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RESUMO 

 

STRINGASCI, M. D. Avaliação termográfica para a detecção de lesões cutâneas 

clinicamente semelhantes. 2017. 116 p. Tese (Doutorado em Ciências) – Insttituto de Física 

de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2017. 

Dentre os diferentes tipos, o câncer de pele é o tipo de câncer com maior incidência 

no mundo. É crescente o interesse em explorar técnicas que auxiliem no diagnóstico 

de lesões malignas e pré-malignas, assim como no monitoramento da eficácia dos 

tratamentos existentes. As lesões tumorais apresentam temperatura diferente se 

comparadas a tecidos normais e, com o desenvolvimento de detectores térmicos cada 

vez mais sensíveis e com melhor qualidade de resolução, a termografia tem se 

apresentado como uma abordagem de interesse cada vez maior. Os objetivos deste 

estudo foram: (1) avaliar o uso do imageamento termográfico para o monitoramento e 

diferenciação de lesões clinicamente semelhantes e (2) analisar a eficiência da terapia 

fotodinâmica durante o tratamento. Um monitoramento piloto por termografia do 

crescimento de tumores de Ehrlich (hipotérmicos) injetados no dorso de camundongos 

Swiss mostrou capacidade para a detecção de tumores a partir de 4 mm de diâmetro. 

Na avaliação de lesões clínicas, foi investigada a discriminação de pares de lesões 

cutâneas potencialmente semelhantes clinicamente: CBC versus nevo intradérmico, 

carcinoma espinocelular (CEC) versus queratose actínica (QA) e queratose seborreica 

(QSP) versus melanoma. As lesões de CEC foram discriminadas com maior 

facilidade, apresentando aumento da temperatura na área da lesão em comparação 

com a região adjacente, enquanto as outras lesões clinicamente identificadas como 

QA, que podem evoluir para CEC, quase não se diferenciam termicamente do tecido 

saudável circundante. Uma rotina de processamento das imagens das lesões 

utilizando um classificador de rede neural mostrou capacidade de diferenciar as lesões 

dos tipos CBC versus nevo em 67,2% dos casos; em 80% para as lesões de CEC 

versus QA, e em 50% para as lesões QSP versus melanoma. O monitoramento da 

terapia fotodinâmica (TFD) foi realizado em lesões clínicas de CBC tratadas em duas 

sessões. Verificou-se que a região da lesão fica mais evidente termicamente ao longo 

do procedimento, e as definições das bordas da lesão tornam-se mais delimitadas 

após o término da iluminação. Com a obtenção das imagens térmicas de TFD criou-



      

 

se um modelo simplificado para estimar a energia convertida nos processos de 

transferência de energia envolvidos na TFD. Mesmo com as aproximações realizadas, 

mostrou-se que a maior parte da energia depositada foi convertida em ação 

fotodinâmica (53,8%), seguida da parcela que foi dissipada pela perfusão do sangue 

(37,2%), mostrando que a maior parte da energia depositada no tecido durante o 

procedimento é incorporada ao efeito fotodinâmico. Esta é uma evidencia de que a 

ação fotodinâmica não apresenta componente térmica relevante, aspecto importante 

para o estudo de seus mecanismos. 

 

Palavras-chave: Termografia. Lesões cutâneas. Terapia Fotodinâmica. Diagnóstico. 

Câncer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

STRINGASCI, M. D. Thermographic evaluation for the detection of clinically similar 

cutaneous lesions. 2017. 116 p. Tese (Doutorado em Ciências) – Insttituto de Física de São 

Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2017. 

Among the different cancer types, skin cancer is the most prevalent type of cancer in 

the world. In most cases, the survival rates are higher when the diagnosis occurs in 

the early stages of the disease. Thus, there is a growing interest in techniques that aid 

in the diagnosis of malignant and premalignant lesions, as well as in monitoring the 

efficacy of existing treatments. Concerning tumor diagnosis, tumor lesions present 

different temperature compared to normal tissues. Thermography has been presented 

as an approach of increasing interest due to the development of thermal detectors with 

better resolution quality and increased sensitivity. The objective of this study was 

therefore to evaluate the possibility of differentiating clinically similar lesions and 

monitoring the efficiency of photodynamic therapy during the treatment by using 

thermographic images and neural network classifiers. A monitoring of the growth of 

Ehrlich (hypothermic) tumors injected into the Swiss mouse back using thermography 

showed the technique is able to detect tumors from 4 mm in diameter. For the 

evaluation of clinical lesions, the discrimination of potentially clinically similar 

cutaneous lesions: BCC versus intradermal nevus, squamous cell carcinoma (SCC) 

versus actinic keratosis (AK) and seborrheic keratosis (PSK) versus melanoma were 

investigated. SCC lesions were more easily discriminated, showing an increase of 

temperature in the lesion area compared to the adjacent region, while the lesions that 

were clinically identified as AK (which can possible progress towards SCC lesions) can 

hardly be thermally differentiated differ thermally from the surrounding healthy tissue. 

This is a very relevant result, given the great difficulty in diagnosing SCC lesions by 

the standard dermatoscopy technique. An images processing routine using a neural 

network classifier showed the ability to differentiate lesions between BCC and nevus 

types in 67.2% of the cases; 80% for SCC versus AK lesions, and 50% for PSK lesions 

versus melanoma. The monitoring of photodynamic therapy (PDT) was performed in 

BCC lesions treated in two sessions. The lesion region becomes more thermally 

evident throughout the procedure, and the definitions of the lesion edges become more 



      

 

clearly delimited visually after the end of the illumination. By obtaining the thermal 

images of PDT a model was created to calculate the amount of light energy converted 

to heat, damage, and other energy transfer processes involved in the PDT. Despite 

the approximations made, it was shown that most of the deposited energy was 

converted into photodynamic action (53.8%), followed by the portion cleared from the 

irradiated tissue by the blood perfusion (37.2%), showing that most of the energy 

deposited in the tissue during the procedure is incorporated into the photodynamic 

effect. This is an evidence that the photodynamic action does not present a relevant 

thermal component, an important aspect for the study of its mechanisms. 

 

Keywords: Thermography. Skin lesions. Photodynamic Therapy. Diagnoise. Cancer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 - Faixa do espectro de emissão de um corpo e de detecção da 
termografia........................................................................................ 24 

Figura 2 - (A) Imagem de uma lesão de CBC e (B) Imagem de um nevo 
intradérmico...................................................................................... 32 

Figura 3 - (A) Imagem de CEC e (B) Imagem de QA......................................... 33 

Figura 4 - (A) Imagem de lesão de melanoma e (B) imagem de uma QSP........ 33 

Figura 5 - Diagrama de Jablonski simplificado.................................................. 35 

Figura 6 - Termovisor utilizado.......................................................................... 41 

Figura 7 - Exemplo de áreas delimitadas na área da lesão e no tecido sadio 
ao redor utilizando a rotina elaborada em MATLAB®........................ 48 

Figura 8 - Fluxograma das etapas de análises e determinação de método de 
discriminação das imagens das lesões clinicamente semelhantes... 52 

Figura 9 - 

 

Imagem de infravermelho do camundongo Swiss (A) logo após 
tricotomia e em (B), (C), (D) e (E), imagens 2, 4, 7 e 9 dias após a 
injeção de células de tumor de Ehrlich, (F) imagem de luz branca 9 
dias após a injeção............................................................................ 53 

Figura 10 - (A) Variação da temperatura média na região do crescimento do 
tumor em relação ao valor inicial e variação do diâmetro médio do 
tumor, com dados representando média dos nove animais e (B) 
Ajuste da curva variação da temperatura pela variação do tamanho 
do tumor em diâmetro....................................................................... 55 

Figura 11 - Dorso do camundongo durante iluminação (A) 0, (B) 2, (C) 4, (D) 6, 
(E) 8, (F) 10, (G) 12, (H) 14, (I) 16, (J) 18 e (K) 20 minutos; e após 
iluminação (L) 1, (M) 2, (N) 3 e (O) 4 minutos.................................... 57 

Figura 12 - (A) e (B) Curvas de aquecimento durante iluminação e resfriamento 
após o término da iluminação dos animais sem administração 
prévia do Metil-ALA, respectivamente; (C) e (D) curvas de 
aquecimento durante iluminação e resfriamento após o término da 
iluminação dos animais durante o procedimento de TFD em tecido 
normal; (E) e (F) curvas de aquecimento durante iluminação e 
resfriamento após o término da iluminação dos animais durante o 
procedimento de TFD em que foi realizada curetagem de 1cm de 
diâmetro para simular uma lesão...................................................... 58 

Figura 13 - Imagens termográficas de lesões do tipo CBC nodular................... 60 

Figura 14 - (A) Imagem de luz branca de uma lesão do tipo CBC nodular, (B) 
imagem de infravermelho da lesão com valores de temperatura em 
alguns pontos da imagem, (C) reta traçada cortando o centro da 

 

 
 



      

 

lesão, e (D) seu respectivo gráfico de temperatura em função dos 
pixels da imagem, em uma linha que atravessa o centro da lesão. 
A barra lateral à direita indica a escala de temperatura 
compreendida nas imagens (B) e (C) ............................................... 

 
 
 
61 

Figura 15 - Imagens termográficas de lesões do tipo nevo intradérmico. .......... 63 

Figura 16 - (A) Imagem de luz branca de uma lesão do tipo nevo intradérmico, 
(B) imagem de infravermelho da lesão com valores de temperatura 
em alguns pontos da imagem, (C) reta traçada cortando o centro 
da lesão, e (D) seu respectivo gráfico de temperatura em função 
dos pixels da imagem. A barra lateral à direita indica a escala de 
temperatura compreendida nas imagens (B) e (C) ........................... 64 

Figura 17 - Imagens termográficas de lesões do tipo CEC................................ 65 

Figura 18 - (A) Imagem de luz branca de uma lesão do tipo CEC, (B) imagem 
de infravermelho da lesão com valores de temperatura em alguns 
pontos da imagem, (C) reta traçada cortando o centro da lesão, e 
(D) seu respectivo gráfico de temperatura em função dos pixels da 
imagem. A barra lateral à direita indica a escala de temperatura 
compreendida nas imagens (B) e (C) ............................................... 66 

Figura 19 - Imagens termográficas de lesões do tipo QA. As lesões exibidas 
em (B) e (C) apresentam regiões com menores temperatura devido 
à presença de crostas, enquanto as lesões exibidas em (A) e (D) 
apresentam pouca diferença de temperatura em relação ao tecido 
ao redor............................................................................................. 68 

Figura 20 - (A) Imagem de luz branca de uma lesão do tipo QA, (B) imagem de 
infravermelho da lesão com valores de temperatura em alguns 
pontos da imagem, (C) reta traçada cortando o centro da lesão, e 
(D) seu respectivo gráfico de temperatura em função dos pixels da 
imagem. A barra lateral à direita indica a escala de temperatura 
compreendida nas imagens (B) e (C) ............................................... 69 

Figura 21 - Imagens termográficas de lesões do tipo melanoma....................... 70 

Figura 22 - Imagens de infravermelho (A) e de luz branca (B) de uma lesão de 
melanoma sem pigmentação em uma paciente albina...................... 71 

Figura 23 - Imagens de infravermelho (A) e de luz branca (B) de uma lesão de 
melanoma subcutânea...................................................................... 72 

Figura 24 - (A) Imagem de luz branca de uma lesão do tipo melanoma, (B) 
imagem de infravermelho da lesão com valores de temperatura em 
alguns pontos da imagem, (C) reta traçada cortando o centro da 
lesão, e (D) seu respectivo gráfico de temperatura em função dos 
pixels da imagem. A barra lateral à direita indica a escala de 
temperatura compreendida nas imagens (B) e (C) ........................... 73 

Figura 25 - Imagens termográficas de lesões do tipo QSP.................................. 74 



 

Figura 26 - (A) Imagem de luz branca de uma lesão do tipo melanoma, (B) 
imagem de infravermelho da lesão com valores de temperatura em 
alguns pontos da imagem, (C) reta traçada cortando o centro da 
lesão, e (D) seu respectivo gráfico de temperatura em função dos 
pixels da imagem. A barra lateral à direita indica a escala de 
temperatura compreendida nas imagens (B) e (C) ........................... 75 

Figura 27 - Matriz de confusão obtida pelo classificador SVM usando o 
software Weka para os pares (a) BCV vs NI; (B) CEC vs QA e (c) 
melanoma vs QSP. As linhas mostram o tipo de lesão que é e as 
colunas mostram o tipo que a lesão foi classificada. Os números 
verdes na coluna da esquerda mostram a sensibilidade (linha 
superior) e a especificidade (linha inferior) ....................................... 78 

Figura 28 - Curvas COR obtidas pelo classificador SVM usando o software 
Weka para os pares (a) CBC vs NI; (B) CEC vs QA e (c) melanoma 
vs QSP.............................................................................................. 80 

Figura 29 - Imagem de termografia de CBC nodular: (A) inicial (1ª sessão), (B) 
após a incubação da droga (1ª sessão), (C) após a iluminação (1ª 
sessão); (D) inicial 2ª sessão, (E) após a incubação da droga (2ª 
sessão) e (F) após a iluminação (2ª sessão) .................................... 82 

Figura 30 - Imagem de termografia de CBC superficial (A) inicial, (B) após a 
incubação da droga e (C) após a iluminação durante a primeira 
sessão; e (D) inicial, (E) após a incubação da droga e (F) após a 
iluminação durante a segunda sessão............................................. 82 

Figura 31 - Durante a primeira sessão: (A) imagem de luz branca da lesão no 
início do tratamento, (B) imagem de fluorescência após incubação 
do Metil-ALA, imagens de termografia (C) da lesão inicial, (D) após 
a incubação, (E) após a iluminação; durante a segunda sessão: (F) 
imagem de luz branca da lesão no início do tratamento, (G) imagem 
de fluorescência após incubação do Metil-ALA, imagens de 
termografia (H) da lesão inicial, (I) após a incubação, (J) após a 
iluminação......................................................................................... 84 

Figura 32 - Temperatura da região da lesão e na região adjacente durante a 
primeira sessão e a segunda sessão da Terapia Fotodinâmica (A) 
para as lesões com resposta completa ao tratamento e (B) para as 
lesões com resposta incompleta....................................................... 86 

Figura 33 - (A) Diferença entre as temperaturas ao redor da lesão (Tr) e dentro 
da lesão (Tl) no início dos procedimentos de primeira sessão (S1) 
e segunda sessão; (B) diferença entre as temperaturas ao redor da 
lesão (Tr) e dentro da lesão (Tl) após a incubação do FS nos 
procedimentos de primeira sessão (S1) e segunda sessão e (C) 
diferença entre as temperaturas ao redor da lesão (Tr) e dentro da 
lesão (Tl) após os procedimentos de TFD de primeira sessão (S1) 
e segunda sessão............................................................................. 88 



      

 

Figura 34 - Esquema das regiões que possuem comportamento térmico 
distintos............................................................................................. 90 

Figura 35 - (A) e (B) Variação de temperatura do período durante e após 
iluminação de pele sadia do antebraço de 3 voluntários, 
respectivamente; (C) e (D) variação de temperatura do período 
durante e após iluminação na área da lesão em procedimento de 
TFD; (E) e (F) variação de temperatura do período durante e após 
iluminação na área ao redor da lesão em procedimento de TFD ...... 91 

Figura 36 - (A) Local da periferia da área iluminada em que foi realizada a 
curva de variação de temperatura e (B) exemplo de curva gerada.... 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 - Características térmicas de diferentes tecidos biológicos........ 27 

Tabela 2 - Métricas usadas na rotina elaborada em MATLAB®................ 49 

Tabela 3 - Variação da temperatura média das lesões nas regiões 

interior e circundante à lesão. “Diferença” representa a 

diferença média entre as temperaturas da lesão e de seu 

entorno..................................................................................... 76 

Tabela 4 - Valores dos ajustes das curvas dos três voluntários para o 

aumento e decaimento de temperatura durante e após o 

período de iluminação.............................................................. 93 

Tabela 5 - Valores de ajustes para as curvas de variação de temperatura 

nas periferias das áreas iluminadas......................................... 94 

Tabela 6 - Siglas e valores usados para cada termo de energia 

convertida durante a iluminação do procedimento da TFD..... 95 

Tabela 7 - Propriedades térmicas da pele................................................ 97 

Tabela 8 - Valores das componentes de energias convertidas durante o 

procedimento de TFD calculadas............................................ 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

K   Kelvin 

°C   graus Celsius 

µm   micrometros 

Q   taxa metabólica 

κ   condutividade térmica 

𝞺s   densidade 

cs   capacidade específica de calor 

ωs   taxa de perfusão do sangue 

   σ   constante de Stefan-Boltzmann 

   ε   emissididade 

   h   transferência de calor 

   CBC   carcinoma basocelular 

   CEC   carcinoma espinocelular 

   NI   nevo intradérmico 

   QA   queratose actínica 

   QSP   queratose seborreica pigmentada 

TFD   terapia fotodinâmica 

FS   fotossensibilizador 

ALA   ácido aminolevulínico 

Metil-ALA  aminolevulinato de metila 



      

 

PpIX   protoporfirina IX 

MSV   máquina vetorial de suporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

1     INTRODUÇÃO ................................................................................................... 21 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ............................................................................... 23 

