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1-Introdução 

 Espectroscopia de correlação de difusão (DCS, do inglês Diffuse Correlation 

Spectroscopy) é uma técnica óptica de difusão emergente em neurociências. Devido ao 

fato da propagação de ondas eletromagnéticas na faixa do infravermelho próximo (650 

– 900 nm) no tecido biológico ser fortemente dominada pelo espalhamento, ao invés da 

absorção, o transporte de luz nessa região do espectro pode ser aproximado por um 

processo de difusão no tecido [1,2].  No caso de DCS, a quantidade de interesse são as 

flutuações da luz espalhada devido ao movimento das moléculas do tecido, que podem 

ser quantificadas pela função de autocorrelação temporal [3,4]. O ajuste da medida da 

função de autocorrelação temporal da intensidade da luz por um modelo de difusão para 

esta grandeza permite a determinação de um parâmetro relacionado com o movimento 

das moléculas espalhadoras do tecido (em sua maioria, células do glóbulo vermelho).  

Assim, a técnica de DCS possibilita a medição de perfusão no tecido biológico, de 

forma não-invasiva, contínua, portátil, e com alta resolução temporal. A informação de 

fluxo de sangue nessas condições é uma ferramenta com alto potencial na clínica 

médica e em neurociências, com a capacidade de estudar a perfusão microvascular em 

diferentes condições, tanto do cérebro sadio quanto do cérebro doente.  

 

1.1-Organização do relatório de atividades 

O presente relatório está organizado da seguinte forma: 

 no Capítulo 2 são apresentados os objetivos do trabalho; 

 no Capítulo 3 são apresentados os fundamentos teóricos do princípio 

óptica de difusão, com enfoque nas técnicas de Espectroscopia de Óptica 

de Difusão (DOS) e Espectroscopia de Correlação de Difusão (DCS); 

 no Capítulo 4 tem-se as etapas de caracterização dos componentes 

ópticos e elétricos do sistema de DCS implementado; 

 no Capítulo 5 é avaliada a capacidade do sistema em fazer medidas de 

perfusão sanguínea através de medidas de ativação funcional na região 

do córtex pré-frontal em humanos, durante experimentos de hipercapnia. 
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  no Capítulo 6 é feita uma explicação acerca dos algoritmos utilizados 

para o reconhecimento de padrões nas séries temporais obtidas com o 

sistema de DCS implementado; 

 no Apêndice, podem ser encontradas demonstrações detalhadas das 

técnicas de transporte difusivo da luz anteriormente apresentadas, assim 

como, alguns princípios de fenômenos ondulatórios. 

 

2-Objetivos 

Os objetivos do presente trabalho foram: 

1) Implementação de um sistema DCS, e caracterização quanto às suas propriedades 

físicas e limitações práticas; 

2) Implementação de um algoritmo de K-Means e de Redes Neurais Artificiais (RNA) 

para o reconhecimento de padrões em séries temporais obtidas com o sistema DCS. 

 

3 – Fundamentos teóricos de espectroscopia óptica de difusão  

A utilização de técnicas de espectroscopia, baseadas em óptica de difusão tem 

sido cada vez mais recorrente para a determinação de características de meios densos 

onde predominam efeitos de espalhamento. Em aplicações médicas, estes tipos de 

técnicas podem ser utilizadas para a obtenção de informações acerca da hemodinâmica 

de tecidos biológicos.  

 A ideia principal deste tipo de técnicas, aplicadas em medicina, consiste em 

perturbar um meio com fontes de luz, cujo espectro de emissão se situa na região do 

infravermelho próximo.  O uso de fontes de luz nessa região espectral se deve ao fato de 

haver uma janela óptica no tecido, fazendo com que ocorra uma maior probabilidade do 

seu espalhamento, possibilitando a sua detecção no mesmo plano incidente. A 

informação detectada carrega informações acerca de determinadas características do 

meio. A obtenção das propriedades ópticas do meio (coeficientes de absorção e 

espalhamento) pode ser obtida através do uso de técnicas de Espectroscopia Óptica de 

Difusão (DOS). Características acerca do comportamento dinâmico do meio podem ser 

obtidas, através de técnicas de Espectroscopia de Correlação de Difusão (DCS), com a 

medição do movimento das partículas espalhadoras no meio.  
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3.1 – DOS 

Através de DOS é possível fazer uso de dois objetos de estudo que se 

caracterizam pela forma com que a luz é incidida no meio: se a luz for modulada em 

certa frequência, e se for possível fazer registro das variações de amplitude e fase do 

sinal detectado, valores de propriedades ópticas absolutas serão quantificados [2,8]. 

Caso a luz incidida não possua nenhuma modulação, somente variações nos níveis de 

absorção podem ser quantificadas, a partir do registro de variações de intensidade 

detectada. Nesse último caso, consideram-se nulas as variações de espalhamento 

durante a trajetória do fóton no tecido [1-2, 5-7]. 

 Ao penetrar no meio, a luz pode ser absorvida ou espalhada. 

Macroscopicamente, a probabilidade de um fóton ser absorvido por unidade de 

comprimento pode ser traduzida por um coeficiente de absorção (μa). A quantificação de 

μa pode ser dada por uma relação entre a capacidade química da partícula em absorver 

luz (coeficiente de extinção) e a sua concentração [1,2,4-7]. O processo de 

espalhamento, por sua vez, pode ser traduzido por um coeficiente de espalhamento (μe). 

Ao contrário de um processo de absorção, ao interagir com a molécula, o fóton pode 

sofrer um desvio de sua trajetória, modelado por uma função de espalhamento [1,5-7]. 

No tecido biológico, é necessário levar em consideração os múltiplos espalhamentos 

que existem durante a trajetória de propagação do fóton até ser detectado. Para isso, 

inclui-se um termo no coeficiente de espalhamento dado por um fator de assimetria (g), 

relacionado com a média de todas as funções de espalhamento ocorridas na interação do 

fóton com a partícula, resultando em um novo termo conhecido como coeficiente de 

espalhamento reduzido (μs') [1,3-8].  

