI, A. Luminescent Materials and Applications. London: John Wiley & Sons, 
2008. 

LEÃO, R. N.; REIS, A.; EMIRANDETTI, A.; LEWICKA, M.; HERMANSON, O.; 

FISAHN, A. A voltage-sensitive dye-based assay for the identification of 

differentiated neurons derived from embryonic neural stem cell cultures. PLoS One. 

5(11):e13833, 2010. 

LEÃO, R. N.; MIKULOVIC, S.; LEÃO, K. E.; MUNGUBA, H.; GEZELIUS, H.; ENJIN, 
A.; PATRA, K.; ERIKSSON, A.; LOEW, L. M.; TORT, A. B. L.; KULLANDER, K. OLM 
interneurons differentially modulate CA3 and entorhinal inputs to hippocampal CA1 
neurons. Nature Neuroscience, n. October, 7 out. 2012. 

MASTERS, B. Selected Papers on Optical Low-Coherence Reflectometry and 
Tomography. MS 165, Bellingham, WA: SPIE Press, 2002. 

MEIJERING, E.; DZYUBACHYK, O.; SMAL, I. Methods for cell and particle tracking. 
Methods in enzymology, v. 504, n. February, p. 183–200, jan. 2012. 

MIKLAVCIC, S. J. Revised Kubelka – Munk theory. III. A general theory of light 
propagation in scattering and absorptive media. v. 22, n. 9, p. 1866–1873, 2005.  

MURPHY, D. B.; DAVIDSON, M. W. Light microscopy and electronic imaging 
fundamentals of light microscopy and electronic second edition. 2nd ed. 
Canadá: Wiley Blackwell, 2013.  

ORAZIO, S. Principles of lasers. USA: Springer, 2010.  

PAREDES, R. M.; ETZLER, J. C.; WATTS, L. T.; ZHENG, W.; LECHLEITER, J. D. 
Chemical calcium indicators. Methods, v. 46, n. 3, p. 143–151, 2008.  

PEIXOTO, H. M.; MUNGUBA, H.; CRUZ, R. M. S.; GUERREIRO, A. M. G.; LEAO, 
R. N. Automatic tracking of cells for video microscopy in patch clamp experiments. 
Biomedical engineering online, v. 13, p. 1–14, 2014. 

PENNES, H. Analysis of tissue and arterial blood temperatures in the resting human 
forearm. Journal of applied physiology, p. 5–34, 1948.  

PIAZZA, L.; LUMMEN, T. T. A.; QUINONEZ, E.; MUROOKAL, Y.; REED, B. W.; 
BARWICK, B.; CARBONE, F. Simultaneous observation of the quantization and the 
interference pattern of a plasmonic near-field. Nature Communications, 2015. 

PURVES, D. et al. Neuroscience. 3rd ed. USA: Sinauer Associates Inc, 2004.   

REIN, M. L.; DEUSSING, J. M. The optogenetic (r) evolution. Mol Genet Genomics. 
p. 95–109, 2012.  



98 

 

 

RENZ, M. Fluorescence microscopy-a historical and technical perspective. 
Cytometry. Part A : the journal of the International Society for Analytical 
Cytology, v. 83, n. 9, p. 767–79, set. 2013. 

RICHTER, C.-P.; RAJGURU, S.; BENDETT, M. Infrared neural stimulation in the 
cochlea. NIH Public Access. 2013. 

RICHTER, C.-P.; TAN, X. Photons and neurons. Hearing research, v. 311, p. 72–
88, maio 2014. 

RUSS, J. C. The image processing handbook. 6. ed. CRC Press, 2011.  

SADIKU, M. N. O. Elements of electromagnetics. 5th ed. London: Oxford 
University Press Inc, 2010. 

SCHIEFER, J.; KAMPE, K.; DODT, H. U.; ZIEGLGÄNSBERGER, W.; 
KREUTZBERG, G. W. Microglial motility in the rat facial nucleus following peripheral 
axotomy. Journal of neurocytology, v. 28, n. 6, p. 439–53, jun. 1999. 

STANCIU, S. G.; HRISTU, R.; STANCIU, G. a. Influence of Confocal Scanning 
Laser Microscopy specific acquisition parameters on the detection and matching of 
Speeded-Up Robust Features. Ultramicroscopy, v. 111, n. 5, p. 364–374, 2011. 

SZELISKI, R. Computer Vision - algorithms and applications. London: Springer, 
2011. 