2.1 Avanços da termografia médica ...................................................................... 23 

2.1.1 Detectores de imagens térmicas ........................................................... 26 

2.1.2 Condutividade térmica no tecido............................................................ 26 

2.2 Câncer de Pele ................................................................................................ 30 

2.2.1 Carcinoma basocelular .......................................................................... 30 

2.2.2 Carcinoma espinocelular ....................................................................... 31 

2.2.3 Melanoma .............................................................................................. 31 

2.2.4 Diagnóstico de lesões clinicamente semelhantes .................................. 31 

2.3 Terapia Fotodinâmica ...................................................................................... 34 

2.3.1 Interação da luz com o tecido ................................................................ 36 

2.3.2 Evidenciação da fluorescência .............................................................. 36 

2.3.3 Importância da discriminação clínica de lesões ..................................... 37 

3 OBJETIVOS ........................................................................................................ 39 

4 MATERIAIS E MÉTODOS .................................................................................. 41 

4.1 Aquisição da Imagem ...................................................................................... 41 

4.2 Modelo animal ................................................................................................. 42 

4.2.1 Anestesia e climatização do ambiente ................................................... 42 

4.2.2 Indução do tumor ................................................................................... 43 

4.2.3 Terapia Fotodinâmica ............................................................................ 43 

4.2.4 Morte dos animais ................................................................................. 44 

4.3 Estudo Clínico ................................................................................................. 44 

4.3.1 Discriminação de lesões clinicamente semelhantes .............................. 45 

4.3.2 Monitoramento da TFD .......................................................................... 46 

4.4 Processamento de imagens ............................................................................ 47 

4.4.1 Análise da média de temperaturas ........................................................ 48 

4.4.2 Análise dos atributos das imagens ........................................................ 48 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO .......................................................................... 53 

5.1 Modelo Animal ................................................................................................. 53 

5.1.1 Monitoramento do crescimento tumoral ................................................. 53 

5.2 Estudo Clínico ................................................................................................. 59 



      

 

5.2.1 Discriminação de lesões clinicamente semelhantes ............................. 59 

5.2.2 Avaliação da resposta da TFD .............................................................. 81 

6 CONCLUSÕES .................................................................................................. 99 

       REFERÊNCIAS ............................................................................................... 101 

       ANEXO A ......................................................................................................... 107 

       ANEXO B ......................................................................................................... 111 

       ANEXO C ......................................................................................................... 113 

       ANEXO D ......................................................................................................... 115 

 

 



21 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

É importante que haja avanços nas técnicas de diagnóstico para o câncer, 

doença responsável por 13% das mortes no mundo, ou seja, mais de 7 milhões de 

pessoas morrem anualmente da doença. (1) Na maioria dos casos, as chances de 

sobrevivência são maiores quando o câncer é diagnosticado em estágios iniciais, 

tornando os métodos de diagnóstico cada vez mais relevantes no combate à doença.  

Dentre as tecnologias que existem atualmente para diagnóstico destas lesões, 

as imagens termográficas apresentam como vantagens não serem invasivas e por 

não emitirem doses de radiação ionizante nos tecidos do paciente. 

Esta técnica existe desde a década de 1960, mas o avanço de outras técnicas 

de maior sensibilidade e especificidade, fez com que a termografia acabasse sendo 

deixada em segundo plano. Atualmente, vê-se novamente um grande avanço na área, 

uma vez que as câmeras termográficas mais modernas são capazes de diferenciar 

variações cada vez menores de temperatura. 

Embora o crescente interesse na área, ainda se encontram poucos estudos na 

literatura voltados à dermatologia, tanto para a discriminação de lesões a serem 

diagnosticadas como para o monitoramento do tratamento de lesões malignas.  

O câncer de pele é o tipo mais comum de tumor em termos de prevalência, 

apesar de não gerar tumores altamente invasivos, com exceção do melanoma e 

alguns subtipos do carcinoma de células escamosas. No Brasil, dados os desafios 

encontrados pelas políticas de saúde pública frente à demanda populacional, não há 

número suficiente de dermatologistas em postos de saúde, o que muitas vezes tem 

por consequência um diagnóstico tardio e maior morbidade. 

O desenvolvimento das técnicas de obtenção de informação termográfica torna 

possível oferecer dados relevantes para o diagnóstico tecidual, uma vez que 

mudanças de temperatura podem estar correlacionadas com alterações patológicas, 

como inflamação tecidual e câncer e, portanto, torna a técnica atraente para tal 

aplicação, adicionalmente por se tratar de um procedimento não-invasivo, não-

destrutivo e de rápida resposta. 

Esta ferramenta também tem o potencial de ser utilizada no monitoramento da 

resposta de modalidades de tratamento como a Terapia Fotodinâmica, uma vez que 

um dos efeitos deste método alternativo para tratamento de tumores é o dano vascular 
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na região tratada, o qual produz efeitos que podem ser observados termicamente. 

Sendo esta uma técnica em franco desenvolvimento, a possibilidade de realizar este 

monitoramento pode se tornar o diferencial para garantir a eficiência de sua aplicação. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Avanços da termografia médica 

 

Os seres humanos são homeotérmicos, ou seja, são capazes de manter uma 

temperatura constante independente do meio circundante. Mudanças superiores a 

alguns graus Celsius na temperatura são claros indicadores de uma disfunção 

corporal, e podem perturbar processos químicos essenciais à manutenção da vida. 

(2) 

Em meados do século III A.C. Hipócrates constatou que, ao utilizar lama 

molhada sobre o corpo, era possível observar uma secagem mais rápida em região 

de inchaço tumoral. Com isso, houve o reconhecimento médico da importância em 

evidenciar temperaturas elevadas. Durante séculos, esta habilidade permaneceu 

subjetiva e o conceito de medição da temperatura não foi desenvolvido até o século 

XVI. (2) 

A transferência de calor pode ocorrer através de três processos principais: 

condução, em que o calor se propaga através de um meio material (o "condutor"), 

exigindo o contato entre dois objetos para permitir o fluxo de energia térmica por 

transferência de momento entre moléculas; convecção, no qual o calor se propaga 

também por transferência de momento molecular, mas por meio do movimento de 

massas fluidas de densidades diferentes; e a irradiação, onde o corpo troca calor com 

o meio ambiente através da emissão/absorção de radiação. No corpo humano, esse 

processo se dá como parte do processo normal de termorregulação, no qual a 

superfície corpórea troca calor com o ambiente, ocorrendo a maior parte desta 

transferência de calor no infravermelho distante. (2) 

 Qualquer corpo cuja temperatura esteja acima do zero absoluto (ou seja, 0 K 

ou -273,15 °C) emite radiação infravermelha, devido ao movimento dos átomos e 

moléculas que o constituem. Quanto mais alta a temperatura, maior é o grau de 

agitação de átomos e moléculas, e mais radiação infravermelha é produzida por eles. 

O corpo humano, independentemente do fototipo da pele, possui emissividade da 

ordem de 0,98, que é próximo da emissividade de um corpo negro perfeito, emitindo 

comprimentos de onda compreendidos entre 8 e 10 µm. (3) 
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Uma câmera termográfica registra a distribuição de temperatura de um corpo 

utilizando a radiação infravermelha emitida pela sua superfície, detectando uma faixa 

de comprimentos de onda entre 7 e 14 µm no infravermelho distante (Figura 1). A 

quantidade de energia dos fótons registrados é convertida em um sinal elétrico que é 

usado para calcular a temperatura real do corpo. (3) Com esta informação, é possível 

criar um mapa visual ou termograma de distribuição de temperaturas da superfície do 

corpo fotografado. (3) 

 

 

Figura 1 - Faixa do espectro de emissão de um corpo e de detecção da termografia. 
Fonte: Adaptada de BOSCHETTI. (4) 

 

A literatura mostra que, em geral, as lesões tumorais apresentam diferença de 

temperatura se comparada com a parte sadia do tecido, o que se deve à grande 

vascularização comumente presente nestas lesões. (5) Isto acontece devido ao 

grande crescimento celular do tecido tumoral, que aumenta a demanda local por 

nutrientes, estimulando a angiogênese e, portanto, a vascularização na região, o que 

resulta em variação da temperatura. (3) 

Em, 1928 foi documentada a primeira imagem de infravermelho em humano. E 

o primeiro sensor eletrônico para radiação infravermelha, desenvolvido na década de 

1940, foi sendo aprimorado cada vez mais, com a finalidade de ser utilizado em 

sistemas de visão noturna por militares durante a Segunda Guerra Mundial na 

Alemanha, e para a Guerra do Vietnã. (2) 

O uso médico da termografia começou em 1952 na Alemanha, quando o 

médico SCHWAMM e o físico REEH desenvolveram juntos um único detector de 

bolômetro infravermelho para medição térmica da superfície do corpo humano para 
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fins de diagnóstico. (6) As primeiras utilizações de imagens termográficas na área de 

saúde foram realizadas para diagnóstico de câncer de mama na década de 1960. O 

avanço de outras técnicas (mamografia e ultrassonografia, por exemplo), que 

demonstraram maior sensibilidade e especificidade fizeram com que a termografia 

fosse deixada em segundo plano a partir do fim da década de 1970. (3) 

Com o fim da Guerra Fria, os equipamentos de termografia haviam sido 

altamente desenvolvidos para uso como tecnologia militar e houve um grande 

incentivo para o uso nas aplicações médicas. As câmeras de imagem térmica tiveram 

melhorias tanto na qualidade de imagem quanto na velocidade de sua aquisição. 

Também foram incorporadas melhorias como lente de aumento com um anexo de 

macro e aumento do número de píxeis por elemento, produzindo alta resolução. (2) 

Desde o fim dos anos 2000, avanços importantes na área vêm se 

apresentando, com o advento de câmeras termográficas mais modernas, que 

apresentam NETD (noise equivalent temperature difference, ou “diferença de 

temperatura equivalente a ruído”) de até 25 mK, enquanto a maioria das aplicações 

clínicas exige NETD entre 80-200 mK. (7) Portanto, estes detectores são capazes de 

diferenciar variações da ordem de 0,025 ºC. (3) O interesse na área vem aumentando 

desde então, pois além de se tratar de uma técnica não-invasiva, também é totalmente 

inofensiva à saúde, pois o paciente não recebe dose alguma de radiação ionizante, 

ao contrário de outras técnicas. (8-9) 

Hoje, além do câncer de mama, a detecção de outros tipos de anormalidades 

vem sendo exploradas através do uso de imagens termográficas, pois sabe-se que a 

variação da temperatura da região da lesão pode ser alterada tanto pela presença do 

tumor, como por outros fatores como mudanças endócrino-metabólicas e presença de 

inflamação. (3) Com isso, vários outros estudos vêm sendo desenvolvidos, como nos 

casos de detecção de doenças vasculares, distúrbios osteomusculares relacionados 

ao trabalho (LER/DORT), reumatismo, melanoma, doenças da glândula tireoide, entre 

outros. (10–14) 
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2.1.1 Detectores de imagens térmicas 

 

Os detectores de infravermelho são geralmente divididos em dois tipos: 

detectores de fótons e detectores térmicos. Os detectores de fótons têm elevada 

relação sinal-ruído e resposta muito rápida, porém requerem sistema de resfriamento 

criogênico que é muito volumoso, pesado e caro. (15) As câmeras térmicas comerciais 

mais populares encontradas hoje usam os seguintes materiais detectores: (16) 

• InSb: registrando infravermelho médio (comprimento de onda 5 µm); 

• ligas de Hg1–xCdxTe: registrando infravermelho longo (entre 5 e 10 µm); 

• detectores de poços quânticos: registrando infravermelho longo (entre 5 e 10 µm); 

• bolômetros não resfriados: registrando infravermelho longo (10 µm). 

 Os detectores do tipo bolômetro não resfriados têm demonstrado ser 

adequados para muitas aplicações médicas. (2) Estes detectores térmicos são 

sensíveis à radiação infravermelha emitida pelo corpo, de modo que os fótons 

absorvidos causam o aquecimento no detector, o que altera sua resistência elétrica. 

Um circuito no interior do bolômetro é utilizado para converter a corrente em saída de 

sinal. (16) 

 Desde os anos 1990 o interesse na termografia utilizando os bolômetros não 

resfriados vem aumentando drasticamente devido ao seu baixo custo. Por conta disto, 

estes detectores estão cada vez mais perto de atingir o desempenho que antes só era 

possível a partir dos detectores de fótons infravermelhos resfriados. (7) Os recentes 

avanços na tecnologia permitiram fabricar detectores térmicos cada vez mais 

sensíveis, que são operados à temperatura ambiente, sem a necessidade do sistema 

de resfriamento, o que diminui o consumo de energia e os custos. (15) 

 

2.1.2 Condutividade térmica no tecido 

 

A temperatura de um tecido biológico depende de várias propriedades deste, 

como a condutividade térmica e a perfusão sanguínea no mesmo. Com isso, sabe-se 

que várias alterações no tecido influenciam diretamente em sua temperatura, bem 

como nas alterações de suas propriedades térmicas, geradas por modificações 
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estruturais e de composição advindas, por exemplo, de queimaduras ou processos de 

morte celular, ou ainda no fluxo sanguíneo, devido a estresse no tecido provocado, 

por exemplo, por isquemias. (17) 

Um modelo tradicional que descreve a temperatura, T, na superfície do tecido, 

assumindo que este se encontra no equilíbrio térmico, é descrito pela Equação 

Biotérmica de Pennes (1): 

 𝜅𝛻2𝑇 + 𝜌𝑠𝑐𝑠𝜔𝑠(𝑇𝑠𝑎𝑛𝑔𝑢𝑒 − 𝑇) + 𝑄 = 0 (1) 

onde Q [W/m3] é a taxa metabólica, κ [W/(m K)] é a condutividade térmica, e 𝞺s [kg / 

m3], cs [J/(kg K)], e ωs [s-1] são a densidade, a capacidade específica de calor e taxa 

de perfusão do sangue, respectivamente. Tais fatores podem variar para os diversos 

tipos de tecido biológico; por isso, muitas vezes é possível identificar uma região 

alterada do tecido (como presença de tumor, queimaduras, problemas vasculares, 

entre outros) através de medidas da temperatura em sua superfície. (17-18) Em um 

tecido humano de mama, por exemplo, sabe-se que um tecido normal apresenta 450 

W/m3 de taxa metabólica e 0,00018 s-1 de taxa de perfusão, enquanto um tecido 

tumoral apresenta 29.000 W/m3 e 0,009 s-1 respectivamente. (5) 

 Estas características térmicas são distintas para cada tipo de tecido e são 

exemplificadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Características térmicas de diferentes tecidos biológicos. 
Tecido Condutividade térmica 

(W/m.K) 

Calor específico 

(MJ/m3.K) 

Densidade (kg/m3) 

pele da mão 0,960 3,77 1000 

músculo 0,642 3,94 1050 

plasma 0,599 4,05 1025 

sangue total 0,549 3,82 1050 

núcleo abdominal 0,544 3,89 1050 

Fonte: Adaptada de NANOMEDICINE (19) 

 

 A equação (1) mostra que tanto o metabolismo quanto a perfusão sanguínea 

afetam de forma importante a temperatura do tecido, criando uma fonte de calor 

interna: o metabolismo provoca a dissipação ou produção de calor no tecido, enquanto 



28 

 

que o aumento da perfusão do sangue altera o aquecimento ou resfriamento do tecido. 

(18) 

 Além disso, na superfície do tecido, também ocorre a troca de calor com o 

ambiente externo através de processos de irradiação e propagação, descritos na 

Equação (2): 

 𝑄 = 𝑄𝑖𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎çã𝑜 + 𝑄𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑔𝑎çã𝑜

= 𝜀𝜎(𝑇𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙
4 − 𝑇𝑎𝑟

4 ) + ℎ(𝑇𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 + 𝑇𝑎𝑟) 

(2) 

 onde σ = 5,67 × 10-8 [W/(m2 K4)] é a constante de Stefan-Boltzmann, ε é a 

emissividade e h [W/(mK)] é o coeficiente de transferência de calor.  

 Desta forma, considerando todos os efeitos descritos nas equações (1) e (2), no 

geral, uma pessoa possui uma temperatura interna média de 37 ºC, enquanto na 

superfície da pele esta temperatura fica comumente entre 32 e 34 ºC (de 3 a 5 ºC 

abaixo da média interna). (5,18) Além disso, diversos outros fatores biológicos podem 

contribuir na troca de calor corpórea com o meio externo, como a respiração e a 

evaporação do suor, os quais são mecanismos de autorregulação de calor do 

organismo, tornando esta uma questão muito mais complexa do que a mera 

transferência de calor tecidual. (20) 

 Assim, existe uma grande heterogeneidade de valores de temperatura em 

função da localização corpórea. Esses valores podem variar de acordo com o sítio 

anatômico, entre regiões mais ou menos vascularizadas, além das próprias diferenças 

entre indivíduos que podem variar de acordo com o gênero e a idade. (20) Vários 

estudos utilizam as temperaturas das regiões contralaterais (ou seja, comparação da 

mesma região nos lados direitos e esquerdo do corpo) para evidenciação de alguma 

anormalidade, porém, sabe-se que naturalmente estas regiões podem apresentar 

diferenças de até 0,5 ºC pelo fato do lado esquerdo ser mais próximo ao coração. (21) 

Portanto, é natural que uma das grandes dificuldades da utilização de medidas 

térmicas para o diagnóstico médico seja saber determinar se pequenas variações na 

temperatura de uma determinada região se encontram dentro ou fora de um padrão 

de normalidade e, desta forma, ser capaz de fazer diagnósticos precoces de algumas 

doenças quando a alteração térmica ainda é pouco evidente. 