  O espalhamento da luz também pode ser entendido do ponto de vista clássico, 

como sendo um desvio do vetor do campo elétrico incidente sobre a molécula devido à 

oscilação de seus dipolos. Essa análise facilita a interpretação física dos processos 

envolvidos para o cálculo do movimento médio das partículas e, consequentemente, dos 

níveis de perfusão, quantificados através da técnica de DCS (secção 3.2).  

 

3.2-DCS 

 A técnica de espectroscopia de correlação de difusão (DCS), baseada em alguns 

conceitos de espalhamento dinâmico da luz, tem se mostrado uma técnica óptica útil 

para medir fluxo sanguíneo no tecido de forma contínua e não-invasiva [4-6].                                
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 Medidas ópticas de perfusão sanguínea podem ser obtidas a partir da 

determinação das variações do caminho quadrático médio das partículas espalhadoras 

no meio. No tecido biológico, esse comportamento dinâmico está predominantemente 

associado às células do glóbulo vermelho. Para a determinação das rápidas flutuações 

de intensidade no sinal detectado, devido ao movimento dessas partículas, é necessário 

fazer a análise da função de autocorrelação da série temporal da intensidade detectada 

(𝐺2(𝜏)), em intervalos de tempo 𝜏 suficientemente pequenos.  

 No entanto, apenas através da função 𝐺2(𝜏) não é possível obter informações 

suficientes acerca das mudanças de fase detectadas, provocadas por mudanças do vetor 

de onda e/ou pelo movimento das partículas no meio. Desse modo, é necessário 

relacionar a função 𝐺2(𝜏) com a função de autocorrelação do campo elétrico (𝐺1(𝜏)). 

Essa relação pode ser obtida a partir da relação de Siegert, que para fontes de luz com 

comprimentos de coerência grandes assume a seguinte forma:  

 

𝑔2(𝜏) = 1 + 𝛽|𝑔1(𝜏)|
2,                                    (1) 

 

onde 𝑔2(𝜏)  é a função de autocorrelação normalizada da intensidade, e 𝑔1(𝜏) é a 

função de autocorrelação do campo elétrico normalizada. Na mesma relação, o 

parâmetro 𝛽 depende de algumas características da fonte luminosa (tais como, 

comprimento de coerência e estabilidade) e de alguns fatores externos como, por 

exemplo, luz ambiente e formas de detecção óptica. Para as circunstâncias que irão ser 

feitas as aquisições, o parâmetro 𝛽 terá valor de 0,5. 

O cálculo do caminho quadrático médio das partículas espalhadoras (⟨Δ𝑟2(𝜏)⟩) 

pode ser obtido a partir do melhor ajuste da Equação de Difusão (Apêndice A.2) para a 

função de autocorrelação [5-6,9-10] em cada curva experimental de 𝑔2(𝜏) obtida para 

cada instante de tempo. 

 

4 – O módulo de DCS 

 Por a técnica de DCS não ser comercial, foi necessário primeiramente montar 

um sistema para a sua utilização. Em resumo, o sistema consiste de uma fonte de luz na 

região do infravermelho próximo, que possui um comprimento de coerência 

relativamente grande, e um detector com sensibilidade suficiente para contar fótons em 

uma alta resolução temporal. Uma placa capaz de calcular a função de autocorrelação da 
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intensidade detectada (autocorrelador) a partir da saída do detectador é utilizada para a 

conexão com a teoria apresentada acima. Cada um dos componentes citados, assim 

como a teoria envolvida para o seu funcionamento, será detalhado de forma resumida 

nas próximas subseções.  

 

4.1 - Fontes de luz 

 Para o sistema implementado, utilizou-se um laser com espectro de emissão 

centrado em 852nm (CrystaLaser Inc., Reno, NY, EUA). Para que o sistema tenha 

capacidade de fazer medidas de perfusão sanguínea, algumas características devem ser 

respeitadas: 

 estabilidade: as variações da intensidade luminosa emitida pelo laser não 

pode ser muito significativa, de forma que seja possível associar as 

flutuações detectadas como consequências no processo de interação da luz 

com a partícula do meio, apenas; 

 alta coerência: o comprimento de coerência deve ser maior que o 

comprimento médio da trajetória de alguns fótons no tecido (>1m); 

 emissão de luz na região espectral do infravermelho próximo; 

 potência radiante da ordem de 40-70mW, de forma a que ainda seja possível 

a sua detecção, mesmo levando em consideração as perdas da montagem 

experimental. 

 

4.1.1 – Fundamentos Teóricos 

A emissão de radiação por parte de fontes de luz laser é caracterizada segundo o 

princípio da emissão estimulada, como o próprio acrônimo da palavra se refere: Light 

Amplification by Stimulated Emission Radiation.  

A emissão estimulada, de um ponto de vista atômico, está diretamente 

relacionada ao processo de decaimento do elétron e à sua distribuição em níveis de 

energia no átomo. Um elétron pode decair para níveis de energia fundamentais após ter 

sido excitado por alguma forma de energia. Esse processo de decaimento pode ser dado 

através da liberação de energia na forma de um fóton (radiativa), sob a forma de geração 

de calor, ou alguma interação mecânica (não-radiativa). Se esse decaimento for sob a 

forma de energia radiativa, o fóton gerado possui direção e fase totalmente aleatória, 

caracterizando desse modo uma emissão do tipo espontânea. Se um fóton incidente 
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interage com um átomo excitado, existe uma probabilidade no qual o processo de 

decaimento seja caracterizado pela emissão de um fóton com a mesma direção, fase e 

comprimento de onda do fóton incidido (emissão estimulada). A maior probabilidade de 

ocorrência de emissão estimulada depende diretamente da existência de inversão 

populacional, que segundo o princípio de Boltzman é muito pequena, já que, no 

equilíbrio térmico, a população em níveis menos energéticos é maior do que para níveis 

mais energéticos. Nesse processo (emissão estimulada), o fóton incidido pode não ser 

absorvido, gerando desse modo dois fótons com iguais características.  

