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Nosto trabalho, ncoso o'»JoLlvo d v do dar Ideas ffslcas so-

>,tc várloe fenômenos biológicos runclo.>alr rclacicnad s a irradlacSo 

«Si tec 1 doa vivos COB lasor . do bitxa potcncla, quo dcr..Blnaaos ofoltos 

nac—térmlcoc. Devido a dlversid'sic d».- COLpr 1 acntot; «• enda e densida-

u'si do onorgia coa ~s quais foram obaorvados ants lor«onto efeitos 

C-LSC tipo, lunçamr : r Mpót«.ec de r,ue a cjerCncfa a radiação utili

zar.» fo330 fator i apor tanto no procoaao. Para to-o .r a validado dossa 

hlp-'tccc, dividimos o trabalha c- duas partes: jn3, experimental, e-.de 

cor~trufmos un dlspo3lttvo pô iol lndo A irrad'j'lo.do losses criadas 

art«* 1 c 1 a I mer.tc no doreo. o. r<jtc? por ua la» r de He-He, ou - colocan-

do-ue ua vidro fosco em aovia.^' to a f~onte i> fslxo laser, por radla-

cSo coeec mesmo laser COB seu grau do cocrVi'.ia diminuído. Pela obser

vação i» cloatriseaçao d33 1c :Ôoa, n;x3»o t -st . nustrou sor a coorSncIa 

da md'aç5o relevante ;.o pro _cso c apon* ou « necessidade de -"̂ -tudoc 

•ais retalhados no. ;a á:-o.. 

Do por o de vista -córi-o, con~t.it-i indo a outra parte deste 

trabalho, roal Izanos um e, c-ndo cobro a }'.r .x ibuiçSo do campo ©látrico 

e Intensidade sobre uma s\.Kerfíclc dotada de Dlero-rugoeidades quando 

irradk da por luz cooronto. Fe nossa op-r.lSo, uma distribuição dosto 

tipo p-<dc ocorrer cm superfíci/ i celulares c influir decisivamente na 

floiol^gta da prd„>rta c^'vla, am grande p?rto controlada por fonomonos 

elct.-l os a nível de mec-br a. 

http://con~t.it


AftSIBACI 

In this work, our objoctlvo Is giving physical ldoas about, 

several functional biological effects related to the Irradiation of 

live tissues with low power lasoro, which we called non-theraal 

effects. Due to the diversity of wavelengths and energy densities 

thoso offocts have boon previously obsorved with,-wo propose that tho 

coherence of the used radiation was an 1 sport ant factor In this 

procoss. To teat the validity of this hypothesis, wo divided the work 

in two parte, one expert sentai and one theoretical. In the 

oxporIsentai part, we constructed a device which permitted tho 

Irradiation of lesions artificially created on the back of rats by an 

He-Re laser, or - putting a aovlng ground glass In the path of tho 

laser bcaa, by radiatlci of this sne laser with its coherence degrecc 

docroased. By observation of tho 103ions cicatrization, our test 

showed that the coherence of the radiation is relevant in the process 

and pointed to the necessity of more dotai led studies in this area. 

Pros the theoretical viewpoint, we performed a study about 

the electrical field and intensity distribution over a surface with 

•icro-roughncee when irradiated by coherent light. In our opinion, 

this kind of distribution sight occur in collular surfaces and 

Influence decisively the cell physiology, wMch is to a great extent 

controlled by electrical phenomena at tho membrane level. 
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IHIBQCyCSQ 

0 atual ritmo de evolução do conhecimento científico 1aplica 

numa crescente atividade lntcrdloclplmar entro as chamadas clcnclaa 

naturais, coao química, física c biologia. Considerando, especifica

mente, a física o a biologia, vemos que a intoraçSo entro oi as so dá 

cm vários níveis: a física proporciona nSo có métodos de Instrumenta

ção o análl30 de materials e processos biológicos, como servo também à 

formulação de modelos que possam explicar, J- „_..«.. cm parte, os in

trincados recursos de que os organismos dispõem para sua atividade 

biológica. 

A medicina, por sua ligação íntima com a biologia, também se 

adapta a lntcrdlsclpllnarldade. Has, enquanto a química o a biologia 

tem papéis bem definidos na'medicina, o papel da física n3o é tao ób

vio, embora exl3tam duas grandes ároas do física módica. Na primeira, 

a utilidade da física está cm ajudar a entender o funcionamento do 

corpo humano. Há 3egunda, busca-so a apllcaçSo dos mais dlvorsos fonô-

menoc físicos a medicina. Nesta area, um dos campos de pesquisa mais 

importanto3 ó o da radiologia o medicina nucloar, do simples diagnós

tico radlológico a radiotcrapla. Atualmente, outro campo que começa a 

tomar grandes proporçSes 6 o do aplicações biomódicas do laser. Exem

plo disso é o crescente uso do laser como instrumento médico, que nos 

levou a proposta do prosonto trabalho. 