A radiação infravermelha emitida por uma superfície do corpo depende de 

fatores como umidade, temperatura e fluxo de ar no local, por isso existe uma 
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necessidade de que a termografia seja sempre realizada em ambiente controlado e 

que o mesmo protocolo seja seguido para que se possa ter uma comparação fidedigna 

de imagens. Um tempo de climatização térmica é necessário para o paciente atingir o 

equilíbrio térmico. São encontrados vários protocolos exercidos por diferentes grupos 

de pesquisadores e estes utilizam tempo de espera variando de 5 a 20 minutos com 

temperaturas variando de 19 a 25 ºC. (21) 

Desde os primeiros usos da termografia até os dias atuais, sua maior aplicação 

é na detcção de câncer de mama. Os tumores de mama têm grande angiogênese, 

elevando significativamente a temperatura na região, o que favorece a técnica para o 

diagnóstico deste tipo de tumor. (3) Existem vários estudos que investigam esta 

aplicação, a maioria compara a distribuição de temperatura nas duas mamas para 

detectar anormalidades em alguma delas. (3) Outros estudos, porém, utilizam 

simulação matemática, para determinar profundidade e volume da lesão à parte da 

alteração térmica registrada na superfície da mama. (18,22) 

Aplicações para detecção de outros tipos de câncer vêm recentementem sendo 

exploradas. Chakraborty et. al. tem investigado a utilização da termografia para 

detecção de câncer de boca, eles encontraram uma acurácia entre 96,2% e 97,6% no 

procedimento que utiliza a região contralateral para comparação do local alterado. (23) 

González et. al. também tem investigado a termografia como alternativa de detecção 

de tumores na tireoide, este estudo se encontra em estágios iniciais e não possui 

resultados conclusivos. (24) 

 Embora a termografia seja uma técnica bastante antiga e de utilização bastante 

simples, atualmente ainda é muito pouco explorada. O avanço recente da termografia 

em função do desenvolvimento tecnológico permitiu aumentar a qualidade e a 

sensibilidade de sensores e o desenvolvimento de métodos computacionais de 

processamento com microchips, o que permitiu ampliar as possibilidades da 

termografia como técnica diagnóstica, aumentando a resolução da detecção de 

imagens de infravermelho e o potencial discriminatório das imagens, além da 

miniaturização dos dispositivos de processamento, permitindo embuti-los em câmeras 

de pequeno porte. 

 Esse tipo de avanço tornou possível explorar a técnica, por exemplo, na 

dermatologia. Neste campo da medicina, existem poucos relatos da utilização de 

imagens de infravermelho para diagnosticar lesões malignas ou pré-malignas, que 

nem sempre são prontamente identificáveis ou distinguíveis entre si. Nestes casos, a 

http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.M.%20Chakraborty.QT.&newsearch=true
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facilidade de acesso visual destas lesões e, portanto, de coleta da radiação 

infravermelha emitida por elas, favorece a possibilidade de exploração desta técnica 

como recurso de diagnóstico, crucial nos casos de neoplasias malignas.  

 

2.2 Câncer de Pele 

 

 O câncer de pele é a neoplasia de maior incidência no mundo, atingindo cerca 

de 115 mil novos casos ao ano, sendo 95% destes lesões não-melanoma, cuja 

principal incidência é nas formas de carcinoma basocelular (CBC) e de carcinoma 

espinocelular (CEC). (25-26) 

A exposição à radiação ultravioleta (UV) da luz solar é o principal fator de risco 

conhecido para o desenvolvimento de câncer de pele não-melanoma. (27-28) 

O padrão ouro para o diagnóstico de várias lesões da pele é a análise clínica 

seguida pela dermatoscopia, que é um método para visualização das estruturas 

situadas abaixo do estrato córneo. Em caso de dúvida após essa avaliação, é 

realizada uma biópsia para exame histopatológico. (29-30) 

Sabe-se que as lesões tumorais apresentam temperatura diferente em 

comparação com os tecidos normais, devido as suas condições metabólicas distintas, 

especialmente pelo aumento da vascularização para suprir o crescimento tumoral. 

Alguns estudos têm sido realizados na tentativa de estabelecer novos métodos de 

diagnóstico, tendo como alvo esta diferença de temperatura, a fim de expandir as 

ferramentas disponíveis para contribuir na obtenção de um diagnóstico clínico  (31–

33)  

 

2.2.1 Carcinoma basocelular 

 

 O CBC é o tipo de câncer de pele com maior incidência (aproximadamente 80% 

de todos os cânceres de pele não-melanoma), possui crescimento lento e raramente 

sofre metástase. (27,34) A mortalidade por CBC é baixa (0,05-0,08/100.000 

habitantes). O CBC é um tumor maligno epidérmico que, na maioria das vezes, afeta 
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caucasianos e tem capacidade de invasão local; as regiões do corpo mais afetadas 

são as áreas expostas frequentemente ao sol, tais como cabeça, pescoço e membros 

superiores. (34) 

 

2.2.2 Carcinoma espinocelular   

 

O CEC é a segunda neoplasia maligna de pele mais comum no mundo, e 

também é mais frequente em áreas do corpo mais expostas ao sol. (28,35) O CEC 

surge da proliferação de células escamosas atípicas, tem caráter invasivo e apresenta 

potencial para metastatizar; a lesão primária de CEC pode surgir a partir de lesões 

não-invasivas, tais como queratoses actínicas (QA). (28)  

 

2.2.3 Melanoma  

 

O melanoma é uma lesão neoplásica decorrente de melanócitos epidérmicos. 

É um câncer altamente invasivo e agressivo, com alta taxa de mortalidade. Pessoas 

com pele clara e que tiveram intensa exposição à luz solar têm maior probabilidade 

de desenvolver a doença. (36) O melanoma metastático normalmente leva à morte; 

ainda assim, muitas pessoas podem ser curadas na fase inicial da doença. Isso mostra 

que é muito importante o desenvolvimento de estratégias eficazes para o diagnóstico 

precoce. (37)  

 

2.2.4 Diagnóstico de lesões clinicamente semelhantes 

 

Uma das grandes dificuldades em diagnosticar estas lesões é que elas muitas 

vezes podem ser clinicamente semelhantes a outras lesões, sejam elas malignas, pré-

malignas ou benignas. Isso significa que uma lesão benigna pode ter o mesmo 

aspecto, sob inspeção visual, de uma lesão maligna e vice-versa, e o diagnóstico 

errado pode levar a complicações no tratamento dessas lesões. Neste estudo, são 
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reportados três pares de lesões clinicamente semelhantes, nos quais uma das lesões 

é maligna e a outra não: 

- O nevo intradérmico é um tipo benigno de lesão da pele, mas que, muitas 

vezes, ao ser analisado por um médico não especialista, pode ser clinicamente 

semelhante a uma lesão do tipo CBC nodular (Figura 2). 

 

  

(A) (B) 

Figura 2 - (A) Imagem de uma lesão de CBC e (B) Imagem de um nevo intradérmico. 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

- A QA é uma lesão pré-maligna e sua aparência clínica mais comum é 

avermelhada, escamosa e geralmente incide em uma área exposta ao sol. (38,39) A 

evolução de uma QA para um CEC pode acontecer de maneira contínua e 

progressiva, de forma a ser difícil saber em seu diagnóstico o momento exato em que 

se torna maligna (Figura 3). (38) 
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(A) (B) 

Figura 3 - (A) Imagem de CEC e (B) Imagem de QA. 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

- A queratose seborreica pigmenta (QSP) é um tumor benigno, mas que muitas 

vezes pode ser clinicamente semelhante a um melanoma, que é maligno, tornando 

necessária uma biópsia excisional para concluir um diagnóstico definitivo (Figura 4). 

(29) 

 

  

(A) (B) 

Figura 4 - (A) Imagem de lesão de melanoma e (B) imagem de uma QSP. 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Existem estudos de dermatologia na literatura que sugerem que a alta 

temperatura pode ser observada em tumores agressivos, tais como melanoma; (13)  

outros estudos utilizam o resfriamento de lesões e verificam a diferença do tempo de 

recuperação da temperatura para distinguir lesões de pele benignas,malignas e tecido 

normal. (40-41) No entanto, nenhum estudo mostra alterações de temperatura na 
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região destas lesões de uma forma quantitativa, permitindo a discriminação destes 

tumores com relação a lesões clinicamente semelhantes.  

 

2.3 Terapia Fotodinâmica 

 

A Terapia Fotodinâmica (TFD) é uma modalidade terapêutica alternativa para 

o tratamento de lesões malignas e potencialmente malignizáveis. A TFD utiliza três 

elementos-chave: um fotossensibilizador (FS), a luz no comprimento de onda 

adequado e o oxigênio presente na célula. O FS é administrado localmente ou 

sistemicamente e depois de um intervalo de tempo em que ocorre a biodistribuição, o 

FS terá se acumulado preferencialmente no tecido tumoral, e o local é então iluminado 

com luz de comprimento de onda apropriado. A absorção da luz pelo FS inicia reações 

fotoquímicas que geram produtos citotóxicos (espécies reativas de oxigênio), que por 

sua vez levam as células tumorais à morte. (42) Deste modo, a interação FS, luz e 

oxigênio molecular que está presente no tecido resulta em espécies reativas de 

oxigênio capazes de levar as células tumorais à morte. (43)  

Quando as moléculas de FS recebem luz com energia apropriada, elétrons são 

excitado do estado fundamental para estados de maior energia. Então, os elétrons 

podem voltar para o estado fundamental por fluorescência ou por decaimentos não 

radioativos, que por vibração das moléculas é gerado calor, ou pode decair para um 

estado tripleto intermediário metaestável, através do chamado cruzamento 

intersistema, como se verifica no Diagrama de Jablonski da Figura 5. O tempo desse 

estado intermediário metaestável varia de 10-3 a 10 segundos e, durante esse tempo, 

o FS excitado pode interagir com moléculas vizinhas através de dois mecanismos: 1º) 

pode remover um átomo de hidrogênio de uma molécula ou transferir elétrons, 

gerando radicais livres que são capazes de oxidar uma grande quantidade de 

moléculas (as chamadas reações tipo I); ou 2º) pode transferir energia ao oxigênio 

molecular inicialmente no estado fundamental (tripleto) para excitá-lo para um estado 

singleto metaestável, que é uma forma altamente reativa de oxigênio, sendo mediador 

de dano fotoquímico na célula. Tais interações podem resultar na destruição do 

sistema vascular ou da matriz intercelular ou, ainda, na modificação de funções 
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mitocondriais e de sistemas de biomembranas celulares, em que ambos levam à 

morte as células neoplásticas, preferencialmente. (44) 

 
 

 

 

Figura 5 - Diagrama de Jablonski simplificado 
Fonte: Adaptada de LANGER. (45) 

 

A qualidade de um fotossensibilizador pode ser determinada pela sua eficiência 

em sofrer cruzamento intersistema: quanto maior é essa eficiência, melhor é 

considerado o FS. (44) Esta eficiência também pode ser determinada por outros 

aspectos como a seletividade e toxicidade da droga. (46)  

O ácido aminolevulínico (ALA) e o aminolevulinato de metila (Metil-ALA), são 

precursores da protoporfirina IX (PpIX), um fotossensibilizador endógeno presente em 

pequenas quantidades nas células. Após este precursor penetrar na célula, ele 

interage na biossíntese do grupo heme e estimula maior formação de PpIX que se 

acumula preferencialmente em tecidos alterados, por razões que ainda não são 

completamente compreendidas: alterações na membrana das células anormais ou 

imaturidade das fibras de colágeno constituintes da lesão são as causas mais 

prováveis. (47-48)  
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2.3.1 Interação da luz com o tecido  

 

Quando a luz incide sobre um material, ela pode ser refletida na superfície ou 

penetrar no mesmo, se o material for completamente transparente, o feixe sofrerá um 

desvio na direção de propagação (refração) segundo a Lei de Snell (𝑛1𝑠𝑒𝑛𝜃1 =

𝑛2𝑠𝑒𝑛𝜃2) e sairá pela outra face do material (feixe transmitido) sofrendo outra refração, 

onde n1 e n2 são os índices de refração nos meios 1 e 2, respectivamente, θ1 é o 

ângulo de incidência e θ2 o ângulo refratado. Porém, se o meio não for transparente, 

o feixe sofrerá uma atenuação de intensidade, através de dois processos: a absorção 

e o espalhamento. (49) 

Quando ocorre o fenômeno da absorção, uma das possíveis formas desta energia 

luminosa depositada sobre o material ser convertida é a energia térmica ou calor. 

Podemos estimar a quantidade de energia luminosa que foi convertida em calor, após 

ser absorvida por um tecido, pela equação (3), sendo 𝐸 [J] a energia convertida em 

calor, 𝑚 [kg] massa do tecido, 𝑐 [J/kg.°C ] o calor específico do tecido e 𝛥𝑇 [°C] a 

variação da temperatura na região. 

 𝐸 = 𝑚𝑐𝛥𝑇 (3) 

 

2.3.2 Evidenciação da fluorescência 

 

Algumas moléculas constituintes da pele como colágeno, elastina, queratina e 

nicotinamida adenina dinucleotídeo (NADH) são denominados fluoróforos endógenos, 

tipo de cromóforo que absorve a luz em comprimento de onda adequado e pode emitir 

fluorescência, estes são responsáveis pela autofluorescência da pele. A concentração 

destes fluoróforos na pele pode ser alterada quando a pele sofre algum tipo de 

modificação, de modo que a emissão de fluorescência pela pele também será 

modificada, assim, lesões de pele podem ser evidenciadas ou até mesmo 

diagnosticadas por técnicas de fluorescência. (50) 

A PpIX tem propriedades de fluorescência características e seu acumulo 

preferencial em tecidos alterados favorecem o uso da técnica como ferramenta de 

diagnóstico. (47-48) As regiões com maior acumulo de PpIX apresentam intensa 
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fluorescência induzida, enquanto que em regiões com menor acúmulo esta 

fluorescência é bem menos detectável. Para evidenciação desta “fluorescência 

marcada” é possível excitar o tecido com luz na região do azul, onde a PpIX apresenta 

uma fluorescência vermelha intensa que contrasta com a autofluorescência verde 

intrínseca da pele. (51)  

 

2.3.3 Importância da discriminação clínica de lesões 

 

A TDF tem sido indicada cada vez mais para o tratamento de CBC e de lesões 

pré-malignas, como as QA. Nos casos de CEC e melanoma, porém, tem sido contra-

indicada dada a agressividade e o potencial de metastatização destas lesões. Por 

isso, considerada a dificuldade da diferenciação clínica entre pares de lesões para as 

quais a TFD é indicada ou contra-indicada (como é o caso das QA e CEC, 

respectivamente), é necessário encontrar ferramentas que possam auxiliar o 

diagnóstico clínico, buscando garantir a indicação adequada do tratamento e, 

portanto, a eliminação completa da lesão. Neste sentido, a análise de imagens de 

infravermelho apresenta potencial relevante na diferenciação clínica destas lesões, 

uma vez que, neste caso, se propõe diferenciar lesões malignas e não-malignas, cujas 

características metabólicas são conhecidamente diferentes. 
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3 OBJETIVOS 

 

Objetivos principais 

 

• Este trabalho tem como objetivos principais: (1) avaliar o uso da termografia 

para discriminar pares de lesões cutâneas clinicamente semelhantes; (2) 

monitorar termicamente a resposta de lesões do tipo CBC à Terapia 

Fotodinâmica a fim de compreender o comportamento térmico destas lesões 

durante o tratamento, buscando revelar uma relação entre assinatura térmica 

e evidências de fatores como resposta inflamatória do tecido e formação de 

necrose. 

 

Objetivos secundários 

 

1. Validar o uso da termografia em modelo tumoral in vivo para identificar e 

acompanhar o crescimento tumoral;  

2. Avaliar os padrões térmicos dos diferentes tipos de lesões cutâneas 

selecionados para este estudo; 

3. Identificar as fontes de variações de temperatura que ocorrem na pele 

durante a Terapia Fotodinâmica 

4. Elaborar um modelo simples que seja capaz de estimar as quantidades de 

energia luminosa convertidas em efeito térmico e fotodinâmico. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este estudo foi dividido em duas partes, sendo a primeira um estudo in vivo 

(prova de princípio com animais) e a segunda um estudo clínico (diferenciação de 

lesões clinicamente semelhantes e monitoramento da terapia fotodinâmica). 

 

4.1 Aquisição da Imagem 

 

As imagens de infravermelho foram coletadas através do termovisor FLK-Ti400 

(Fluke®, Everett, EUA), Figura 6, com lente infravermelha padrão (campo de visão de 

24 ° x 17 °, resolução espacial (IFOV) de 1,31 mRad e distância mínima do foco de 15 

cm) para coletar comprimentos de onda entre 7,5 e 14 µm do infravermelho longo, 

tem sensibilidade térmica ≤ 0,05 °C, precisão de ± 2 °C e resolução 320 x 240 pixels. 

Seu detector é do tipo microbolômetro não refrigerado (Anexo A). (52) 

 

Figura 6 - Termovisor utilizado. 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

O termovisor possui a vantagem de mostrar a imagem térmica em seu visor, 

sem a necessidade de conectar a um computador para visualizá-la. Além disso, em 
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paralelo à imagem infravermelha, o equipamento utilizado também permite a coleta 

da imagem de luz visível do mesmo sítio anatômico, utilizada para identificação da 

região investigada e correlação com a termografia. A imagem de luz visível é 

registrada com campo maior e levemente deslocada com relação a imagem registrada 

pelo detector de infravermelho.   