 O efeito de amplificação é criado quando os fótons gerados na emissão 

espontânea interagem sucessivamente com os elétrons do átomo, gerando novas 

emissões estimuladas num efeito cascata. Para garantir esse efeito de amplificação, o 

laser é “enclausurado” em uma cavidade óptica ressonante composta de espelhos 

refletores. Nessa cavidade, um dos espelhos possui baixo índice de transmissão, 

permitindo a passagem da luz colimada e “monocromática”. 

 De um ponto de vista ondulatório, a luz pode ser entendida como sendo uma 

composição de campos eletromagnéticos que variam ao longo do espaço e do tempo. A 

interação de duas ondas com fases relativas diferentes, mesmo que sejam provenientes 

da mesma fonte, gera um fenômeno não linear denominado por interferência [11]. Nesse 

processo, padrões de interferência construtiva e destrutiva são verificados. A diferença 

de fase relativa entre ondas está diretamente associada à diferença de caminho óptico 

percorrido pelas mesmas no mesmo intervalo de tempo. 

Como a maior parte das fontes de luz não são totalmente monocromáticas, 

fenômenos de interferência não são facilmente visualizados. No entanto, existem 

sistemas nos quais os padrões de interferência podem ser visualizados, possibilitando a 

análise de algumas características de emissão de luz, tais como o comprimento de 

coerência, caracterizado por ser a máxima distância necessária para que a luz perca o 

seu “sincronismo durante a sua trajetória de propagação,” ou seja, é a distância 

necessária para que diferenças de fases possam ser visualizadas entre campos emitidos 

com valores muito próximos de frequência. Portanto, o comprimento de coerência está 

associado à largura de banda espectral da fonte de emissão, e consequentemente ao grau 

de “monocromaticidade” gerada pela fonte de luz. 
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4.2 – Caracterização do sistema de iluminação  

4.2.1 – Coerência do laser 

Para a técnica de DCS, é necessário que o comprimento de coerência (lc) da fonte 

de luz utilizada seja maior que 1 metro (lc>1m), já que é necessário associar as 

flutuações da luz detectada, exclusivamente ao movimento das partículas espalhadoras. 

Experimentos de interferometria de baixa coerência (~cm) tornam-se inviáveis e 

poucos eficientes para avaliar a característica de emissão nessa ordem de grandeza. 

Nesse contexto, a medida indireta do comprimento de coerência a partir da largura de 

banda do espectro densidade de potência mostrou-se ser uma alternativa promissora. 

Através do teorema de Wiener-Khintchine, é possível relacionar a transformada de 

Fourier da função de autocorrelação com o espectro de densidade de potência. No caso 

de um laser, o espectro de densidade de potência, se aproxima de uma distribuição do 

tipo Lorentziana sempre que o delay time de correlação se aproximar de infinito (

→∞).  A função de autocorrelação da intensidade pode ser obtida utilizando-se um 

interferômetro. Para tal função, o   de correlação é obtido pelo delay time provocado 

pela variação de caminho óptico em um interferômetro. 

 

4.2.1.1- Materiais e Métodos 

Para a verificação do espectro de potência do laser, utilizou-se um interferômetro 

com configuração do tipo Mach-Zehnder (Figura 1), do laboratório do grupo de 

Fenômenos Ultrarápidos e Comunicações Ópticas, no Departamento de Eletrônica 

Quântica (DEQ-IFGW).  
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Figura 1: Setup do interferômetro utilizado. 

 

Resumidamente, o feixe de luz entra no interferômetro e é decomposto por um 

beam splitter (1) que distribui os feixes para cada braço do interferômetro segundo o 

seu grau de polarização. A variação de caminho óptico entre os feixes luminosos em 

cada “braço” é dada por uma fibra óptica com comprimento de 10 metros (2). 

 

Caminho 1 

O sinal de potência luminosa na saída da fibra (2) pode ser ajustado através da 

utilização de um polarizador (3). Após percorrer a fibra óptica, o feixe é refletido 

através de um espelho fixo (4) e é recombinado com o feixe proveniente do outro braço 

do interferômetro. Após a recombinação dos feixes, um sinal será medido por um 

detector (9).  

 

Caminho 2 

Após passar pelo primeiro beam splitter (1), o feixe pode ser novamente dividido 

por outro beam splitter (5) onde pode ser feito um ajuste do caminho óptico que a luz 

irá percorrer (6). No entanto, para o propósito do experimento, manteve-se o ponto 6 

fixo. Através de um piezoelétrico, modulou-se em baixa frequência (~Hz) o sinal óptico. 
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Temporalmente, essa modulação equivale a verificação de flutuações no sinal medido 

(Figura 2) pelo detector. O beam splitter (8) faz com que a interação entre os dois feixes 

de luz em cada braço seja possível, para posteriormente o sinal resultante ser medido 

(9).  

 

Figura 2: Flutuações do sinal medido pelo detector com a modulação do piezoeléctrico em um dos 

braços. 

 

Apesar de todos os ajustes feitos para alinhar e acoplar o laser a ser caracterizado, 

não foi possível obter resultados satisfatórios, já que a interferência que estava sendo 

obtida não possuía valores em amplitude  suficientes  para a obtenção de um espectro de 

potência característico. O interferômetro que estava sendo utilizado possuía todos os 

componentes para operação no infravermelho distante (~1550nm), e ao serem utilizados 

em outra faixa espectral estavam induzindo efeitos de dispersão intra-modal não 

desejados e inconvenientes para a obtenção de padrões de interferência (Figura 3). 

 

 

Figura 3: (a) Setup montado para visualizar a distribuição do feixe do laser; (b) Distribuição do 

feixe do laser obtido por uma câmera, com resolução satisfatória na região do espectro visível. 
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A utilização desta técnica para a obtenção do espectro de potência de fontes 

luminosas serve para casos em que se sabe previamente que a largura de banda da fonte  

é muito estreita, já que maior parte dos analisadores ópticos de espectro (OSA) não 

possuem resolução suficiente para demonstrar tal característica.  