TOULOUKIAN, Y. S. et al. Thermophysical properties of matter: Thermal 
conductivity, 3, New York: IFI/Plenum, 1970, pp. 120, 209. 

TOULOUKIAN, Y. S. et al. Thermophysical properties of matter: Thermal 
diffusivity, 10, New York: IFI/Plenum, 1973, pp. 15a–42a. 

TSIEN, R. Y. The green fluorescent protein. Annual review of biochemistry, v. 67, 
p. 509–44, jan. 1998. 

TUCHIN, V.V. Coherence-domain methods in tissue and cell optics. Laser Phys., 8, 
807, 1998. 
 
TUCHIN, V. V. Handbook of Optical Biomedical Diagnostics. PM107, 
Bellingham, WA: SPIE Press, 2002. 
 
TUCHIN, V. V. Tissue Optics: Light Scattering Methods and Instruments for 
Medical Diagnosis. SPIE Tutorial Texts in Optical Engineering, TT38. Bellingham, 
WA: SPIE Press, 2000. 
 
VIOLA, P.; JONES, M. Rapid object detection using a boosted cascade of simple 
features. Proceedings of the 2001 IEEE Computer Society Conference on 
Computer Vision and Pattern Recognition. CVPR 2001, v. 1, p. 511–518, 2001. 



99 

 

 

VO-DINH, T. Biomedical Photonics Handbook. CRC Press, 2003.  

WEISSTEIN, E. W. Fourier Transform - Gaussian. From MathWorld - A Wolfram 
Web Resource. Disponível em: http://mathworld.wolfram.com/ Acesso em: abril de 
2015. 

WELCH, A. J.; VAN GERMERT, M. J. C. Optical-thermal response of laser 
radiated tissue. USA: Springer, 2011 

WILLIAMS, M. M. R. The mathematics of diffusion. 2nd ed. CLARENDON PRESS 
OXFORD, 1975.  

WRIGHT, A.; BUBB, W. a; HAWKINS, C. L.; DAVIES, M. J. Singlet oxygen-mediated 
protein oxidation: evidence for the formation of reactive side chain peroxides on 
tyrosine residues. Photochemistry and photobiology, v. 76, n. 1, p. 35–46, 2002.  

YANG, L.; MIKLAVCIC, S. J. Revised Kubelka-Munk theory. III. A general theory of 
light propagation in scattering and absorptive media. Journal of the Optical Society 
of America. A, Optics, image science, and vision, v. 22, n. 9, p. 1866–1873, set. 
2005.  

YANG, S. T.; MATTHEWS, M. J.; ELHADJ, S.; COOKE, D.; GUSS, G. M.; 
DRAGGOO, V. G.; WEGNER, P. J. Comparing the use of mid-infrared versus far-
infrared lasers for mitigating damage growth on fused silica. Applied Optics, v. 49, 
n. 14, p. 2606, 2010.  

YIZHAR, O.; FENNO, L. E.; DAVIDSON, T. J.; MOGRI, M.; DEISSEROTH, K. 
Optogenetics in neural systems. Neuron, v. 71, n. 1, p. 9–34, 14 jul. 2011. 

ZHANG, F.; ARAVANIS, A. M.; ADAMANTIDIS, A.; DE LECEA, L.; DEISSEROTH, 
K. Circuit-breakers: optical technologies for probing neural signals and systems. 
Nature reviews. Neuroscience, v. 8, n. 8, p. 577–581, 2007.  

ZHANG, W.; LIU, L.; YIN, S.; ZHOU, R.; CAI, S.; WEI, S. An efficient VLSI 
architecture of speeded-up robust feature extraction for high resolution and high 
frame rate video. Science China Information Sciences, p. 1–14, 21 maio 2013. 

 

 

  



100 

 

 

ANEXO A - Diagrama de Jablonski 

 

O diagrama de Jablonski mostra a mudança da molécula 1A para o seu 

estado de excitação (1A*), seguindo para um terceiro estado (3A), onde ocorre o 

relaxamento e o retorno para o estado fundamental durante a fosforescência. 

 

 

Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Jablonski_diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jablonski_diagram


101 

 

 

APÊNDICE A -  Materiais e Métodos  

 

Frequências e “Duty Cycle” 

Representação das frequências de 8 Hz e 40 Hz e suas respectivas larguras 

de pulso (25, 50 e 75%) em uma escala temporal de 1 s, utilizadas para a 

modulação dos lasers nos cálculos de variação de temperatura em estado 

estacionário e transiente mostrados na seção 4.2.  