O equipamento é calibrado pelo fabricante e possui ainda opções de ajuste de 

foco automático ou manual, legenda das cores correspondente às temperaturas em 

tempo real e a opção de usar marcadores que permitem monitorar em tempo real a 

temperatura em locais específicos. As imagens salvas pelo termovisor também podem 

ser transferidas para um computador e, através de seu software Fluke SmartView® 

3.5, é possível gerar arquivos adequados para visualização processamento da 

informação coletada, tanto para as imagens de luz branca quanto para as 

termografias, neste último caso, o arquivo consiste de uma matriz onde cada posição 

(pixel) corresponde a um valor de temperatura. 

 

4.2 Modelo animal 

 

4.2.1  Anestesia e climatização do ambiente 

 

Os procedimentos em animais descritos tiveram aprovação pela Comissão de 

Ética para Uso de Animais do Instituto de Física de São Carlos (Protocolo nº 04/2014 

– Anexo B). 

Os animais foram anestesiados utilizando um sistema de anestesia inalatória 

com uso de máscara e isoflurano (2% em oxigênio). 

 Antes de cada procedimento o animal permanecia na sala por cerca de 20 

minutos com temperatura fixada em 23 °C. 

 

 

 



43 
 

4.2.2  Indução do tumor 

 

Foi utilizado o modelo de tumor de Ehrlich, que é um derivado de câncer de 

mama modificado para desenvolvimento murinho. Possui a vantagem de ter cultivo 

simples através de injeção das células em forma fluida, chamada ascética. Esse fluido 

pode ser injetado no peritônio de um camundongo saudável, para o desenvolvimento 

da forma ascítica do tumor, ou no tecido subcutâneo, para desenvolvimento da forma 

sólida do tumor. (53)    

Foram injetados 300 µL da forma fluida de uma solução estoque no peritônio 

de um camundongo Swiss, resultando cerca de 5 mL de uma cultura celular após um 

período de 10 dias. Dessa solução, foi possível realizar a indução dos tumores sólidos, 

e o restante da solução foi utilizada para a reposição do estoque. Para isto, foi 

acrescentado glicerol 40% à solução, que passou a ser mantida em freezer a -20°C 

por 3 horas, com subsequente transferência para o nitrogênio líquido. 

Para a obtenção de tumores sólidos, foram utilizados 9 camundongos Swiss, 

com 6 semanas de idade. Os animais foram anestesiados, tricotomizados e foram 

injetadas subcutaneamente células de tumor de Ehrlich (106 células em 100 µL) no 

dorso dos animais. O crescimento do tumor foi acompanhado através da coleta de 

imagens de infravermelho e de medidas do diâmetro do tumor utilizando um 

paquímetro. O monitoramento do crescimento foi realizado até que a lesão atingisse 

cerca de 1 cm de diâmetro. Para estes procedimentos não foi necessário anestesiar 

os animais, apenas contenção manual.  

 

4.2.3 Terapia Fotodinâmica 

 

Outros 6 animais foram utilizados para a realização de TFD no tecido sadio. 

Estes foram divididos em dois grupos de 3 animais. Todos os animais foram 

anestesiados e tricotomizados. No Grupo 1 foi realizada a iluminação do tecido-alvo 

sem a presença do FS, com o intuito de monitorar o aquecimento gerado 

exlusivamente pela luz. Esta iluminação foi feita com o equipamento LINCE® (LINCE, 

MMOptics, São Carlos – SP, Brasil) utilizando a ponteira de tratamento cujo 
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comprimento de onda é de 630 nm, com intensidade 125 mW/cm2 durante 20 min, 

totalizando uma dose de 150 J/cm2. Imagens térmicas foram registradas a cada 2 

minutos no período de iluminação e a cada 1 minuto no período pós até que a 

temperatura do tecido retornasse ao normal. No mesmo tecido, foi aplicado o creme 

contendo 20% Metil-ALA (PDT Pharma, Cravinhos – SP, Brasil) e após o tempo de 

incubação de 3 horas, para que haja adsorção do FS pela lesão, foi realizada 

novamente a mesma iluminação, sendo que desta vez tem-se a realização da TFD. 

No Grupo 2 foi realizada foi realizada uma curetagem numa região de cerca de 

1 cm de diâmetro para simular uma lesão e o mesmo procedimento do grupo 1 foi 

realizado.  

 

4.2.4  Morte dos animais  

 

Após o tumor atingir 1 cm de diâmetro ou após passar pelo procedimento de 

TFD, o animal foi morto por overdose de isoflurano sob plano anestésico, com 

posterior perfuração do diafragma previamente ao descarte.  

 

4.3 Estudo Clínico 

 

 O estudo clínico foi desenvolvido no Departamento de Pele da Fundação 

Hospital Amaral Carvalho em Jahu–SP, em colaboração com a médica dermatologista 

Profa. Dra. Ana Gabriela Sálvio. Foram coletadas imagens térmicas das lesões em 

duas situações distintas ao longo do estudo: durante o diagnóstico das lesões e na 

avaliação da resposta à TFD. Este estudo teve aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa Fundação Hospital Amaral Carvalho (Parecer nº 1.171.682 – Anexo C). 

 Os pacientes foram orientados sobre o uso das imagens em pesquisa e 

aceitaram voluntariamente fazer parte do estudo, com preservação de sua identidade. 

Todos os voluntários da pesquisa assinaram um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Anexo D). 
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 Cada paciente permaneceu em uma sala com temperatura em torno de 23 ºC 

durante um tempo médio de 20 min entre o acolhimento e o momento em que a 

termografia foi realizada. E, em cada paciente foi colado um adesivo com escala 

milimétrica próximo à lesão para, que em cada imagem fosse possível padronizar o 

tamanho correspondente aos pixels. 

Ao voluntário, que é submetido exclusivamente à aquisição de imagens 

térmicas, não é oferecido nenhum tipo de risco decorrente deste estudo, uma vez que 

a câmera utilizada apenas registra a radiação infravermelha emitida naturalmente pelo 

próprio corpo. Além disso, este estudo não interfere na conduta médica durante o 

atendimento, procedimento diagnóstico ou tratamento do paciente; as imagens foram 

analisadas posteriormente e comparadas com o diagnóstico dado pelo dermatologista 

e pela análise histopatológica e, então, arquivadas em um banco de dados pelo 

pesquisador responsável, de acordo com os critérios estabelecidos no parecer do 

Comitê de Ética. 

 

4.3.1 Discriminação de lesões clinicamente semelhantes 

 

 Foram realizadas imagens de seis diferentes tipos de lesões de pele através 

da câmera de infravermelho. Um total de 310 lesões cutâneas foram registradas, e 

avaliadas em relação à diferença de temperatura da lesão quando comparada ao 

tecido sadio. O número de lesões registradas para cada tipo é apresentado a seguir: 

 - 100 lesões do tipo CBC; 

- 100 lesões do tipo nevo intradérmico; 

 - 35 lesões do tipo QA; 

 - 35 lesões do tipo CEC; 

 - 20 lesões do tipo queratose seborreica pigmentada; 

 - 20 lesões do tipo melanoma. 

 O total de lesões registradas foi menor para os tipos melanoma, queratose 

seborreica pigmentada, CEC e QA devido à mais baixa incidência das lesões de 

melanoma e CEC. Portanto, seus respectivos pares foram mantidos com número de 

lesões semelhante para uma comparação mais fidedigna dos resultados. 
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 As lesões do tipo CBC, por serem bastante incidentes, foram selecionadas de 

forma com que apenas as nodulares não ulceradas e sem pigmentos fossem incluídas 

neste estudo. As lesões do tipo melanoma, por ser pouco incidente, não houve 

possibilidade de seleção, foram coletadas 13 lesões extensas e 7 nodulares. 

 A definição do procedimento diagnóstico foi realizada pelos critérios definidos 

pela dermatologista responsável, dentro da rotina clínica do Departamento de Pele e 

Tecidos Moles. Para as lesões dos tipos CBC, CEC e melanoma, foram utilizados os 

resultados de exame histopatológico obtido por biopsias das lesões, retiradas 

cirurgicamente. Já para as lesões dos tipos QA, nevo intradérmico e queratose 

seborreica pigmentada, análises clínicas e dermatoscópicas feitas pela 

dermatologista no ambulatório foram utilizadas para classificá-las. 

 

4.3.2 Monitoramento da TFD 

 

As lesões avaliadas nesta etapa do estudo estão sendo tratadas dentro de um 

projeto clínico, denominado “Terapia Fotodinâmica Brasil”, com aprovação nº 140/11 

do Comitê de Ética em Pesquisa da Fundação Hospital Amaral Carvalho. Nele já estão 

sendo tratadas lesões de CBC com TFD, por meio de diferentes protocolos: os CBC 

tratados pelo projeto são sempre superficiais com no máximo 2 cm de diâmetro ou 

nodulares com infiltração máxima de 3 mm de profundidade. (54) Estas lesões são 

inicialmente curetadas (o material curetado é enviado para biópsia) previamente à 

aplicação do creme contendo 20% Metil-ALA (PDT Pharma, Cravinhos – SP, Brasil). 

Após o tempo de incubação de 3 horas para que formação do FS endógeno pela 

lesão, é realizada iluminação com o equipamento LINCE® (LINCE, MMOptics, São 

Carlos – SP, Brasil) utilizando a ponteira de tratamento cujo comprimento de onda é 

de 630 nm, com intensidade 125 mW/cm2 durante 20 min, totalizando uma dose de 

150 J/cm2. Uma segunda sessão, idêntica em procedimentos (exceto pela 

curetagem), é repetida após sete dias. 

Em 40 lesões do tipo CBC (23 nodulares e 17 superficiais), foram coletadas 

imagens com câmera de infravermelho em diferentes fases durante as duas sessões 

do tratamento: lesão inicial, após o tempo de incubação do medicamento e 

imediatamente após a iluminação.   
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A fim de observar a alteração térmica do tecido provocada apenas pela luz, o 

mesmo protocolo de iluminação foi realizado em tecido sadio, sem administração 

prévia do Metil-ALA, em 3 voluntários, com comprimento de onda de 630 nm e 

intensidade 125 mW/cm2 durante 20 min, totalizando uma dose de 150 J/cm2. Nestes 

voluntários foi realizada a coleta de imagens térmicas antes, durante e imediatamente 

após a iluminação. Para as medidas durante a iluminação, esta era interrompida por 

cerca de 30 segundos a cada 2 minutos para a aquisição do termograma. Para 

monitorar o resfriamento da região, o mesmo voluntário recebeu a dose de luz de 

maneira ininterrupta e as medidas térmicas foram realizadas a cada 3 minutos durante 

21 minutos. 

Além disso, também foram realizadas imagens de fluorescência da lesão 

utilizando a ponteira de evidenciação de fluorescência do equipamento LINCE, com 

excitação centrada em 400 nm e com potência de saída de 50 mW/cm². As imagens 

de fluorescência foram registradas nas mesmas fases do tratamento: lesão inicial, 

após o tempo de incubação do medicamento e imediatamente após a iluminação.   

Estes pacientes retornaram ao ambulatório após 30 dias para avaliar a eficácia 

do tratamento, incluindo coleta de biópsia para avaliação histopatológica. 

O procedimento completo para aquisição de cada imagem utilizando a câmera 

de infravermelho (posicionamento, ajuste de foco etc) é de aproximadamente 30 s. 

Com as análises das imagens, estimada a quantidade de energia entregue ao 

tecido que de fato foi utilizada no procedimento da TFD. 

 

4.4 Processamento de imagens 

 

As imagens coletadas pelo termovisor foram armazenadas em um banco de 

dados e o padrão de temperatura da lesão inicial e durante o tratamento foram 

analisados qualitativamente (como maior ou menor em relação ao do tecido sadio 

correspondente).  
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4.4.1  Análise da média de temperaturas 

 

Foi elaborada uma rotina utilizando o software MATLAB® 7.8 (R2009a), que 

permite calcular as temperaturas médias e seus desvios padrão na área da lesão e 

no tecido sadio ao seu redor, através da informação dada por cada pixel da imagem. 

Com essa rotina, é possível delimitar manualmente uma região para a qual se tenha 

interesse de calcular a média de temperatura, e uma segunda região ao seu redor, 

descontando ou não a região interior delimitada anteriormente (Figura 7). 

 

Figura 7 -  Exemplo de áreas delimitadas na área da lesão e no tecido sadio ao redor utilizando a 
rotina elaborada em MATLAB®. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Esta rotina de processamento foi utilizada para todas as imagens termográficas 

obtidas nesse estudo, tanto in vivo quanto nos testes clínicos. 

O comportamento da temperatura cutânea na lesão, bordas e redondezas foi 

avaliado, bem como a transição de temperatura em cada uma dessas regiões. 

Foram realizados gráficos de temperatura e de suas temperaturas em função 

dos pixels da imagem quando tracejada uma linha que atravessa o centro da lesão na 

tentativa de discriminação das lesões clinicamente semelhantes. 

 

4.4.2 Análise dos atributos das imagens 

 

Para discriminação mais eficiente entre os pares de lesões clinicamente 

semelhantes, foram realizadas técnicas de processamento e análise de imagens. Foi 
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elaborada uma nova rotina no software MATLAB®, e posteriores análises foram 

realizadas no software Weka® 3.8 (1999-2016, The University of Waikato, New 

Zealand). 

Inicialmente, as imagens foram cortadas manualmente. Cada imagem foi 

cortada incluindo apenas a própria lesão e uma margem de aproximadamente 2 mm 

da borda. Em algumas das lesões pode ser identificada a presença de pelos e 

irregularidade da superfície da pele que podem interferir nas análises. Estes 

“artefatos” são inerentes à pele e, portanto, quaisquer discriminações realizadas 

devem ser factíveis apesar de sua presença. 

Uma seleção de atributos foi feita com base nas características das imagens 

das lesões. Esses atributos foram explorados para contribuir para a discriminação das 

classes.  

Diversos atributos foram testados, de forma que o conjunto de atributos que 

apresentou melhor resultado está apresentado na Tabela 2.  Assumindo Ti como o 

valor da temperatura de cada pixel de uma imagem, os seguintes conjuntos de 

características foram avaliados: atributos estatísticos, análises do histograma e 

interface lesão-tecido.. 

"Atributos estatísticos" representam a análise estatística dos valores de 

temperatura para cada imagem, utilizando como atributos onze parâmetros 

estatísticos: entropy, subtração maximum-minimum (“máximo menos mínimo”), mean, 

standard deviation, variation coefficient, skewness, kurt, contrast, correlation, energy 

e homogeneity. (55–57) "Análise de histograma" baseia-se nos valores do histograma 

de temperatura de cada imagem. Cada histograma de imagem foi ajustado por uma 

equação polinomial de segunda ordem, já que o histograma melhor se ajustava a uma 

parábola. Os coeficientes da equação obtidos foram utilizados como atributos. 

"Interface lesão-tecido" representa filtros que foram utilizados para selecionar apenas 

a região da lesão e para diferenciar esta região da pele saudável. Os filtros escolhidos 

para esta análise são segmentações Otsu e Weight e filtros Prewitt e Roberts. (55–

57) Os atributos de comparação utilizaram as temperaturas médias dentro e fora das 

bordas da lesão, com as bordas identificadas pelos diferentes filtros. Todos os 

atributos são mostrados e descritos na Tabela 2. 

 

 



50 

 

Tabela 2 - Métricas usadas na rotina elaborada em MATLAB® 

Função 

MATLAB® 
Expressão definida pela função 

Informação representada pela 

função 

Atributos estatísticos 

entropy 𝐻 = ∑ 𝑝𝑖𝑖 . 𝑙𝑜𝑔(𝑝𝑖)* Grau de desordem da imagem 
maximum 

minus 
minimum 

𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑚𝑖𝑛 
Diferença entre valores máximos e 

mínimos de temperatura  

Mean �̄� =
1

𝑁
∑ 𝑇𝑖

𝑁

𝑖=1

 Média dos N pixels de temperatura  

Std 𝜎𝑇 = √
∑ (𝑇𝑖 − �̄�)2𝑁

𝑖

𝑁 − 1
 Desvio padrão de temperatura  

Cv 𝑐𝑣 =
𝜎𝑇

�̄�
 Coeficiente de variação  

Skewness 𝑆 =
𝐸(𝑇𝑖−�̄�)3

𝜎𝑇
3 ** 

Assimetria da distribuição de 
temperatura  

Kurt 𝑘 =
𝐸(𝑇𝑖 − �̄�)4

𝜎𝑇
4  

Assimetria da distribuição de 
temperatura 

Contrast ∑ ∑ (𝑖 − 𝑗)2
𝑗𝑖 . 𝑔𝑙𝑐𝑚(𝑖, 𝑗)***  

Correlation 
∑ ∑ (𝑖 − 𝑖)(𝑗 − 𝑗)𝑔𝑙𝑐𝑚(𝑖, 𝑗)𝑗𝑖

𝜎𝑖𝜎𝑗

  

Energy ∑ ∑ 𝑔𝑙𝑐𝑚

𝑗𝑖

(𝑖, 𝑗)2  

Homogeneity 
∑ ∑ 𝑔𝑙𝑐𝑚(𝑖, 𝑗)𝑗𝑖

1 + |𝑖 − 𝑗|
  

Análises do histograma 

zcoef1 
h(T) = zcoef1.T² + zcoef2.T + 

zcoef3 
Regressão polinomial do histograma 

– grau 2 
zcoef2 
zcoef3 
coef1 

h(T) = coef1.T² + coef2.T + coef3 
Regressão polinomial do histograma 

– grau 2  
coef2 

coef3 

Interface de lesões cutâneas 

   DenFor1 - 
Média de temperatura dentro dividida 
pela média de temperatura ao redor 

da lesão (segmentação Otsu)  

DenFor2 - 
Média de temperatura da borda 

dividida pela temperatura ao redor 
(filtro 'prewitt') 

DenFor3 - 
Média de temperatura da borda 

dividida pela temperatura ao redor 
(filtro 'roberts') 

DenFor4 - 
Média de temperatura dentro dividida 
pela média de temperatura ao redor 

da lesão (segmentação Weight Pixel) 

Edge1 - 
Média de temperatura da borda (filtro 

'prewitt') 

Edge2 - 
Média de temperatura da borda (filtro 

'roberts') 

* p(i) é histograma normalizado da imagem (58) 
** E(t) representa o valor esperado da variável t (58) 
*** i e j representam as dimensões de linhas e colunas da imagem, e glcm(i, j) representa a matriz de 
co-ocorrência dos níveis de cinza (58) 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Da mesma forma que realizamos os testes de conjunto de atributos, também 

foram testados classificadores usando o software Weka®. Dos classificadores 

testados, a Máquina Vetorial de Suporte (MVS) foi a que apresentou melhor índice de 

discriminação e, então, foi adotada como classificador para discriminar os valores das 

métricas das lesões. O MVS é um método de classificação binário, ele toma os dados 

de duas classes como entrada e armazena estes dados em arquivos modelos. A 

intenção é ordenar novos dados coletados em uma das duas classes. 