Como não foi possível apurar se o comprimento de coerência da fonte de luz era 

adequado para o uso na técnica de DCS, com a técnica supracitada, procurou-se inferir 

tal característica através do monitoramento do parâmetro β por um período de 7 horas 

(Figura 4). A obtenção do parâmetro β foi realizada utilizando-se uma solução de leite 

(meio espalhador). Dessa forma, estimou-se β=0,48±0,01 (Relação de Siegert, equação 

1), valor adequado com a teoria envolvida já que, o  valor esperado seria em torno de 

0,5. Com o parâmetro obtido, conclui-se que o laser possui um comprimento de 

coerência adequado para utilização em DCS, além disso, verifica-se que o laser 

apresenta uma alta estabilidade em relação à coerência, por longos períodos de tempo. 

 

 

 

Figura 4: Flutuações do parâmetro β por um período de 7 horas. 

 

 

4.2.2 – Flutuações da potência luminosa 

 Foram apurados os níveis de flutuação da potência radiante emitida por parte do 

laser por um período de 14 horas (Figura 5). O nível de potência registrado foi de 76,1 ± 

0,1W. Assim como no caso da coerência do laser, é necessário que o laser tenha alta 

estabilidade para que seja possível associar as flutuações da luz detectada 

exclusivamente ao movimento das partículas espalhadoras. 
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Figura 5: Flutuações de potência radiante do laser de 852nm por um período de 14 horas. 

 

4.3 – Sistema de detecção 

 Para o sistema de detecção utilizou-se quatro arranjos, cada um com quatro 

fotodiodos avalanche (APD) (PerkinElmer, Quebec, Canadá). O seu uso deve-se à 

existência de certas características, tais como: 

 alta sensibilidade, capaz de contar fótons detectados; 

 altos níveis de eficiência quântica na região do espectro do infravermelho 

próximo. 

 O laser possui fontes de alimentação próprias; no entanto, para a alimentação 

dos circuitos elétricos existentes nos APDs foi necessário o uso de fontes lineares com 

+2 V, +5 V e +30 V que possuíssem níveis de ripple noise muito baixos (< 50 mVpp). 

  A fonte de +2 V foi utilizada para alimentar um circuito de refrigeração do 

próprio detector, já que a contagem de fóton realizada pelo detector poderia provocar 

um aumento da temperatura que seria compensada por esse circuito eletrônico. A fonte 

de +5 V foi utilizada para alimentar o circuito de geração dos pulsos TTL, que são o 

sinal de entrada para o autocorrelador.  A fonte de +30 V alimentou outros circuitos 

existentes no APD. Um diagrama esquemático do circuito elétrico montado pode ser 

visualizado na figura 6.  
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Figura 6: Diagrama do circuito elétrico do sistema implementado. 

4.3.1 – Fundamentos Teóricos 

 Existem dois tipos de detectores, os térmicos e os quânticos.  Os térmicos 

medem o aumento de energia provocado pela radiação eletromagnética incidida sobre o 

detector, enquanto que os quânticos (nosso maior interesse) medem o quanto de 

radiação interagiu com o detector.  

 Fotodiodos avalanche (APD), que foi o tipo de detector utilizado, são 

fotodetectores constituídos por junções P-N, que quando irradiadas produzem pares 

elétron-lacuna que se deslocam sobre ação de uma barreira de potencial na junção, 

produzindo corrente elétrica. Ao contrário de outros fotodetectores, os APDs possuem 

um campo elétrico muito característico na região de depleção. No momento da geração 

do par elétron-lacuna, sob a forma de polarização do tipo reversa, o elétron é atraído até 

o anodo e a lacuna até o catodo. O elétron, ao entrar na região do tipo p, é acelerado por 



EE016 Estágio Científico e Tecnológico II- Relatório de atividades 

2º Semestre 2014 

 

17 
 

um intenso campo elétrico, e colide com os elementos da estrutura cristalina gerando 

novos pares elétron-lacuna (ionização). Após essa geração, o processo é repetido, 

gerando um efeito do tipo avalanche. Esse efeito não é verificado na região do tipo n, 

para o qual a lacuna é atraída, pois o campo nessa região não possui as características 

necessárias para tal. 

 Efeitos de avalanche em APDs são muito sensíveis à temperatura. Na grande 

maioria dos casos, circuitos de refrigeração são utilizados para amenizar tal influência. 

Esses efeitos podem ser verificados na produção de corrente elétrica, mesmo na 

ausência de luz (Dark current). Para o sistema construído, foi quantificado esse ruído 

interno para cada detector que será detalhado na secção 4.3.2.1. 

 Em geral, APDs possuem eficiência quântica maior que fotomultiplicadoras 

(PMT) na região que está sendo explorada pela técnica (região do infravermelho 

próximo) [12]. Apesar de apresentarem áreas de sensibilidade menores que as PMTs 

[13], APDs possuem estruturas menores que as PMTs, e podem ser facilmente 

acoplados a fibras ópticas, promovendo a portabilidade do seu uso. Além disso, a 

resolução temporal obtida através de um APD é maior que aquela obtida por uma PMT 

[14,15], o que se torna uma característica essencial para o uso em DCS. 

 

4.3.2 – Caracterização do sistema de detecção  

4.3.2.1 – Níveis de Dark Current  

 O registro do sinal produzido na ausência de luz (níveis de dark current) foi 

determinado, como pode ser visto pela Tabela 1. Apurou-se uma média total de 

contagem de 300 ± 100 fótons por segundo (Hz). 
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Tabela 1: Dark current dos 16 detectores por um período de 3 horas. 