 Para 8 Hz tem-se: 
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 Para 40 Hz tem-se: 
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Animais e diretrizes 

Os experimentos utilizando camundongos C57B6 ou Gad2tm2(cre)Zjh/J (Jackson 

Labs) cruzados com Gt(ROSA)26Sortm14(CAG−tdTomato)Hze (Allen Brain Institute) e 

(Gad2tdTom) foram conduzidos de acordo com as diretrizes para cuidado e uso de 

animais de laboratório da Universidade de Uppsala e da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte. Todos os esforços foram realizados para minimizar o 

sofrimento e o número de animais utilizados. 

Culturas de células 

As culturas de neurônios do hipocampo utilizadas para transfecção com 

indicadores de cálcio do tipo yellow cameleon, geneticamente modificados (cedidos 

por Takeharu Nagai, Sapporo University) (HORIKAWA et al., 2010), foram  

preparadas a partir de filhotes de camundongos de 0 a 2 dias de vida. O hipocampo 

foi dissecado em solução congelada de PBS, com 10 mM de glicose, e transferido 

para uma solução semelhante contendo 0,5 mg/ml de papaína e 10 ul/ml de DNase, 

durante 30 min, em uma temperatura de 37°C. O hipocampo foi triturado com o 

auxílio de pipetas de vidro e a suspensão celular resultante foi sedimentada em 

lâminas pré-revestidas com poli-L-lisina e laminina. As culturas foram conservadas 

em um meio Neurobasal-A, suplementado com 2% de B27 (NB/B27), 1 mM de Na-

piruvato, 2 mM de L-glutamina, e 100 U/ml de penicilina + 100 mg/ml de 

streptomicina (1x PEST). As culturas foram submetidas à transfecção com fosfato 

de cálcio, quatro a seis dias depois de sedimentadas. As células cresceram até ser 

realizada a análise de expressão ou eletrofisiologia.  

Fatias de hipocampo 

As fatias de hipocampo P21-P28 foram obtidas como descrito em 

(HILSCHER et al., 2013). Em resumo, o cérebro foi removido e colocado em uma 

solução congelada de sucrose com líquido cerebroespinal artificial (ACSF), 

contendo, em mM: KCl, 2,49; NaH2PO4, 1,43; NaHCO3, 26; glicose, 10; sucrose, 

252; CaCl2, 1,0; MgCl2, 4,0. As fatias horizontais contendo o hipocampo foram 

obtidas utilizando um vibratome e foram subsequentemente movidas para uma 

câmara de retenção submersa, contendo ACSF (em mM: NaCl, 124; KCl, 3,5; 
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NaH2PO4, 0,25; MgCl2, 1,5; CaCl2, 1,5; NaHCO3, 30; glicose, 10), aquecida com 

95% de O2 e 5% de CO2, e assim foram mantidas até serem movidas para a base 

do microscópio. 

Videomicroscopia 

As imagens analisadas neste trabalho foram obtidas a partir de culturas de 

neurônios e fatias de cérebro que foram coletadas com diferentes níveis de 

luminosidade, foco e deslocamento. As imagens foram adquiridas utilizando 

microscópios padrões DIC e Dodt contrast (BX51WI, Olympus) e uma objetiva de 

imersão em água com resolução de 40x (0,8 NA, Olympus). As imagens de 

fluorescência amarela ou vermelha foram obtidas utilizando uma lâmpada halógena 

de metal, com 200 W de potência (Prior, UK) e um arranjo de LEDs de comprimento 

de onda 440 nm (LEÃO et al., 2010), utilizando, respectivamente: filtros de excitação 

ET436/20x e ET545/30x (Chroma, USA); espelhos dicróicos T455LP e T570LP 

(Chroma); e filtros de emissão 542/27-25 (Semrock,USA) e ET620/60m (Chroma, 

USA). Uma câmera EM-CCD (Luca S ou Ixon 897, Andor, Ireland) foi usada para 

transmissão de vídeo e detecção de fluorescência. Foram utilizados os 

componentes DIC padrões (Olympus) e, para a iluminação requerida pelo método 

Dodt contrast, foi usado um tubo entre a fonte de luz e o condensador (Luigs and 

Neumann, Germany). 