O MVS procura uma linha de separação entre os dados das duas classes, esta 

linha é comumente chamada de hiperplano. Posteriormente, busca-se a maximização 

da distância entre o hiperplano e o primeiro ponto de cada classe (distância chamada 

de margem). (59–61) 

 O uso de MVS envolve duas etapas básicas: treinamento e teste. O 

treinamento envolve a alimentação de dados conhecidos e, a partir deste conjunto de 

informações, é possível classificar os dados. O MVS é uma técnica de aprendizado 

mecânico, que se origina da teoria estatística e tem sido amplamente utilizada em 

aplicações de reconhecimento de padrões devido à sua eficiência computacional e 

bom desempenho. A principal vantagem do MVS é a capacidade de modelar sistemas 

altamente não-lineares e obter bom resultado de separação entre eles a partir das 

propriedades de superfície. (59–61) 

De modo geral, as etapas realizadas neste estudo até que se fosse obtido o 

melhor método de discriminação das lesões clinicamente semelhantes estão 

apresentadas no fluxograma da Figura 8. 
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Figura 8 - Fluxograma das etapas de análises e determinação de método de discriminação das imagens 
das lesões clinicamente semelhantes. 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Modelo Animal 

 

5.1.1 Monitoramento do crescimento tumoral 

 

Para validar o uso do termovisor na identificação de lesões tumorais, foi 

realizado um estudo em modelo animal. 

O crescimento do tumor de Ehrlich obtido da injeção subcutânea foi 

acompanhado, através de imagens de infravermelho, até que a lesão atingisse 

tamanho de 1 cm de diâmetro. A Figura 9 mostra o crescimento típico do tumor na 

região tricotomizada do animal a partir de imagens termográficas. 

 

 

Figura 9 -  Imagem de infravermelho do camundongo Swiss (A) logo após tricotomia e em (B), (C), 
(D) e (E), imagens 2, 4, 7 e 9 dias após a injeção de células de tumor de Ehrlich, (F) 
imagem de luz branca 9 dias após a injeção. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 Apesar de o tumor já ser palpável 2 dias após a indução, apresentando 

diâmetro de cerca de 2 mm (Figura 9), o tumor torna-se evidente na termografia a 

partir do quarto dia após a indução. O tumor pode ser visto como uma pequena área 

mais fria dentro da região tricotomizada. O fato de o tumor ser evidenciado como uma 
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região de temperatura mais baixa com relação ao tecido ao redor, pode ser explicado 

pelo fato de o tumor de Ehrlich ser  derivado de câncer de mama (53) e os resultados 

aqui obtidos corroboram os demais estudos da literatura que utilizam outros tipos de 

tumores de mama (DaRT, MCF-7, MDA-MB-231, Walker 256, 13762 MAT e DA3) em 

camundongo. Estes estudos verificaram que as baixas temperaturas devem-se ao fato 

destes tumores serem pouco vascularizados, tornando escasso o fluxo sanguíneo em 

seu interior. Por isso, uma região de necrose crescente é comumente observada no 

centro das lesões. A reduzida circulação sanguínea e a presença de região necrótica 

– e, portanto, de baixa atividade metabólica – contribuem ambas para a detecção de 

temperaturas inferiores às das médias teciduais locais. (18,22) 

Além disso, pudemos verificar que nosso equipamento foi sensível para a 

detecção de tumores de Ehrlich a partir de 4 mm de diâmetro, o que mostrou uma 

possibilidade de utilizar o equipamento para analisar pequenas lesões de pele, uma 

vez que estas, em sua maioria, também apresentam pouca vascularização. 

Para a análise destas imagens, foi elaborada uma rotina utilizando o software 

MATLAB®. A rotina utiliza como dado de entrada a matriz fornecida pelo software da 

câmera, Fluke SmartView® 3.5, em formato com extensão “.txt”, que apresenta 

informação de temperatura para cada pixel da imagem. A rotina exibe estas 

informações em forma de imagem, permitindo delimitação manual da região da lesão. 

A rotina calcula o valor médio de temperatura com o respectivo desvio padrão na 

região da lesão investigada. 

Nos primeiros dias após a indução tumoral houve dificuldade em localizar e 

delimitar o tumor via termografia. Assim, em cada animal foi selecionada uma área em 

torno de onde as células foram injetadas, a qual foi utilizada ao longo de todo o 

período. Com o valor de temperatura média e seu respectivo desvio na área 

selecionada, foi possível verificar a variação da temperatura nesta região em relação 

ao seu valor inicial (Figura 10 A). 
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(A) 

 

(B) 

Figura 10 – (A) Variação da temperatura média na região do crescimento do tumor em relação ao 
valor inicial e variação do diâmetro médio do tumor, com dados representando média dos 
nove animais e (B) Ajuste da curva variação da temperatura pela variação do tamanho do 
tumor em diâmetro. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 A partir do registro do crescimento do tumor destes animais com o uso da 

termografia, foi possível observar que a temperatura foi decaindo na região do tumor 

à medida que o volume tumoral foi aumentando como passar dos dias, justificado pelo 
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crescimento do tecido de necrose no centro do tumor. Observamos que a variação de 

temperatura em função do diâmetro do tumor se deu pela expressão: ∆𝑇 =

1

(−1,3±0,1)+(0,6±0,1)𝑑
, obtido pelo ajuste da curva da Figura 10 B (variação da temperatura 

pela variação do tamanho do tumor em diâmetro). Essa expressão nos mostra que 

esse comportamento não ocorre de maneira linear e, o aumento do diâmetro da lesão 

faz com que a temperatura inicial diminua.  

No gráfico observamos um desvio padrão bastante significativo, que 

provavelmente ocorreu devido à grande região que foi demarcada ao redor do tumor. 

Isto ocorreu devido à dificuldade de delimitar corretamente a área do tumor em seus 

estágios iniciais, mas foi necessário para garantir que todo o tumor estivesse dentro 

da área delimitada. Além disso, esta grande variação pode estar relacionada com o 

desenvolvimento heterogêneo do tumor, pois este tumor tem por característica gande 

atipia celular, grande quantidade de células anaplásicas e de focos necrópticos. (62) 

Os resultados demonstram que a termografia é sensível a alterações térmicas 

ocasionadas pelo crescimento do tumor sólido. Mesmos nos estágios iniciais do 

tumor, ou seja, com pequenos diâmetros, a variação térmica já é significativa, 

provavelmente por ser uma técnica sensível a alterações térmicas relacionadas às 

alterações metabólicas que ocorrem anteriormente ao desenvolvimento nodular 

clinicamente perceptível. 

Gannot et. al. mostrou que outro tumor derivado de câncer de mama, o modelo 

MDA-MB-231, ao ser desenvolvido em camundongo também apresenta alteração 

térmica de 0,5 a 1 °C para tumores com apenas 2 mm de raio. E esta diferença é de 

1,2 a 2,3 °C para tumores com raio de 4 mm. (18) Estes valores corroboram com os 

valores encontrados neste estudo utilizando modelo de Ehrlich, provavelmente pelas 

semelhanças de estruturas, metabolismo, taxa de crescimento e distribuição de vasos 

no tecido.  

  Esses resultados também demonstram que a termografia pode ser empregada 

para monitorar o crescimento de um tumor sólido subcutâneo com grande capacidade 

de detecção mesmo nos estágios iniciais do desenvolvimento. 
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5.1.2. Variação de temperatura durante a TFD em pele sadia de animal 

 

 A fim de verificar a alteração térmica causada no tecido por efeito apenas da 

iluminação, foram registradas imagens de termografia a cada 2 minutos durante os 20 

minutos de iluminação, e a cada 1 minuto após a iluminação para acompanhar o 

resfriamento do tecido. Este procedimento foi realizado no dorso de 3 animais, porém 

a Figura 10 mostra o resultado da termografia em apenas um animal, a título de 

exemplo, visto que o comportamento foi semelhante nos três animais.  Na Figura 11, 

podemos observar a região do dorso do animal ao longo do procedimento de TFD e 

após o término da iluminação. É possível observar que a iluminação da pele com luz 

vermelha em 630 nm, entregando 125 mW/cm2 de intensidade, por si só promove um 

aquecimento de cerca de 4 °C. 

 

 

Figura 11 - Dorso do camundongo durante iluminação (A) 0, (B) 2, (C) 4, (D) 6, (E) 8, (F) 10, (G) 12, 
(H) 14, (I) 16, (J) 18 e (K) 20 minutos; e após iluminação (L) 1, (M) 2, (N) 3 e (O) 4 
minutos. 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

  Os gráficos da Figura 12 mostram a variação da temperatura em função do 

tempo de iluminação comparando as situações em que não houve fotossensibilização 

(A e B) com a fotossensibilização seguida de iluminação para a pele íntegra (C e D) e 

pele curetada (E e F).  
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(A) (B) 

  

(C) (D) 

  

(E) (F) 

Figura 12 –  (A) e (B) Curvas de aquecimento durante iluminação e resfriamento após o término da 
iluminação dos animais sem administração prévia do Metil-ALA, respectivamente; (C) e 
(D) curvas de aquecimento durante iluminação e resfriamento após o término da 
iluminação dos animais durante o procedimento de TFD em tecido normal; (E) e (F) curvas 
de aquecimento durante iluminação e resfriamento após o término da iluminação dos 
animais durante o procedimento de TFD em que foi realizada curetagem de 1cm de 
diâmetro para simular uma lesão. 

Fonte: Elaborada pela autora 
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 Em geral, podemos observar que a TFD não alterou os comportamentos de 

temperatura, tanto seu crescimento durante iluminação quanto o resfriamento 

subsequente. Além disso, o aumento de temperatura foi levemente maior no grupo 

com curetagem. Esse comportamento está possivelmente correlacionado ao dano 

mecânico realizado pela curetagem, que já induz a liberação de citocinas inflamatórias 

e conseqüente hipertermia. 

 Outro fato que se pode notar é que a temperatura tem maior crescimento nos 

cinco minutos iniciais de iluminação; depois deste período, ela tende a se estabilizar, 

com pouca alteração. Esta observação corrobora com o observado por Orenstein et 

al., eles visualizaram este mesmo comportamento em lesões de CBC e QA durante o 

procedimento de TFD utilizando ácido aminulevulinico topicamente e ilmuminando 

com 100 mW/cm2 durante 20 minutos. Eles monitoraram lesões situadas na face de 

22 pacientes e constataram que o aumento de temperatura na região circundante à 

lesão foi de 3,9 ± 0,5 °C nos primeiros 5 minutos e de 2,0± 0,4 °C ao final de 20 

minutos de iluminação.  (63) Esta variação foi semelhante ao que observamos 

durante os primeiros 5 minutos de iluminação dos animais, porém este valor se 

manteve ao longo da iluminação e não sofreu diminuição como observado por 

Orenstein, provavelmente por conta da vascularização diferenciada em um tecido com 

presença de tumor. É importante notar que o aumento de temperatura induzido pela 

iluminação ou pela TFD não é suficientemente grande a ponto de induzir dano térmico. 

 

5.2 Estudo Clínico 

 

5.2.1 Discriminação de lesões clinicamente semelhantes 

 

5.2.1.1. Carcinoma basocelular x nevo intradérmico 

 

 Imagens termográficas de lesões da pele foram registradas e através destas 

buscamos encontrar um padrão de temperatura que possa ser utilizado para a 

discriminação das mesmas. Destas imagens, um dos pares de lesão clinicamente 

semelhante investigado nesse estudo foi o CBC x nevo intradérmico. Foram coletadas 
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imagens térmicas de 100 pacientes com lesão do tipo CBC e 100 com lesão do tipo 

nevo intradérmico. 

Na Figura 13 podemos observar exemplos de imagens termográficas de quatro 

lesões do tipo CBC nodular. Nestas imagens observamos que este tipo de lesão 

apresenta temperatura menor do que o tecido saudável ao redor e, no geral, suas 

bordas não são bem delimitadas. O fato das bordas não serem bem delimitadas 

termicamente, significam que a temperatura da lesão não muda abruptamente na 

transição das brodas para a região sadia, ou seja, a variação de temperatura é 

bastante gradual, o que impede a delimitação das bordas através da termografia. 

 Esse comportamento de menor temperatura na lesão e bordas não bem 

delimitadas foi verificado em 84% das lesões de CBC registradas, nas demais lesões 

haviam presença de crosta (que apresenta baixa temperatura) e fez com que as 

bordas dessas lesões fossem realçadas, além de que esta ulceração muitas vezes 

causa inflamação ao redor da lesão realçando ainda mais o seu contorno ao contrastar 

com a crosta. 

 

 

Figura 13 - Imagens termográficas de lesões do tipo CBC nodular. 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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Selecionando uma lesão de CBC nodular, podemos analisar outros aspectos. 

Como podemos observar na imagem de luz branca (Figura 14 A), as lesões deste tipo 

são nodulares e não pigmentadas. A lesão encontra-se em uma região com 

distribuição de temperatura bastante heterogênea (Figura 14 B), na qual os pontos da 

lesão apresentam valores de temperatura menor (32,7 °C) se comparada ao tecido ao 

redor (33,0 e 33,4 °C). 

 

 

Figura 14 -  (A) Imagem de luz branca de uma lesão do tipo CBC nodular, (B) imagem de infravermelho 
da lesão com valores de temperatura em alguns pontos da imagem, (C) reta traçada 
cortando o centro da lesão, e (D) seu respectivo gráfico de temperatura em função dos 
pixels da imagem, em uma linha que atravessa o centro da lesão. A barra lateral à direita 
indica a escala de temperatura compreendida nas imagens (B) e (C). 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 O fato do CBC apresentar temperatura menor que o tecido saudável adjacente 

está em concordância com o trabalho publicado por Buzug et al., que inclusive 

demonstrou que quando um CBC é resfriado (por transferência de calor através da 

pele) a uma temperatura de 27º C, a sua regularização térmica também é mais lenta 

que a do tecido sadio circundante, por conta de ser uma lesão pouco vascularizada. 

(33) Utilizando o software comercial do equipamento, também foi possível traçar um 
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segmento de reta que atravessa o centro da lesão, compreendendo a lesão entre duas 

regiões de tecidos normais (Figura 14 C). O gráfico da variação de temperatura da 

reta em função dos pixels da imagem (Figura 14 D) foi obtido com a informação dos 

pixels demarcados pela linha traçada. Pelo gráfico podemos observar que, nas 

regiões de normalidade, o tecido possui uma temperatura praticamente constante, em 

torno de 33,0 °C, que então decai ao se aproximar da borda da lesão (a partir do 20º 

pixel), até que a temperatura chega ao valor mínimo de aproximadamente 32,7 ºC. Ao 

atravessar a lesão, a temperatura volta a aumentar na fronteira do tecido normal 

(próximo do 35º pixel) retornando a uma temperatura média de 33,0 °C. Por conta das 

diferenças na curvatura do tecido ao se afastar da região de foco para coleta da 

imagem, parte da informação térmica pode ser perdida no registro devido à menor 

detecção de radiação infravermelha. Este registro de menor temperatura também 

pode ser resultado de temperatura mais baixa na porção mais à direita na imagem.   