Detectores Módulo1 

(KHz) 

Módulo 2 

(KHz) 

Módulo 3 

(KHz) 

Módulo 4 

(KHz) 

1 0,36 ± 0,03 0,29 ± 0,03 

 

0,32 ± 0,02 

 

0,39 ± 0,03 

2 0,29 ± 0,03 

 

0,33 ± 0,03 

 

0,38 ± 0,03 

 

0,34 ± 0,03 

 

3 0,28 ± 0,03 

 

0,28 ± 0,02 

 

0,34 ± 0,02 

 

0,40 ± 0,03 

4 0,41 ± 0,03 

 

0,30 ± 0,03 

 

0,30 ± 0,02 

 

0,33 ± 0,03 

Média 0,33 ± 0,06 0,30 ± 0,05 0,34 ± 0,05 0,37 ± 0,06 

Média Total 0,3 ± 0,1 

 

4.3.2.2-Tempo de resposta dos Fotodetectores 

 Para a obtenção do tempo de resposta do detector, incidiu-se sobre o mesmo 

uma fonte de luz proveniente de um laser de He-Ne (632,8 ±0,1 nm). Para evitar que os 

detectores saturassem e sofressem problemas, filtros de densidade óptica neutra com 

valores de transmitância de 1% e 3% e respostas lineares na região do espectro incidido 

foram utilizados.  

 A saída do fotodetector foi conectada a um osciloscópio (Minipa, MO-220) e, 

como pôde ser constatado, a sua saída correspondia a pulsos TTL onde o menor 

intervalo de contagem entre fótons foi <25ns. A resolução do fotodetector é um 

importante fator para a detecção com maior eficiência das flutuações da luz, provocadas 

pelo movimentos das partículas espalhadoras.  

 

4.4– Autocorrelador 

 O autocorrelador escolhido para o sistema construído (Correlator.com, 

Bridgewater, NJ, EUA) possui 16 canais, sendo capaz de realizar o cálculo de 16 

funções de autocorrelação da intensidade medidas simultaneamente. Após a contagem 

dos pulsos referentes à chegada dos fótons, o correlador realiza uma multiplicação entre 

duas séries que estão atrasadas de um certo valor τ (tempo de atraso de correlação), 

entre si. Após essa tarefa aritmética, o valor obtido será armazenado e transferido para 

um computador através de uma interface USB de alta transmissão. O valor de τ 

assumido é, em geral, muito menor que o tempo necessário para a partícula espalhadora 
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percorrer um comprimento de onda incidido sobre ela [16]. 

 

4.5– Software de controle e aquisição dos Dados  

 Para fazer o controle e aquisição de dados, implementou-se um software no 

sistema Labview (Figura 7). O software é capaz de fazer a leitura da função de 

autocorrelação computada pelo autocorrelador, além de ajustar o tempo de integração 

para a realização desse cálculo. Também é possível verificar os níveis de intensidade 

medidos em cada detector. As análises dos dados demonstrados no presente trabalho 

foram feitas off-line, utilizando scripts desenvolvidos em Matlab, já que até o presente 

momento o software implementado não possui a capacidade de calcular índices de fluxo 

sanguíneo em tempo real. 

 

 

Figura 7: Front panel do software implementado no sistema Labview. 

 

5- Medidas ópticas em Humanos  

5.1- Aquisição dos dados e protocolo utilizado 

 Com o objetivo de verificar e avaliar a capacidade do sistema implementado em 

realizar medidas ópticas de perfusão sanguínea, realizaram-se medidas de ativação 

funcional na região do córtex pré-frontal em humanos, através de experimentos de 

hipercapnia. 

  Para tal, foram recrutados 11 indivíduos com idades compreendidas entre 23 ± 3 

anos. O protocolo utilizado (Figura 8) consistiu no registro óptico do sinal num 

momento em que não foi provocado nenhum estimulo cerebral (baseline) de cerca de 60 

segundos. Posteriormente, realizaram-se sequencialmente dois blocos de estimulo, no 
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qual cada bloco consistia de um período de ocorrência de hipercapnia (pediu-se para 

que o indivíduo segura-se a respiração pelo máximo de tempo possível, sendo que o 

limite máximo fixado foi de 30 segundos), seguido de um intervalo de repouso de 30 

segundos. Ao final desses dois blocos, realizou-se o registro óptico do sinal por um 

período de 60 segundos sem a ocorrência de qualquer estimulo. Para cada indivíduo, a 

aquisição experimental totalizou cerca de 210 segundos. 

 

 

 

Figura 8: Protocolo utilizado durante os experimentos. 

 

A medida óptica foi realizada em paralelo com medidas de monitoramento da 

respiração do individuo, através da dilatação da caixa torácica do mesmo. O 

equipamento, desenvolvido no laboratório ao longo deste projeto, consiste de um sensor 

piezoeléctrico, que ao ser aplicado pressão sobre o mesmo produz uma diferença de 

potencial, (Figura 9).  

 

 

Figura 9: Equipamento desenvolvido para o monitoramento da respiração do indivíduo. 

  

A quantificação dos níveis de perfusão sanguínea foi feita com o sistema de DCS 

caracterizado acima, utilizando o laser e 6 detectores, que foram posicionados a 

distâncias Fonte-Detector (F-D) variando de 1 e 2,5 cm. Dos detectores utilizados, 4 
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foram posicionados a uma distância F-D de 2,5 cm e os restantes foram posicionados a 

uma distância de 1 cm. A utilização de mais de um detector em uma mesma posição é 

adotada afim de aumentar a relação sinal-ruído (Signal Noise Ratio - SNR) do sinal. 

 

5.2- Modelo Fisiológico 

Toda ativação funcional leva a uma alteração na atividade sináptica neuronal, 

que demanda energia. A principal fonte de energia para qualquer célula é a molécula de 

adenosina trifosfato (ATP) que, por sua vez, pode ser produzida a partir de glicose e 

outros metabólitos. Sob condições normais, a energia fornecida para o cérebro vem 

quase que exclusivamente do metabolismo de glicose [1]. Desse modo, é de suma 

importância, um contínuo abastecimento de glicose e oxigênio. Para cumprir essa 

função, existe um complexo sistema vascular cerebral.  

 Devido a um mecanismo de barreira seletiva, é permitida a passagem de 

determinadas substâncias, bloqueando outras. Desse modo, o sangue, rico em oxigênio e 

glicose, “abastece” a superfície dos capilares e remove o dióxido de carbono do local.  

Após as trocas gasosas, o sangue, agora com moléculas de hemoglobina sem O2 

(deoxi-hemoglobina), deixa os capilares e é drenado pelo sistema venoso para ser 

levado de volta ao coração. Desse modo, durante ativações funcionais, verifica-se um 

aumento de oxi-hemoglobina (HbO), e , consequentemente uma redução dos níveis de 

deoxi-hemoglobina (HbR) e aumento do fluxo de sangue.  

Experimentos de hipercapnia caracterizam-se por provocarem um acúmulo de 

CO2 (dióxido de carbono) no sangue [17]. O acúmulo de dióxido de carbono provoca 

uma dilatação dos vasos sanguíneos e com isso um aumento do fluxo de sangue. Além 

disso, o aumento de dióxido de carbono induz uma redução dos níveis de pH e uma 

consequente diminuição dos níveis de pressão parcial de oxigênio, ativando certos 

quimiorreceptores que estimulam por sua vez os centros respiratórios do indivíduo [18].   

Os resultados obtidos e demonstrados na Figura 10 para dois voluntários 

representativos são condizentes com a explicação biológica apresentada, à exceção do 

gráfico demonstrado em Figura 10 (B) onde o voluntário ao invés de “soltar” a 

respiração, fez o oposto, isto é, inspirou momentos antes de ter sido pedido para parar 

de respirar. Esse fato pôde ser comprovado por uma diminuição de fluxo sanguíneo e o 

registro de um valor de pico, obtido pelo equipamento implementado para medição da 

dilatação da caixa torácica. 
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6-Reconhecimento de Padrões em Séries temporais 

 Reconhecimento de padrões é um dos tópicos de uma área que é conhecida por 

aprendizado de máquina (machine learning), englobada por outra área maior 

denominada por inteligência artificial (IA).  

 Um padrão pode ser definido como sendo o conjunto de características que 

determinado objeto de estudo possui. A classe, por sua vez, é composta por um conjunto 

de objetos que possuem características similares entre si segundo algum critério pré-

definido.  A função de um classificador é ordenar, baseado em algum critério, o espaço 

de características dos objetos em conjuntos de classes. O classificador pode ser do tipo 

supervisionado, semi-supervisionado ou não-supervisionado.   

  

6.1- Clustering  

Clustering é uma técnica de aprendizado de máquina classificado como sendo do 

tipo não-supervisionado.  Problemas deste tipo caracterizam-se pelo fato de que o 

conjunto de dados a serem avaliados não possui nenhum rótulo associado. Seu objetivo 

consiste em agrupar os conjuntos de objetos em classes baseado em algum critério de 

similaridade. 

 

6.1.1-K-Means 

O algoritmo de K-Means é uma das abordagens mais populares para a técnica de 

clustering. Para o seu funcionamento, é necessário definir a priori o número de clusters 

Figura 10: Resultados obtidos para dois voluntários representativos. 
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necessários para agrupar as características dos objetos de estudo. A ideia principal é 

inicializar k centroides (onde k é o número de clusters pré-definidos) em um espaço N 

dimensional, onde N é o conjunto de atributos de determinado objeto. O algoritmo pode 

ser descrito da seguinte forma:  

1. definição do número de clusters; 

2. inicializar os centroides; 

3. agrupar os elementos em classes baseado na proximidade do centroide 

(distância euclidiana); 

4. calcular a posição do centroide em um espaço N dimensional, baseado 

na classe agrupada; 

5. caso nenhum dos elementos mude de cluster, é finalizado o algoritmo 

caso contrário, voltar para item 3; 

 

O algoritmo K-Means foi utilizado para encontrar um padrão nas séries 

temporais obtidas para cada um dos voluntários do experimento na seção anterior. Para 

tal, o único atributo utilizado no algoritmo é o valor em amplitude (representação 

unidimensional) de cada ponto coletado na série temporal. Para tal, determinou-se que o 

número de centroides era igual a dois, ou seja, pretendia-se determinar o conjunto de 

pontos da série, nos quais teve ou não um aumento de fluxo sanguíneo.  

 Após a determinação do posicionamento geométrico dos centroides, com a 

obtenção da convergência do algoritmo de K-means, procurou-se mapear quais pontos 

da série temporal estariam em cada cluster. Isso foi feito baseado na menor distância 

euclidiana entre o ponto em análise e cada um dos dois centroides obtidos. O resultado 

para uma das séries adquiridas pode ser constatado na Figura 11, onde a área cinza da 

Figura 11 (a) corresponde aos instante de tempo onde foram feitas as marcações durante 

a aquisição; na Figura 11 (b) a mesma área corresponde ao conjunto de pontos 

determinado pelo algoritmo de K-MEANS. Conclui-se que, de forma satisfatória, o 

algoritmo conseguiu agrupar os pontos em dois conjuntos que são bastante similares aos 

conjuntos criados durante a aquisição dos dados.  
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Figura 11: Comparação das marcações previamente realizadas durante o desenrolar da aquisição 

experimental (a) e resultados obtidos com o algoritmo de K-Means (b). 

 

6.2- Redes neurais artificiais  

A inspiração criada para desenvolver uma Rede Neural Artificial (RNA) surgiu 

numa tentativa de criar um modelo computacional que fosse similar à rede biológica 

cerebral. Para ambas, a unidade principal de processamento de informação é dada por 

um neurônio, que é constituído por um conjunto de entradas (dendritos) e um conjunto 

de saídas (axônios) responsáveis por enviarem sinais para outros neurônios em uma 

mesma rede. 

 

 

Figura 12: Representação de um neurônio biológico. 

 

O modelo de um neurônio artificial é bastante similar àquele apresentado pelo 

modelo biológico; no entanto, no neurônio artificial a saída do neurônio é obtida a partir 

da combinação linear do conjunto de entradas, aplicada a uma função de ativação. A 

função de ativação pode ser dada por 3 tipos: linear, logística ou tangente hiperbólica 
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[19], e a sua escolha varia dependendo da aplicação em uso. 

  

 

Figura 13: Representação de um neurônio artificial. 