Na Figura 15 podemos observar exemplos de imagens termográficas de quatro 

lesões do tipo nevo intradérmico. Nestas imagens podemos observar que este tipo de 

lesão apresenta temperatura menor do que o tecido saudável ao redor e, no geral, 

suas bordas são mais bem delimitadas que as lesões do tipo CBC nodular. Esse 

comportamento foi verificado em 76% das lesões registradas, as demais lesões ou 

estavam em regiões com presença de pelos ou possuíam tamanho muito pequeno, 

tais fatos fizeram com que estas lesões tivessem suas bordas pouco evidenciadas 

nas imagens.  
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Figura 15 - Imagens termográficas de lesões do tipo nevo intradérmico. 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Analisando uma lesão desse tipo com mais detalhes, podemos observar as 

características da lesão numa imagem de luz branca (Figura 16 A). Observamos que 

esta lesão também é nodular e não pigmentada, e em geral não apresenta ulceração 

por ser tratar de uma lesão benigna. 
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Figura 16 -  (A) Imagem de luz branca de uma lesão do tipo nevo intradérmico, (B) imagem de 
infravermelho da lesão com valores de temperatura em alguns pontos da imagem, (C) reta 
traçada cortando o centro da lesão, e (D) seu respectivo gráfico de temperatura em função 
dos pixels da imagem. A barra lateral à direita indica a escala de temperatura 
compreendida nas imagens (B) e (C). 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Assim como o CBC, os nevos intradérmicos apresentam temperatura menor 

que a do tecido ao redor; porém possuem bordas termicamente mais bem definidas, 

e nestas lesões é menos evidente a presença de gradientes de temperatura ao redor 

da lesão. As lesões de nevo (Figura 16) comparadas às de CBC (Figura 14) 

apresentaram menor diferença de temperatura na lesão em relação à temperatura de 

fora (nas lesões exploradas nas Figuras 16 e 14 o nevo variou de 32,6 °C na parte 

externa para 30,6 °C dentro da lesão, enquanto que no CBC essa diferença foi de 

33,0 para 32,7 °C na parte interna da lesão, em média).  

 Utilizando o mesmo software, novamente traçamos um segmento de reta que 

compreende o centro da lesão, passando por duas regiões de tecidos normais (Figura 

16 C), e construímos um gráfico da variação de temperatura da reta em função do 

pixel da imagem (Figura 16 D). Nas imagens de termografia, os nevos intradérmicos 

mostraram maior diferença de temperatura com relação ao tecido normal, visto que o 

contorno delas é mais bem definido e aparentam exibir maior contraste na imagem. 

Além disso, pela curva traçada, também verificamos a maior diferença de temperatura 
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na região da lesão neste caso (em torno de 1,5 °C, enquanto a do CBC é de 

aproximadamente 0,3 °C). Este decaimento também é mais acentuado, justificando a 

melhor definição das bordas. 

 

5.2.1.2. Carcinoma espinocelular x queratoses actínicas 

 

 Exemplos de imagens de lesões do tipo CEC registradas pela termografia estão 

apresentadas na Figura 17. Foram coletadas imagens térmicas de 35 pacientes com 

lesão do tipo CEC e 35 com lesão do tipo QA. 

 

 
Figura 17 - Imagens termográficas de lesões do tipo CEC. 

Fonte: Elabora pela autora. 

 

Nestas lesões, podemos observar que geralmente (em 74% das lesões 

registradas) a temperatura é mais elevada na região da lesão e em uma área 

circundante. Isto provavelmente deve-se às características da lesão, como 

crescimento rápido e alta agressividade, o que também aumenta fatores 

angiogênicos. (28) Os demais 26% das lesões tratavam-se de lesões pequenas e em 
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regiões com presença de pelos, geralmente membros superiores que são mais 

expostos ao sol. A baixa alteração térmica (devido ao tamanho da lesão) somada a 

presença dos pelos fizeram com que o sistema fosse pouco sensível na detecção da 

alteção térmica. 

Selecionando uma lesão de CEC, podemos explorar outras características na 

Figura 18. 

 

 

Figura 18 -  (A) Imagem de luz branca de uma lesão do tipo CEC, (B) imagem de infravermelho da 
lesão com valores de temperatura em alguns pontos da imagem, (C) reta traçada cortando 
o centro da lesão, e (D) seu respectivo gráfico de temperatura em função dos pixels da 
imagem. A barra lateral à direita indica a escala de temperatura compreendida nas 
imagens (B) e (C). 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 O CEC apresentou temperatura maior na região da lesão se comparado com o 

tecido sadio. Também é possível observar que existe um aumento de temperatura 

numa região logo ao redor da lesão. Na Figura 18 B, verifica-se que enquanto a 

temperatura na região interna da lesão é de 30,4 °C, logo ao redor observa-se valores 

de 30,6 e 30,7 °C. Em uma região mais afastada, onde a vascularização normal é 
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semelhante à observada em tecido normal, é possível observar que a temperatura do 

tecido é menor. 

 Traçando um segmento de reta que passa pelo centro da lesão, 

compreendendo a lesão entre duas regiões de tecidos normais (Figura 18 C), obteve-

se o gráfico da variação de temperatura da reta (Figura 18 D). Pelo gráfico, é possível 

observar que a temperatura vai aumentando até chegar, na região da lesão, a 

aproximadamente 30,4 °C (a partir do 100º pixel), e volta a decair após atravessar a 

lesão (perto do 160º pixel).  

Exemplos de imagens termográficas coletadas de lesões do tipo QA estão 

apresentadas na Figura 19. Pelas imagens, pode-se notar que quase não existe 

diferença de temperatura da região da lesão em comparação à região circundante 

(padrão verificado em 88% das lesões registradas), com exceção da observação de 

menores temperaturas em locais onde são verificadas a presença de crostas, 

provocadas por pequenas ulcerações. Os demais 12% das lesões mostraram 

aumento de temperatura na região da lesão, este comportamento sugere que tais 

lesões tenham elevado grau de infiltração, ou até mesmo, esteja em transformação 

para uma lesão maligna do tipo CEC. 
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Figura 19 - Imagens termográficas de lesões do tipo QA. As lesões exibidas em (B) e (C) apresentam 
regiões com menores temperatura devido à presença de crostas, enquanto as lesões 
exibidas em (A) e (D) apresentam pouca diferença de temperatura em relação ao tecido ao 
redor. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Selecionando uma imagem de lesão de QA, pode-se analisá-la mais 

detalhadamente na Figura 20. 
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Figura 20 - (A) Imagem de luz branca de uma lesão do tipo QA, (B) imagem de infravermelho da lesão 

com valores de temperatura em alguns pontos da imagem, (C) reta traçada cortando o 
centro da lesão, e (D) seu respectivo gráfico de temperatura em função dos pixels da 
imagem. A barra lateral à direita indica a escala de temperatura compreendida nas 
imagens (B) e (C). 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A QA exemplificada na Figura 20 B apresentou menor temperatura em relação 

à temperatura adjacente: nela, encontra-se um valor de 30,7 °C na parte interna da 

lesão, enquanto ao redor apresentou valores de 31,5 e 31,8 °C. Este comportamento 

hipotérmico provavelmente pode ser associado à crosta presente na lesão, mostrada 

na Figura 20 A.  

 O segmento de reta atravessando a lesão (Figura 20 C) e o consequente gráfico 

da variação de temperatura (Figura 20 D) mostram o decaimento de temperatura na 

região da lesão. A temperatura se manteve praticamente constante, em 31,7 °C, até 

chegar em uma das extremidades da lesão (em torno do 25º pixel), a partir de onde 

sua temperatura decai até cerca de 30,7 °C, e volta a subir e ficar constante, em cerca 

de 31,8 °C, ao passar pela outra extremidade da lesão (em torno do 42º pixel). 

A QA pode evoluir e se transformar num CEC. A dificuldade em distinguir tais 

lesões está no fato que esta evolução ocorre de maneira gradual, de modo que as 

duas variedades de lesão podem estar simultaneamente presentes na mesma região, 

aumentando a dificuldade de diagnóstico de CEC por dermatoscopia. (64) Entretanto, 
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entre os pares de lesões analisados neste estudo, o par CEC versus QA foi o que 

mostrou maior diferença através da termografia, pois a região do CEC apresentou 

maior temperatura média em relação ao tecido saudável, provavelmente devido à sua 

característica de rápido crescimento e maior agressividade (28), enquanto as imagens 

de QA quase não apresentaram diferença de temperatura em comparação com a 

região circundante. 

 

5.2.1.3. Melanoma x queratose seborreica pigmentada 

 

Exemplos das imagens termográficas das lesões dos tipos melanoma nodular estão 

apresentados na Figura 21. Foram coletadas imagens térmicas de 20 pacientes com 

lesão do tipo melanoma e 20 com lesão do QSP. 

 

 
Figura 21 - Imagens termográficas de lesões do tipo melanoma. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Nas lesões do tipo melanoma, observamos pela termografia, em 86% das 

lesões registradas, menor temperatura no local da lesão, com pouca definição de 
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bordas. Os demais 14% das lesões eram ulceradas com presença de crosta e 

inflamação ao redor ou eram mais nodulares fazendo com que suas bordas fossem 

realçadas. 

O melanoma tem como característica alta agressividade e potencial de 

metastatização. As condições que levam a essas características poderiam causar 

aumento da temperatura; porém, observa-se que a temperatura da lesão é menor que 

a da região ao redor, e que as bordas são bastante difusas. Esta observação está de 

acordo com o estudo de Shada et al. que sugere que lesões de melanoma pequenas 

e primárias têm neovascularização limitada e/ou rápida dissipação do calor. (65) 

Também foi registrado o caso particular de uma lesão do tipo melanoma em 

uma paciente albina (Figura 22). Em pacientes nesta condição, a lesão não apresenta 

qualquer pigmentação, e mesmo neste caso também foi verificada menor temperatura 

da lesão. Esta observação sugere que a diminuição na emissão do infravermelho é 

característica deste tipo de lesão, independentemente de sua pigmentação.  

 

 

Figura 22 -  Imagens de infravermelho (A) e de luz branca (B) de uma lesão de melanoma sem 
pigmentação em uma paciente albina. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 Uma característica interessante das lesões do melanoma é que, apesar de 

verificadas temperaturas menores que as do entorno em lesões cutâneas, também 

foram registradas 6 lesões subcutâneas metastáticas. O diagnóstico para este tipo de 

lesão geralmente é realizado por tomografia por emissão de pósitrons/tomografia 

computadorizada (PET/CT), técnica que exige do paciente permanecer em repouso 

por 1 hora antes do procedimento, ficar imóvel pelo tempo de 25 a 40 minutos durante 

o exame, dieta esecífica por 24h antecedentes ao exame e ingestão de radiofármaco. 
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(66–68) Estes fatores trazem desconforto ao paciente. Além disso, a técnica envolve 

alto custo e não é portátil, causando difícil acesso a grande parte dos pacientes.  

Estas lesões apresentaram maiores temperaturas com relação ao tecido 

adjacente (Figura 23), diferente das lesões cutâneas. Isto poderia ser justificado pelo 

fato de que a localização subcutânea possibilitaria uma maior vascularização ao redor 

da lesão. Além disso, existe também o fato de que, por ser uma lesão de alta atividade 

metabólica que fica inserida no tecido subcutâneo, o qual possui baixa condutividade 

térmica (0,19 W/m °C), há menor perda de calor para o ambiente por condução, o que 

não ocorre com as lesões localizadas na derme, cuja maior condutividade térmica 

(0,45 W/m °C) permite a dissipação local de calor com maior facilidade. (69) 

 

 

Figura 23 - Imagens de infravermelho (A) e de luz branca (B) de uma lesão de melanoma 
subcutânea. 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Selecionando uma imagem típica de lesão de melanoma, outros aspectos 

puderam ser explorados na Figura 24. 
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Figura 24 -  (A) Imagem de luz branca de uma lesão do tipo melanoma, (B) imagem de infravermelho 
da lesão com valores de temperatura em alguns pontos da imagem, (C) reta traçada 
cortando o centro da lesão, e (D) seu respectivo gráfico de temperatura em função dos 
pixels da imagem. A barra lateral à direita indica a escala de temperatura compreendida 
nas imagens (B) e (C). 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Podemos observar na Figura 24 B que a lesão em si apresenta valores de 

temperatura menor, em torno de 29,7 °C, enquanto o tecido ao redor apresenta 

valores de 30,5 e 30,2 °C. Além disso, verificamos que as temperaturas nas bordas 

da lesão – entre 30,2 e 30,0 °C – pouco diferem da região ao redor, justificando a 

reduzida capacidade de delimitação das bordas da lesão nas imagens térmicas. 

  Através do segmento de reta que atravessa a lesão (Figura 24 C) e seu 

respectivo gráfico da variação de temperatura em função dos pixels da imagem 

(Figura 24 D), podemos observar que, nas regiões sadias, o tecido possui uma 

temperatura praticamente constante, em torno de 30,5 °C, que decai ao passar pela 

borda da lesão (em torno de 60º pixel), até que a temperatura chega ao valor mínimo 

de aproximadamente 29,7 °C no interior da lesão. Ao atravessar a lesão, a 

temperatura volta a aumentar na fronteira do tecido normal (próximo do 120º pixel) 

apresentando uma temperatura média de 30,1 °C.  



74 

 

As lesões do tipo QSP, que são alterações benignas, apresentam temperatura 

ainda menor que a região circundante e melhor definição das bordas para a maior 

parte das lesões (67% das lesões registradas) se comparadas com lesões do tipo 

melanoma, como se pode observar na Figura 25. As demais lesões ou estavam em 

regiões com presença de pelos ou eram muito pequenas e pouco nodulares, fazendo 

com que estas lesões tivessem suas bordas pouco evidenciadas nas imagens.  

 

 

Figura 25 - Imagens termográficas de lesões do tipo QSP. 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

Selecionando uma lesão do tipo QSP, analisamos outras características na 

Figura 26. 
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Figura 26 -  (A) Imagem de luz branca de uma lesão do tipo melanoma, (B) imagem de infravermelho 
da lesão com valores de temperatura em alguns pontos da imagem, (C) reta traçada 
cortando o centro da lesão, e (D) seu respectivo gráfico de temperatura em função dos 
pixels da imagem. A barra lateral à direita indica a escala de temperatura compreendida 
nas imagens (B) e (C). 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Na Figura 26 B, é possível observar que a lesão apresenta valores de 

temperatura menores que o seu entorno, ficando em torno de 31,3 °C, em contraste 

aos 31,8 °C do tecido ao redor. Também se verificou que as temperaturas nas bordas 

da lesão possuem valores de 31,3 e 31,4 °C, valores semelhantes aos das 

temperaturas presentes na parte interna da lesão, que diferem daqueles do tecido 

imediatamente ao redor da lesão, justificando a boa delimitação das bordas. 

  No gráfico da variação de temperatura em função dos pixels da imagem (Figura 

26 D), obtido através do segmento de reta traçado sobre a lesão (Figura 26 C), 

podemos observar que nas regiões fora da lesão o tecido possui uma temperatura 

praticamente constante em torno de 31,8 °C. No interior da lesão (entre o 38 º e 90º 

pixel), a temperatura diminui para aproximadamente 31,2 °C, com variações abruptas 

nas periferias da lesão, evidenciando novamente a delimitação bastante clara das 

bordas observadas nas imagens térmicas de QSP, particularmente quando 

comparadas com as lesões do tipo melanoma.  
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5.2.1.4. Análise das médias de temperatura 

 

Para a análise da média de temperatura das imagens das diversas lesões, foi 

utilizada a mesma rotina descrita nas análises das imagens em animais (sessão 5.1). 

Foi realizada seleção manual na imagem do contorno da lesão (a imagem de luz 

branca foi usada como referência para a delimitação do contorno da lesão sempre que 

este contorno não se mostrou bem definido na termografia) e de outra região fora 

desta, ao seu redor, de modo a obter os valores médios de temperatura e seus 

respectivos desvios padrão em ambas as regiões. Com os valores obtidos em cada 

imagem, a média para cada tipo de lesão foi calculada, bem como a diferença entre 

as médias das regiões (Tlesão-Tredor), e estes valores são apresentados na Tabela 3. 

 

Tabela 3 -  Variação da temperatura média das lesões nas regiões interior e circundante à lesão. 
“Diferença” representa a diferença média entre as temperaturas da lesão e de seu 
entorno. 

Lesões T lesão 

( °C) 

T redor 

( °C) 

Diferença 

( °C) 

CBC nodular (32,2±0,2) (32,7±0,3) (-0,5±0,6) 

Nevo Intradérmico (32,3±0,2) (32,7±0,2) (-0,3±0,3) 

QA (32,0±0,2) (32,1±0,3) (-0,1±0,4) 

CEC (33,6±0,4) (33,0±0,4) (0,6±0,8) 

QSP (32,6±0,2) (32,9±0,2) (-0,3±0,4) 

Melanoma (31,4±0,2) (31,7±0,4) (-0,2±0,6) 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 Na Tabela 3, observa-se que as variações médias de temperatura das lesões 

obtidas pelos processamentos foram insuficientes para diferenciar lesões 

clinicamente semelhantes, devido aos valores de desvios encontrados serem da 

mesma ordem das diferenças médias de temperatura. Podemos observar que, de 

maneira condizente com o que foi visto nas imagens apresentadas, o par de lesões 

CEC x QA foi o que mais apresentou diferença em seu valor médio de temperatura, 

embora seus valores de desvio ainda se sobreponham a estas diferenças. 



77 
 

Esta insignificante diferença entre as diferenças de temperatura médias podem 

ser relacionados a vários fatores, como a presença de ulceração presente em várias 

lesões malignas e pré-malignas, o que aumenta a heterogeneidade da temperatura 

no interior da lesão, ou o fato de que parte das lesões possuem bordas pouco 

definidas nas imagens termográficas, dificultando a determinação exata das bordas 

da lesão e, portanto, aumentando a chance de que as médias sofressem interferência 

indevida de regiões adjacentes. Além disso, existem fatores naturais que causam 

diferenças nestas temperaturas como presença de pelos ou de vaso calibroso na 

região, os diferentes sítios anatômicos em que as lesões estão localizadas e variações 

intrínsecas entre cada paciente. Regiões pouco vascularizadas, com nariz e orelha, 

apresentam baixas temperaturas e dificultam a detecção de lesões que apresentam 

baixas temperaturas. 