 

A motivação para a utilização de uma RNA no presente trabalho ocorreu afim de 

reconhecer um padrão de aumento de fluxo sanguíneo, em uma determinada janela 

temporal. Uma forma de determinar a ocorrência de tal padrão pode ser obtida através 

de uma combinação da informação dada pela amplitude e pelo seu comportamento 

dinâmico. Portanto, utilizou-se uma janela que, ao deslizar sobre a série temporal, 

computava a ocorrência ou não de aumento de fluxo. Dado a caraterística do 

experimento, fixou-se a dimensão da janela temporal como sendo de 20 segundos (para 

taxa de amostragem de 0.4 Hz, totaliza uma quantidade de 9 pontos), já que durante as 

aquisições experimentais realizadas, esse foi o intervalo médio de ocorrência de 

hipercapnia entre sujeitos.   

Diversas topologias podem ser utilizadas para compor a disposição dos 

neurônios artificiais em uma rede. Para o presente trabalho utilizou-se uma rede do tipo 

multicamada, com características do tipo estáticas [19], no qual existem 9 neurônios de 

entrada (dimensão da janela), 20 neurônios na camada intermediária e 1 na camada de 

saída (ocorrência ou não de aumento de fluxo sanguíneo), totalizando a utilização de 3 

camadas na RNA. Para a determinação do número de neurônios na camada 

intermediária (CI), computou-se o valor de custo reduzido durante um treinamento do 

tipo backpropagation [20] (Figura 14). Esses valores foram obtidos em um momento 

em que o algoritmo de treinamento atingiu uma condição de convergência. 
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Figura 14: Variação da função de custo reduzido com o número de neurônios na camada 

intermediária. 

 

A quantidade de neurônios na CI foi fixada como sendo 20, já que para 

quantidades maiores de neurônios o custo reduzido não iria variar de forma 

significativa, implicando em um aumento de esforço computacional da rede.   

Para a topologia da RNA criada, obteve-se um custo reduzido de 0,158 durante a 

fase de treinamento. Nessa fase, utilizou-se um conjunto de 10 segmentos das séries 

temporais, dos quais se rotulou que em 5 das mesmas ocorreu um aumento de fluxo 

sanguíneo (Cluster 1 Figura 15 (b)) e nas demais não ocorreu (Cluster 2 Figura 15 (b)) .  

 

 

Figura 15: Conjunto de dados utilizados durante a fase de treinamento. 
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Resultados  

 Após a determinação do conjunto de pesos, que ponderam o sinal de entrada dos 

neurônios durante o treinamento, avaliou-se a eficiência da RNA criada para o 

reconhecimento de um padrão previamente definido (Figura 16). Para a validação da 

RNA, utilizou-se um conjunto de 6 séries temporais, nos quais em cada uma delas 

ocorreu dois episódios de hipercapnia.  

 

Figura 16: Representação das séries temporais obtidas para um voluntário representativo e o 

reconhecimento de um padrão de aumento de fluxo sanguíneo 

 

O algoritmo implementado demonstrou ser uma ferramenta extremamente útil, 

já que além de possuir a capacidade de identificar 10 dos 12 eventos de hipercapnia 

(eficiência de 83,33%), é capaz identificar padrões em tempo real, podendo ser utilizada 

em aplicações de interfaces cérebro-computador (BCI). Esse valor de eficiência pode 

ser incrementado aumentando a densidade de dados durante a fase de treinamento.  

   

7-Conclusões e perspectivas futuras 

Durante as etapas de caracterização e validação experimental em humanos, 

verificou-se que o sistema desenvolvido é estável e possui a capacidade de fazer 

medidas de perfusão sanguínea de forma satisfatória. A portabilidade do sistema 

implementado é uma das maiores vantagens para que a técnica de DCS seja uma 
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ferramenta a ser utilizada em clínica, já que é possível detectar e monitorar variações 

hemodinâmicas à beira do leito do paciente. 

A capacidade do sistema em fazer medidas de perfusão sanguínea será explorada 

e serão aprimorados os algoritmos desenvolvidos para a análise e o reconhecimento de 

padrões nas séries temporais. 

 

Apêndice A  

A.1-Espectroscopia Óptica de Difusão (DOS) 

A.1.1 – Uma aproximação ao comportamento difusivo de propagação de fótons em 

meios densos 

 O uso das equações de Maxwell torna-se inviável para descrever o 

comportamento dos fótons em um meio denso, já que o mesmo é caracterizado por ser 

um meio onde o número de interações entre os fótons e as partículas existentes serem 

muito elevados. 

 O melhor modelo que descreve a trajetória dos fótons nesse tipo de meio é a 

equação de transporte radiativa, que por si só, já é uma aproximação das equações de 

Maxwell. Considerando meios com características ópticas de absorção e espalhamento, 

tem-se que: 

  

[
1

v

∂

∂t
+ ∇⃗⃗ ∙ Ω̂ + μt] L(r , Ω̂, t) = μs ∮ f(Ω̂, Ω̂

')L(r , Ω̂', t) dΩ̂' + Q(r , Ω̂, t),        (2) 

 

onde  L(r , Ω̂, t)  é a radiância, que nada mais é do que uma taxa de fótons existentes em 

uma posição r , numa direção Ω̂  num certo instante t;  μt é o coeficiente efetivo, obtido 

pela soma das contribuições do coeficiente de absorção (μa) e espalhamento (𝜇𝑠); 

𝑓(�̂�, �̂�′) é a função de espalhamento dado por desvio da trajetória do fóton de uma 

direção Ω̂  para  Ω̂′ e;  Q(r , t), que é a potência por unidade de volume de uma fonte de 

luz na posição r , num certo instante t. Basicamente, esse modelo descreve uma 

conservação da radiância em cada elemento de volume do meio por unidade de tempo.  