Os gráficos de temperatura em função dos pixels da imagem quando tracejada 

uma linha que atravessa o centro da lesão (como das Figuras 14 D, 16 D, 18 D, 20 D, 

24 D e 26 D), assim como suas derivadas, também foram utilizados na tentativa de 

discriminação das lesões clinicamente semelhantes. Porém, novamente as diversas 

heterogeneidades presentes nas imagens impossibilitaram que fosse encontrado um 

padrão que discriminasse os pares de lesões. 

  

5.2.1.5. Análise dos atributos das imagens 

 

Foi elaborada uma rotina em MATLAB que calculava várias métricas 

(mostradas na Tabela 2) de cada imagem térmica. Na sequência, a partir do software 

Weka, o classificador MVS foi utilizado para avaliar a capacidade de discriminação 

das imagens a partir dos valores das métricas, a matriz de confusão obtida para cada 

par de lesão CBC vs NI, CEC vs QA e melanoma vs QSP, estão apresentados na 

Figura 27. 
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(A) 

 

(B) 

 

(C) 

Figura 27 - Matriz de confusão obtida pelo classificador SVM usando o software Weka para os pares (a) BCV vs 
NI; (B) CEC vs QA e (c) melanoma vs QSP. As linhas mostram o tipo de lesão que é e as colunas 
mostram o tipo que a lesão foi classificada. Os números verdes na coluna da esquerda mostram a 
sensibilidade (linha superior) e a especificidade (linha inferior). 

Fonte: Elaborada pela autora 
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A sensibilidade reflete o quanto o método é eficaz de identificar corretamente, 

as lesões avaliadas, aqueles que realmente apresentam a característica de interesse, 

no caso as lesões neoplásicas. Já a especificidade de um método reflete o quanto ele 

é eficaz de identificar corretamente os indivíduos que não apresentam a condição de 

interesse, as não neoplásicas neste caso. Sensibilidade e especificidade mostram 

melhor poder de discriminação quando se chegam mais próximo de 1, ou seja, 100%. 

Os resultados mostram uma grande capacidade de discriminação de lesões 

clinicamente semelhantes, principalmente na discriminação entre o par de lesão CEC 

vs QA (82,9% de sensibilidade e 85,7% de especificidade), para o qual já se podia 

notar maior diferença visual nas imagens. Como discutido anteriormente, muitas 

vezes lesões de CEC podem surgir como evolução de uma QA, e as duas variedades 

de lesão podem estar simultaneamente presentes na mesma região, tendo um difícil 

diagnóstico pela dermatoscopia. (64) Por isso, é importante reiterar a importância que 

a capacidade de distinção entre estas duas lesões apresenta.  

O melanoma vs QSP foi o par de lesões com menor discriminação (65% de 

sensibilidade e 70% de especificidade), mas os resultados foram bastante 

satisfatórios, com a maioria das lesões classificadas corretamente em ambos os tipos. 

É importante notar, que para este par de lesões, foram coletadas apenas 20 lesões 

de cada tipo (por motivos de casuística, ou seja, baixa ocorrência de melanoma), e 

este fato provavelmente impede que os testes realizados alcancem melhores 

resultados para discriminar as lesões. Além de que a baixa incidência fez com que 

não ouvesse critério de seleção para estas lesões registradas, ou seja, foram incluídas 

tanto lesões extensas quanto lesões nodulares no estudo, esta falta de 

homogeneidade entre as amostras também favorece no menor índice de 

discriminação. Acreditamos que com maior número de lesões e consequente aumento 

do espaço amostral com critério de seleção do grupo poderia otimizar o poder de 

discriminação para este par de lesões. Além disso, os melanomas cutâneos que foram 

registrados tratam-se de tumores primários e pequenos, características de um 

melanoma que não apresenta aumento de temperatura devido sua baixa 

angiogênese. (65) 

A Figura 28 mostra as curvas de Característica Operacional do Receptor (COR) 

dos pares de lesões, que mostram a variação da “Taxa de positivo verdadeiro” contra 

a “Taxa de falso positivo”.  
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(A) (B) 

 

(C) 

Figura 28 - Curvas COR obtidas pelo classificador MVS usando o software Weka para os pares (a) 
CBC vs NI; (B) CEC vs QA e (c) melanoma vs QSP. 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Novamente, o CEC vs QA mostrou maior discriminação, já que sua “Taxa de 

positivo verdadeiro” cresce mais rapidamente que nas demais curvas. Os pares CBC 

vs NI e melanoma vs QSP demonstraram ter um crescimento semelhante de suas 

“Taxas de positivo verdadeiro”, mostrando que o método possui habilidades de 

discriminação semelhantes para ambas as lesões. A curva de melanoma vs QSP 
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apresenta uma curva menos homogênea, com maior presença de degraus, devido ao 

menor número de lesões analisadas para estes tipos. 

Os resultados obtidos através deste método sugerem que a termografia, 

associada a um software de processamento adequado das imagens, pode ser usada 

como ferramenta de auxílio a médicos no diagnóstico acurado de lesões da pele. Com 

isso, a utilização da dermatoscopia e da termografia de maneira conjunta podem 

melhorar o resultado individual de cada técnica na discriminação destes tipos de 

lesões. Além de que, a utilização da termografia na detecção de melanomas 

subcutâneos podem auxiliar o médico tanto na localização destas lesões para que 

seja feita a remoção cirúrgica quanto possibilitando que se faça um monitoramento 

destas lesões quando tratadas com quimioterapia. 

 

5.2.2 Avaliação da resposta da TFD 

 

5.2.2.1 Monitoramento da TFD utilizando termografia 

 

O tratamento de 40 lesões do tipo CBC com TFD foi registrado por termografia. 

Imagens foram coletadas em diferentes fases das duas sessões do tratamento (lesão 

inicial, após o tempo de incubação do medicamento e imediatamente após a 

iluminação).  

Na Figura 29 são mostradas as imagens de termografia durante as duas 

sessões de TFD em um CBC nodular de 0,64 x 0,75 cm na região dorsal direita. 
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Figura 29 - Imagem de termografia de CBC nodular: (A) inicial (1ª sessão), (B) após a incubação da 

droga (1ª sessão), (C) após a iluminação (1ª sessão); (D) inicial 2ª sessão, (E) após a 
incubação da droga (2ª sessão) e (F) após a iluminação (2ª sessão). 

Fonte: Elaborada pela autora 

Na Figura 30 são mostradas as imagens térmicas durante as duas sessões de 

TFD em um CBC superficial de 1,86 x 1,85 cm na região interescapular. 

 

 
Figura 30 -  Imagem de termografia de CBC superficial (A) inicial, (B) após a incubação da droga e (C) 

após a iluminação durante a primeira sessão; e (D) inicial, (E) após a incubação da droga 
e (F) após a iluminação durante a segunda sessão. 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Em ambos os casos verifica-se, pelas imagens, que o tecido sadio ao redor da 

lesão apresenta maior aumento da temperatura durante as duas sessões da TFD 

(quadros C e F das Figuras 29 e 30) do que o tecido da própria lesão, confirmando o 

que já foi descrito na literatura. (63) Com base nas observações decorrentes deste 
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estudo e dos relatos da literatura, a razão mais provável para que isso ocorra 

relaciona-se ao fato de que, durante a iluminação, a região tumoral consome maior 

parte da luz no processo da TFD, fazendo com que menos luz seja convertida em 

calor, enquanto na região sadia, por haver menor concentração de FS, há maior 

produção de calor resultante da absorção de luz por outras biomoléculas que não as 

de FS. Além disso, a circulação sanguínea do tecido adjacente ao irradiado tende a 

dissipar o calor produzido no local e, portanto, é natural que parte importante do calor 

seja detectada nas adjacências da lesão iluminada.   

 Como se vê na Figura 30, para a maior parte das imagens que retratam a TFD 

de CBC superficiais, as lesões apresentaram temperatura maior que o tecido ao redor 

no início da segunda sessão, ao contrário das lesões nodulares. É provável que isto 

ocorra por uma maior efetividade da TFD neste caso, pois tais lesões possuem menor 

espessura de tecido tumoral (que, como visto para os resultados de CBC nodular, 

apresenta menor temperatura se comparado ao tecido normal). Isso, somado ao 

processo inflamatório decorrente da terapia – que eleva a temperatura na região, e 

que perdura por um intervalo de tempo variável, mas que muitas vezes alcança o 

período da segunda aplicação – muito provavelmente explica a maior temperatura 

observada nestes casos. 

 

5.2.2.2. Comparação da termografia com imagens de fluorescência 

 

Além do registro termográfico, imagens de fluorescência das lesões após 3 

horas de incubação com Metil-ALA também foram registradas, evidenciando assim, a 

área de formação da PpIX. A Figura 31, mostra a alteração térmica e a imagem de 

fluorescência da formação de PpIX de uma das lesões, comparando primeira e 

segunda sessão de TFD. 
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Figura 31 -  Durante a primeira sessão: (A) imagem de luz branca da lesão no início do tratamento, 
(B) imagem de fluorescência após incubação do Metil-ALA, imagens de termografia (C) 
da lesão inicial, (D) após a incubação, (E) após a iluminação; durante a segunda sessão: 
(F) imagem de luz branca da lesão no início do tratamento, (G) imagem de fluorescência 
após incubação do Metil-ALA, imagens de termografia (H) da lesão inicial, (I) após a 
incubação, (J) após a iluminação. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

É possível observar que a lesão original é pouco evidenciada na imagem de 

termografia (Figura 31 C). Isto poderia ser esperado, visto que o protocolo de 

tratamento previa limitação do tamanho das lesões a serem tratadas (no máximo 3 

mm de profundidade, portanto de pequeno volume). No decorrer do tratamento, a 

lesão torna-se mais evidente nas imagens termográficas. Após a incubação por 3 

horas com Metil-ALA (Figuras 31 D e I) a lesão mostra-se como uma região mais fria 
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que o tecido adjacente, e essa diferença de temperatura torna-se mais evidente após 

a iluminação (Figuras 31 E e J). Das imagens de fluorescência (Figuras 31 B e G), 

nota-se que a formação de PPIX foi mais intensa na segunda sessão (Figura 31 G), 

onde vê-se uma maior intensidade de luz vermelha emitida. De modo geral, observou-

se que quanto maior fluorescência da PpIX observada, maior foi o contraste 

observado entre tecido da lesão e região ao redor via imagens de termografia. 

Além disso, é possível observar pela imagem de fluorescência que, na primeira 

sessão –onde a formação da PpIX foi mais seletiva e localizada na região da lesão 

(Figura 31 B) – verificou-se também uma melhor delimitação das bordas da lesão nas 

imagens térmicas após a realização da iluminação do tratamento (Figura 31 E). Na 

segunda sessão, quando espera-se um menor volume de células tumorais (devido a 

morte celular induzida via TFD na primeira sessão), a formação de PpIX é menos 

seletiva, e não se restringe tanto à região inicial da lesão (Figura 31 G), enquanto a 

delimitação das bordas da lesão também fica menos evidente nas imagens térmicas 

após o fim da iluminação (Figura 31 J). Com esta e as demais lesões analisadas, é 

possível afirmar que existe uma correlação entre a fluorescência da PpIX evidenciada 

durante o tratamento e o gradiente de temperatura das imagens térmicas após a TFD 

(que delimita as bordas das lesões). 

Os resultados obtidos neste trabalho indicam que a termografia é uma 

ferramenta capaz de confirmar a seletividade da TFD. Foi possível observar, através 

da termografia, que ocorreu menor seletividade da TFD na segunda sessão, o que é 

esperado uma vez que a quantidade de células tumorais remanescentes deve ser 

menor após um primeiro tratamento. A seletividade observada mostrou-se mais 

evidente nas imagens após a iluminação e menos evidente após o procedimento de 

incubação do Metil-ALA.  

 Como mostram as Figuras 31 B e G, fica evidente a grande seletividade na 

formação da PpIX, bem como a eficiente delimitação das bordas da lesão nas imagens 

térmicas ao fim da primeira de sessão; na segunda sessão, por outro lado, a 

seletividade de PpIX e a delimitação das bordas mostraram-se menos evidenciadas. 

Dentre as 40 lesões que tiveram seus procedimentos monitorados tanto por 

termografia quanto por imagens de fluorescência, esse comportamento reproduziu-se 

em 21 dos casos. Dentre os casos em que não se observou esse padrão, em 9 das 

lesões, houve problemas na coleta de algumas das imagens, principalmente pela 

dificuldade em conseguir obter foco na imagem registrada, resultante da anatomia do 
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sítio anatômico onde se localizava a lesão. As demais 10 lesões apresentaram 

exceções desses comportamentos que não puderam ser justificadas, exceto talvez 

pela presença de pouco tecido tumoral na região, tornando tais lesões menos 

sensíveis à seletividade do procedimento.  

 

5.2.2.3. Cálculo das médias de temperatura dentro e fora da região da lesão durante a 

TFD 

 

Para a análise das imagens registradas durante a TFD, foi utilizada a rotina 

para o cálculo da média de temperatura nas regiões delimitadas, descrita em 4.4.1. 

Neste caso, obteve-se o valor médio de temperatura com o respectivo desvio padrão 

tanto na região da lesão quanto na região ao redor dela. Das 40 lesões tratadas, 36 

lesões tiveram resposta completa ao tratamento e 4 delas apresentaram resposta 

incompleta. Foram consideradas lesões com resposta completa as que apresentaram 

remossão total da lesão após o procedimento de TFD por exame clínico e 

histopatológico. As lesões com resposta incompleta foram as que apresentaram lesão 

residual pelo mesmo critério de análise. 

Com os valores médios de temperatura calculados, foi possível verificar o 

quanto a temperatura da lesão variou durante o procedimento em relação ao tecido 

sadio, nos dois tipos de respostas ao tratamento, como pode ser visto no gráfico da 

Figura 32. 

  
(A) (B) 

Figura 32 -  Temperatura da região da lesão e na região adjacente durante a primeira sessão e a 
segunda sessão da Terapia Fotodinâmica (A) para as lesões com resposta completa ao 
tratamento e (B) para as lesões com resposta incompleta. 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Como já visto nas imagens termográficas (Figuras 29 e 30), o gráfico da média 

das lesões mostra que a maior mudança de temperatura mais significativa ocorreu 

imediatamente após a iluminação, e a região sadia ao redor da lesão foi a que 

apresentou maior aquecimento. No início da segunda sessão, ambas as regiões 

possuíam temperatura maior que no início da sessão anterior, provavelmente devido 

ao processo inflamatório decorrente do procedimento anterior. Na segunda sessão, a 

diferença de temperatura entre a região da lesão e a do tecido saudável diminuiu após 

a iluminação, se comparada com a mesma diferença na primeira sessão. O motivo 

mais provável para isso é a diminuição de células tumorais na região resultante do 

primeiro procedimento. 

Apenas quatro lesões acompanhados neste estudo apresentaram resposta 

incompleta ao tratamento na avaliação 30 dias após a TFD. Este número baixo é 

condizente com o resultado esperado na clínica (eliminação total da lesão em cerca 

de 90% dos casos tratados) e mostra uma boa eficiência do protocolo aplicado. 

Entretanto, este pequeno número de lesões não nos permite relacionar o 

comportamento térmico à   sua resposta incompleta. 

Os gráficos da Figura 32 sugerem que há menores diferenças de temperatura 

entre a região da lesão e o tecido ao redor no caso das lesões com resposta completa 

(Figura 32 A) do que para lesões com resposta incompleta (Figura 32 B), tanto na 

primeira quanto na segunda sessão, apesar das barras de erros. Isto deve-se ao fato 

de ocorrer maior eliminação de lesão no primeiro caso: com a morte das células 

tumorais presentes no tecido, as propriedades térmicas da região tendem a se tornar 

mais semelhantes às do tecido normal adjacente.  

Também é importante salientar que em todas as lesões tratadas houve ação 

fotodinâmica, uma vez que mesmo nas 4 lesões com resposta incompleta ao 

tratamento ocorreu redução significativa do volume da lesão. Nestes casos, o tecido 

foi tratado, porém a dosimetria utilizada não foi suficiente para eliminar o volume 

tumoral por completo. 

Os gráficos da Figura 32 também mostram que em nenhuma fase do 

procedimento houve aquecimento na região que fosse suficiente para causar qualquer 

tipo de dano térmico, já que este tipo de dano na pele acontece apenas quando o 

tecido atinge temperaturas superiores a 44 °C, o que não ocorreu. (70–72) 

Também foram analisadas as variações de temperatura durante os 

procedimentos de TFD pelos gráficos do tipo box plot, apresentados na Figura 33. 



88 

 

  

(A) (B) 

 

(C) 

Figura 33 - (A) Diferença entre as temperaturas ao redor da lesão (Tr) e dentro da lesão (Tl) no início 
dos procedimentos de primeira sessão (S1) e segunda sessão; (B) diferença entre as 
temperaturas ao redor da lesão (Tr) e dentro da lesão (Tl) após a incubação do FS nos 
procedimentos de primeira sessão (S1) e segunda sessão e (C) diferença entre as 
temperaturas ao redor da lesão (Tr) e dentro da lesão (Tl) após os procedimentos de TFD 
de primeira sessão (S1) e segunda sessão. 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Na Figura 33 A é possível observar que no início da primeira sessão, a 

temperatura do tecido ao redor é maior que a temperatura na lesão em quase todos 

os casos. Já na segunda sessão, esse comportamento muda e metade das lesões 

passa ter temperatura maior na lesão. Isto ocorre devido ao tecido estar reagindo de 

diferentes maneiras ao primeiro procedimento: através do estabelecimento de 

necrose, de processo inflamatório e de cicatrização. Estas diferentes respostas 
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também resultam na maior variabilidade nas diferenças de temperatura deste grupo, 

significando maior heterogeneidade de comportamento.  

Na Figura 33 B também é possível observar, durante a incubação do FS, que 

a temperatura do tecido ao redor é maior que a temperatura na lesão em quase todos 

os casos da primeira sessão, e que esse comportamento muda em partes das lesões 

durante a segunda sessão. Também verificamos maior dispersão de valores durante 

a segunda sessão, o que pode ser explicado pelo fato do tecido possuir menor número 

de células tumorais remanescentes após o primeiro procedimento, e desta forma o FS 

acaba apresentando menor seletividade na região. 

Na Figura 33 C observa-se que, durante o procedimento de TFD, a temperatura 

adjacente aumenta mais que no tecido da lesão em praticamente todos os casos, 

durante as duas sessões do tratamento. Três fatores poderiam explicar isso: o 

aumento do aporte sanguíneo no tecido ao redor da lesão, devido ao aparecimento 

do processo inflamatório; a existência de diferença entre as propriedades dos tecidos 

normais e tumorais (como propriedades ópticas, condutividade térmica, densidade de 

vasos e taxa de perfusão sanguínea) que fazem com que a energia entrega seja 

convertida e dissipada em calor de formas diferentes; e o fato do tumor apresentar 

maior número de vasos na sua região periférica, podendo causar um efeito de 

resfriamento radiador (radiator-cooling) durante a irradiação. (63) 

 

Estimativa da quantidade de energia que foi utilizada no processo da TFD 

 

Os resultados mostrados nas Figuras 29, 30 e 31, é possível observar que a 

área da lesão e o tecido ao redor se comportam termicamente de maneira distintas 

durante o procedimento da TFD. Na Figura 34, TL é a temperatura no local da lesão, 

TR a temperatura na região ao redor da lesão que fica dentro da ponteira de 

iluminação, e TT a da região do tecido não iluminada). De modo geral, ao longo do 

tratamento, verificou-se maior aquecimento na região ao redor (TR) se comparado com 

o tecido da lesão. 
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Figura 34 - Esquema das regiões que possuem comportamento térmico distintos. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Em 3 voluntários, foi testado o comportamento térmico da pele durante a 

iluminação. Foi realizada a iluminação por 20 minutos em pele sadia, não lesionada, 

do antebraço direito, utilizando o mesmo protocolo do tratamento, porém sem 

administração prévia do precursor de PpIX. As imagens de termografia foram 

registradas a cada 2 minutos durante o período de iluminação e a cada 3 minutos após 

a iluminação, até que o tecido voltasse à sua temperatura inicial. Além disso, também 

foram utilizadas 3 das lesões investigadas para fazer o monitoramento da alteração 

térmica durante o procedimento de TFD e, após o término da iluminação, os valores 

de temperatura foram analisados dentro da lesão e na região iluminada ao seu redor, 

como mostra a Figura 35.  
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(A) (B) 

  

(C) (D) 

  

(E) (F) 

Figura 35 -  (A) e (B) Variação de temperatura do período durante e após iluminação de pele sadia 
do antebraço de 3 voluntários, respectivamente; (C) e (D) variação de temperatura do 
período durante e após iluminação na área da lesão em procedimento de TFD; (E) e (F) 
variação de temperatura do período durante e após iluminação na área ao redor da lesão 
em procedimento de TFD. 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Podemos observar que, ao contrário dos comportamentos vistos em animais, 

em pele humana verificamos alteração nos padrões da variação de temperatura entre 

um tecido iluminado com e sem administração prévia do Metil-ALA. Porém, nestes 

casos, além dos próprios tecidos possuírem estruturas distintas, a presença ou não 

do tumor também modifica estas estruturas, como a distribuição e concentração de 

vasos na região, por exemplo, os quais dificultam uma comparação direta entre os 

dois modelos monitorados. 

Verificamos que, nesta avaliação com iluminação de pele humana sem 

fotossensibilização prévia, a temperatura aumentou quase 10 °C durante o 

procedimento, conforme mostra a Figura 35 A. Apesar desta considerável variação de 

temperatura, não houve dano térmico, visto que a temperatura inicial medida foi de 

cerca de 30 °C e a máxima de 40 °C. Esta variação de temperatura pode ser justificada 

pelo fato de que quase toda a energia luminosa entregue é absorvida pelos 

cromóforos naturais da pele e acaba sendo convertida em calor. Neste caso, também 

se observa que o decaimento de temperatura é rápido: conforme visto na Figura 35 

B, após cerca de 6 minutos a temperatura praticamente volta aos valores iniciais. 

Em todos os tecidos iluminados (Figuras 35 A, C e E) novamente observamos 

que o maior crescimento de temperatura acontece até os 5 minutos iniciais de 

iluminação e que, após esse período, esta temperatura se estabiliza. Porém, no tecido 

sadio sem TFD em que houve maior aumento de temperatura, Figura 35 A, notamos 

que após cerca de 15 minutos de iluminação o tecido começa a resfriar novamente. 

Isso pode vir a ocorrer devido ao sistema vascular do tecido que, após a identificação 

da alteração da temperatura no local por meio de receptores na pele, o tecido aumenta 

o aporte sanguíneo na região e, consequentemente, a perfusão, o que evitará que 

ocorra dano térmico local. Este resfriamento induzido pela perfusão deverá ser 

estimulado no tecido até que a temperatura chegue a um limite mínimo, tolerável às 

funções metabólicas – o que comumente é próximo à temperatura inicial pré-

iluminação. Outra observação é que as iluminações das lesões apresentaram maior 

temperatura no final da iluminação quando esta iluminação foi sendo interrompida 

para fazer as medidas. Este fato não foi encontrado na literatura e deve ser melhor 

investigado. 

O resfriamento após o período de iluminação do tecido sem ação fotodinâmica 

(Figura 35 B) puderam ser ajustados a decaimentos exponenciais simples, do tipo 
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ΔT = Ae
−t

τ + B, onde ΔT é a variação de temperatura sofrida na troca de calor, A1 e y0 

parâmetros de ajuste, t o tempo de decaimento, e t1 a constante de decaimento. Já o 

aumento de temperatura durante a iluminação, como se vê na Figura 35 A, depende 

de dois fatores: o aumento linear da temperatura com a entrega constante de energia 

durante o procedimento (que pode ser representado por 𝑄 = 𝑚𝑐∆𝑇, onde Q é a 

quantidade de calor, m a massa do corpo, c o calor específico) e da dissipação de 

temperatura da pele provocada pela perfusão térmica do próprio tecido. Assim, foi 

feito o ajuste das curvas de aquecimento considerando essas duas contribuições, 

obtendo-se o produto de um aumento linear com um decaimento exponencial: ΔT =

(At + B)e
−t

τ  (onde A, B e C são parâmetros de ajuste). Os coeficientes dos ajustes 

podem ser encontrados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Valores dos ajustes das curvas dos três voluntários para o aumento e decaimento de 
temperatura durante e após o período de iluminação. 

Ajuste das curvas da Figura 35 A: aumento de temperatura durante iluminação. 

ΔT = (At + B)e
−t
τ  

 Voluntário 1 Voluntário 2 Voluntário 3 

A 1,9±0,2 1,7±0,1 2,1±0,3 

B 0,8±0,5 0,6±0,4 1,0±0,7 

C 13±1 11±1 10±1 

Ajuste das curvas da Figura 35 B: decaimento de temperatura após iluminação. 

ΔT = Ae
−t
τ + B 

 Voluntário 1 Voluntário 2 Voluntário 3 

A1 4,9±0,2 3,0±0,1 3,3±0,4 

t1 4,2±0,5 2,8±0,2 3±1 

y0 0,5±0,1 1,2±0,1 0,9±0,2 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Também graficamos as curvas de temperatura nas periferias das superfícies 

iluminadas (Figura 36 A) onde verificamos o seu decrescimento ao passar da 

superfície onde ocorreu para onde não ocorreu iluminação direta. Na Figura 36 B, 

apresenta-se um exemplo de curva mostrando esse gradiente de temperatura nessa 

superfície. 



94 

 

  

(A) (B) 

Figura 36 -  (A) Local da periferia da área iluminada em que foi realizada a curva de variação de 
temperatura e (B) exemplo de curva gerada. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Para cada voluntário, foram graficadas duas curvas de locais distintos da borda 

iluminada, traçando duas retas perpendiculares. Os ajustes foram realizados 

utilizando uma exponencial do tipo: ΔT = Ae
−x

τ + B e os valores encontrados pelos 

ajustes encontram-se na Tabela 5. 

 

Tabela 5 –  Valores de ajustes para as curvas de variação de temperatura nas periferias das áreas 
iluminadas 

Ajuste das curvas da Figura 36 B: decaimento de temperatura após iluminação. 

ΔT = Ae
−x
τ + B 

 Voluntário 1 Voluntário 2 Voluntário 3 

A1 6±1 e 9±3 10±3 e 8±2 3,4±0,3 e 4,4±0,8  

t1 2,3±0,8 e 3±1 2,2±0,6 e 1,5±0,4 1,1±0,2 e 0,8±0,2 

y0 30±2 e 43±3 -67±3 e 45±2 38,6±0,5 e 

32,1±0,8 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Pelas imagens de fluorescência da Figura 31, a formação de PpIX fica 

praticamente restrita à área da lesão durante a primeira sessão, quando a 

fotossensibilização se mostra mais seletiva. Podemos considerar, de modo 
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aproximado, que a dose de luz depositada sobre o tecido durante o procedimento de 

TFD é convertida de acordo com a expressão (4). 

 𝐸 = 𝐸´ + 𝑄𝑙 + 𝑄𝑟 + 𝐸𝑇𝐹𝐷 + 𝛥𝑄𝑑𝑖𝑠 + ∆𝑄𝑝𝑒𝑟 (4) 

A Tabela 6 apresenta os valores e expressões de cada componente. 

 

Tabela 6 -  Siglas e valores usados para cada termo de energia convertida durante a iluminação do 
procedimento da TFD. 

𝐸 Energia depositada 
durante o procedimento 
de TFD 

471 J 

𝐸´ Energia refletida na 
superfície do tecido 

23,55 J = 5% 𝐸 (73) 

𝑄𝑙 Energia convertida 
termicamente na região 
da lesão 

𝜌𝐴𝑙𝑒𝑐∆𝑇𝑙 

Onde ρ é a densidade do 
tecido, 𝐴𝑙 é a área da lesão, 𝑒 a 

espessura do tecido e ∆𝑇𝑙 a 
variação de temperatura na 
lesão. O valor de 𝑄𝑙 utilizado na 
expressão foi o valor médio de 
todas as lesões. 

𝑄𝑟 Energia convertida 
termicamente na região 
ao redor da lesão 

𝜌(𝐴𝑝 − 𝐴𝑙)𝑒𝑐∆𝑇𝑙 

Onde ρ é a densidade do 
tecido, 𝐴𝑝 é a área da ponteira 

de iluminação (cujo raio é de 1 
cm), 𝐴𝑙 é a área da lesão, 𝑒 a 

espessura do tecido e ∆𝑇𝑟 a 
variação de temperatura ao 
redor da lesão. O valor de 𝑄𝑟 
utilizado na expressão foi o 
valor médio de todas as 
regiões. 

𝐸𝑇𝐹𝐷 Energia convertida em 
ação fotodinâmica Resulta da diferença entre a 

energia total depositada e as 
demais componentes 
apresentadas. 

  
(continua) 
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(continuação) 

𝛥𝑄𝑑𝑖𝑠 Energia dissipada pelo 
tecido na periferia da 
região aquecida 

∆𝑡𝜋𝑅𝑝𝑒
∆𝑇

𝜏
𝑘 

Onde ∆𝑡 é o tempo de 
iluminação, ∆𝑇 e 𝑡1 são a 
variação de temperatura e o 
decaimento característico na 
periferia da região iluminada, 
pelo ajuste da curva da Figura 
36 (o valor utilizado foi a média 
dos valores encontrados para 
cada voluntário) e 𝑘 é a 
condutividade térmica. 

∆𝑄𝑝𝑒𝑟 Energia perdida pela 
perfusão sanguínea ∬ 𝜌𝑠𝑐𝜔𝜌𝑡(𝑇𝑠 − 𝑇) 𝑑𝑉 (74) 

Onde 𝜌𝑠 é a densidade do 

sangue (1060 kg/m3) (75), 𝑐 é o 

calor específico, 𝜔 é a taxa de 
perfusão do sangue (utilizamos 
o valor médio entre homem e 
mulher 9,2 ml/60s.01kg) (76), 𝜌𝑡 

é a densidade do tecido, 𝑇𝑠 é a 
temperatura do sangue (37 °C) 

e 𝑇 = 𝐴1𝑒
−𝑥

𝑡1 + 𝑦0 (onde os 
coeficientes utilizados foram as 
médias dos obtidos pelos 
ajustes das curvas da Figura 35 
B, decaimento do tecido 
saudável após iluminação sem 
ação fotodinâmica). 
Como podemos considerar que 
toda a área da ponteira é 
iluminada de forma uniforme, 
não há variação de temperatura 
no volume considerado, logo: 

∫ 𝐴𝑝𝑒𝜌𝑠𝑐𝜔𝜌𝑡(𝑇𝑠 − 𝑇)𝑑𝑡 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Os valores de 𝑒, 𝜌 e 𝑘 foram utilizados baseados na Tabela 7. Considerando 

que a espessura da epiderme é praticamente desprezível e que a condutividade 

térmica na derme é muito maior que a camada adjacente, no subcutâneo, foi possível 

considerar, em nossas aproximações, que o calor foi produzido basicamente na 

camada da derme. 
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Tabela 7 - Propriedades térmicas da pele. 
 Espessura 

(m) 
Calor 

específico 
[J/kg. °C] 

Condutividade 
térmica 

 [W/m °C] 

Densidade 
[kg/m3] 

Epiderme 80x10-6 3590 0,24 1200 
Derme 0,002 3300 0,45 1200 

Subcutâneo 0,01 2500 0,19 1000 

Fonte: Adaptada de JIANG. (69) 

 

 Com a realização dos cálculos obteve-se cada componente de energia 

convertida durante o procedimento de iluminação da TFD, Tabela 8. 

 

Tabela 8 – Valores das componentes de energias convertidas durante o procedimento de TFD 
calculadas. 

𝐸 𝐸´ 𝑄𝑙 𝑄𝑟 𝛥𝑄𝑑𝑖𝑠 ∆𝑄𝑝𝑒𝑟 𝐸𝑇𝐹𝐷 

471 J 24 J 0 2,3 J 17 J 174 J 253 J 

100,0% 5,0% 0% 0,5% 3,6% 37,2% 53,8% 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 Com isso, estimou-se que, apesar das aproximações realizadas, a maior parte 

da energia depositada é convertida em ação fotodinâmica (53,8%), seguida da parcela 

que foi dissipada pela perfusão do sangue (37,2%). Entretanto, trata-se de um modelo 

simplificado, e alguns outros fenômenos que podem ocorrer não puderam ser 

considerados na estimativa. Tais fenômenos como fluorescência e fosforescência que 

também consomem energia para ocorrer. 

Em TFD costuma-se questionar a componente térmica que porventura resulte 

do depósito de altas doses de luz no tecido. Esse resultado mostra que a maior parte 

da energia depositada é consumida na ativação do FS e, portanto, no efeito 

fotodinâmico. Se for considerada a energia luminosa absorvida pelo FS, a energia 

térmica dissipada pela perfusão sanguínea e a energia refletida pelo tecido, menos de 

1% da energia total depositada se converte em aquecimento local do tecido. Isso 

mostra que a TFD não provoca danos de origem térmica na dose utilizada, o que 
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sugere que a técnica não apresenta componente térmica relevante no que diz respeito 

a dano tecidual. 
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6 CONCLUSÕES 
 

No estudo em animais, os tumores apresentaram uma menor temperatura em 

comparação com os tecidos adjacentes, compatíveis com as características 

morfológicas do modelo empregado e tumores a partir de 4 mm de diâmetro foram 

detectados. 

A termografia mostrou ser uma ferramenta eficaz auxiliar no diagnóstico clínico, 

permitindo uma triagem rápida de lesões suspeitas e fornecendo uma maneira rápida 

de encaminhar o paciente destas lesões ao especialista adequado. No estudo clínico, 

os resultados foram promissores para o par CECxQA, que possui grande relevância 

epidemiológica. O par melanomaxQSP apresentou os menores índices, no entanto, a 

detecção de melanoma metastático pode ser de relevância diagnóstica. 

O monitoramento da TFD em CBC demonstrou alterações teciduais que puderam 

ser detectadas pela termografia e o modelo matemático de energia proposto, 

demonstra que cerca de 53,8% da energia luminosa entregue é convertida em reação 

fotodinâmica e que o efeito térmico decorrente da irradiação no tecido fotossensilizado 

é praticamente nulo. 
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