 As soluções analíticas da equação (1) só existem para meios altamente 

simétricos, o que não é o caso do tecido cerebral. Desse modo, é necessário utilizar 

métodos computacionais de forma a obter soluções aproximadas. Geralmente a 

resolução dessa equação é feita expandindo a radiância e os termos de fonte em 
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harmônicos esféricos. Tomando-se o primeiro termo dessa expansão, e considerando 

que a fonte de luz é isotrópica, que o meio é altamente espalhador e que a função de 

espalhamento depende apenas do cosseno do ângulo entre o vetor de onda incidente e o 

desviado, é possível obter a equação de difusão de fótons:  

 

1

𝑣

𝜕𝜑(�⃗� ,𝑡)

𝜕𝑡
+ 𝜇𝑎𝜑(�⃗� , 𝑡) − �⃗⃗� ∙ [𝐷(�⃗� , 𝑡)∇𝜑(�⃗� , 𝑡)] = 𝑄(�⃗� , 𝑡),                     (3) 

 

onde: 

 φ(r , t) =  ∫ L(r , Ω̂
4π

, t)dΩ̂       e              𝐷 =
1

3(μa+𝜇𝑠
′)
    , 

representam a fluência (quantidade de fótons por unidade de área por unidade de tempo) 

e a constante de difusão, respectivamente. 

 

A.2-Espectroscopia Correlação de Difusão (DCS) 

A.2.1-A Equação de Transporte de Correlação e sua Aproximação Difusiva 

 Uma forma de modelar a propagação de fótons em meios densos com 

comportamento dinâmico é através da equação de transporte de correlação, tal como foi 

feito na equação de transporte radiativa.  

 Assumindo-se que: 

 o meio é altamente espalhador, ou seja, o caminho médio de trajetória dos fótons 

é muito menor que o comprimento que o fóton tem que percorrer para ser 

absorvido;  

 o comprimento de coerência da fonte é maior que o comprimento médio da 

trajetória dos fótons, ou seja, as flutuações registradas pelo detector devem ser 

provocadas exclusivamente pelo comportamento dinâmico do meio e não por 

perdas de fases devido à propagação da luz no meio;  

 o meio é isotrópico, ou seja, não existe uma direção preferencial para a função 

de espalhamento, já que o sistema se comporta de uma forma totalmente 

aleatória, 

é possível obter uma Equação de Difusão para a função de autocorrelação [5-6,9-10] a 

partir da equação de transporte de correlação: 

 

[∇ ∙ (D(r )∇)-vμa(r )-
1

3
vαμs

' k0
2⟨Δr2(τ)⟩] G1(r , τ) = -vQ(r ) ,         (4) 
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onde a maior parte dos termos são semelhantes àqueles obtidos na equação de difusão 

dos fótons (já mencionados anteriormente), à exceção dos termos 𝛼 e ⟨Δ𝑟2(𝜏)⟩ que 

dizem respeito a uma razão entre o número de partículas espalhadoras pelas partículas 

espalhadoras em movimento, e ao deslocamento quadrático médio das partículas 

espalhadoras, respectivamente. 

Apêndice B 

B.1 Interferência e fenômenos ondulatórios 

 Considerando-se um sistema como aquele demonstrado na Figura 17, onde duas 

cargas elétricas oscilam com a mesma frequência e desconsiderando os efeitos do 

campo magnético, o campo elétrico resultante no ponto 3 é uma composição linear dos 

campos elétricos produzidos pela movimento da carga 1 e da carga 2, respectivamente :     

0 0 1

0 1

1 2

(K.r w t) t (K.r w t ) t

(K.r w t) t . .t

(t) (t) (t)

(t) . .

(t) . .(1 )

j j

j j

E E E

E A e A e

E A e e

    

   

 

 

 

,      (5) 

onde A é a amplitude do campo elétrico, 0w é a frequência de oscilação do campo, e 

1
 
é a diferença de fase entre as ondas durante a trajetória percorrida, respectivamente.  

Avaliando a informação obtida no ponto 1 através da intensidade                                         

[ (t) .(ExE)I K ], podemos verificar a existência de um termo (6) que apresenta 

características não lineares: 

2 2(t) 4A .cos
2

dI
 

  
 

,        (6) 

a interferência pode ser construtiva se: 2. .m    e destrutiva se  2. 1 .m   , onde 

m é qualquer número inteiro.  

 

Figura 17: Campo magnético produzido por duas cargas em movimento e a superposição de 

campos resultantes em um ponto 3. 
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B.1.1-Coerência  

Na prática, a maior parte das fontes de luz não são totalmente monocromáticas, 

por isso fenômenos de interferência não são facilmente visualizados, já que as fontes de 

luz não são coerentes. O tempo de coerência é uma característica ondulatória que se 

caracteriza pelo tempo necessário para que se verifique uma perda de “sincronismo” na 

trajetória de propagação do feixe de luz, ou seja, o tempo necessário para que ondas 

com frequências de oscilações muito próximas, ao percorrerem determinada distância, 

suas diferenças de fase se tornem muito acentuadas. 

 Cada intervalo infinitesimal de um feixe de luz com largura de banda Δ  dá 

origem a uma figura de interferência. Como cada um desses comprimentos de onda são 

incoerentes entre si, não é possível obter uma padrão de interferência bem definido.  

Para um feixe de luz, com determinada largura de banda, ao trafegar uma 

diferença de caminho óptico (DCO) qualquer, apresenta máximos e mínimos para os 

comprimentos de ondas extremos desse feixe, isso se deve essencialmente, pois: 

      ( + Δ  )    , onde   = 𝐷      (7) 

Através de algumas manipulações algébricas é possível relacionar os comprimentos de 

ondas presentes na largura de banda do feixe entre si: 

D   
 2

  Δ 
 

 Dessa forma, só é possível ver figuras de interferência, toda a vez que a DCO, 

for menor que 
  

2   
. Com base nisso, é possível afirmar que o comprimento de coerência 

é dado por: 

  =
 2

  Δ 
 

 

 A expressão para o comprimento de coerência também pode ser escrita em 

termos da frequência: 

      =
 

2  v
  , 

onde c é a velocidade de propagação da luz no meio e Δv se refere à largura de banda do 

espectro de densidade de potência. 
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