As primeiras aplicaçScs do laser na área blomédlca surgiram 

como conseqüência natural do suas caractorfstlcas, como monocromatlei -

dade, alta potência, coerência c colimaçao. Além de sua ampla utiliza-
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çlo em Areas coto biologia colular o analiso bioquímica, no estudo es-

pectroscóplco de sacromolcculas, o laser te» utilidade cs diversos 

campos dentro da medicina, coso, por exemplo, na oftalmologia, ondo a 

fotocoagu1açSo ocular c sulto sale eficaz quando realizada con laser 

do quo COB lâmpadas do xononlo, devido a fatores como ponto do focaii-

zaçSo, tempo de exposição c ação específica, decorrentes do uso de 

comprimento de onda adequado ao ofolto quo so deseja produzir. 

Nas, de modo geral, c principalmente na cirurgia que o laser 

mostrou vantagons ainda n3o igualadas. La3ors como os de CO., argonlo, 

neodfmio c outroE, obtiveram grande êxito no emprego cirúrgico, devido 

a vantagens como ausência do sangramonto, menor lesSo teci dual e me

nor risco do contaminaçSp, entre outras. 

Esses fatores, quo tornam o uso do laser t3o aproclável na 

medicina, sSo comuns a todos cies, Independente do comprimento de onda 

•mltido, desde quo esto tonha boa absorção polo toeido. Isto ocorro em 

virtude dac altas densidades de energia utilizadas, responsáveis pelos 

chamados efeitos térmicos, onde a enorgia dos fótons absorvidos pelo 

tecido vai se transformar, subseqüentemente em calor. Esse processo 

permanece o mesmo para diferentes comprimentos de onda c diferentes 

tecidos, ocorrendo alteração apenas na sua eficiência, o que implica 

na oxistdncia do um laser mais adequado para cada aplicação. 
t 

Já o laser de Hc-Ne, por exemplo, tem efeito cirúrgico pouco 

significativo, devido ao fato de sua absorção polo toe ido, água ou 

sangue ser pouco intensa. Porém, nos últimos anos, esse tipo de laser 

tem sido utilizado, na medicina, em extremo oposto ao dos 1 asors ci

rúrgicos, t us doe lasers a que ee atribui o efeito comumente chamado, 

na ároa medica, do "bloestlsulaçSo laser", obtido com o osprogo do la-
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•or* do balxa potoncla do said*. Oo mala usados sSo o do Ho-No o o do 

arscncto de gálio-aluminto. Os efeitos de corte dos lasers cirúrgicos 

pV» denominados torsicoo, pois, coso já foi dlto, docorro» da absorçSo 

de energia pelo tecido c conseqüente alta na temperatura. Os efeitos 

obsorvados da radiaçSo do lasor do Ho-No, por oxomplo, polo fato dosta 

sor transmitida para camadas sais profundas c por ter boa parte da in

tensidade refletida na pele, levando, portanto, a' densidades de ener

gia baixas, sao ditos ofoitos nSo-tóralcos. 

0 ausento do uso clínico de lasers dc baixa potência levou-

nos ao presente trabalho,.visando levantar bases científicas para os 

resultados obtidos por vários pesquisadores £1-133 nessa área. Os es

tudos folto3 ato agora mostram quo a irradiação do um toeIdo vivo con 

osses lasers provoca, a nível biológico funcional, um aumento na sín-

toso do proteínas pola célula C6-73, alóm do mudança na distribuição 

de cargas elétricas na membrana celular 193. Os efeitos macroscópicos 

obsorvados \So da acoloraca*o da clcatrlzaçSo a analgesia ti-73. t im

portante salientar, porém, que os resultados mostras a existência dec-

am* ofoitos numa ampla faixa de dons 1 dado do onorgia (0.05-5.0 J/cm > 

c para vários comprimentos dc onda (Hc-Nc, rubi, C0Z). As experiências 

foram roalizada3 tanto com animais do oxporimontaçSo C4-73 como com 

culturas dc células "in vitro" (8-9,11,133, o que invalida a hipótese 
t 

dos ofoitos observados sores-do naturoza psicológica. 

Da literatura conseguida, dois trabalhos nos chamaram a aten-

ç3o, pois so roforem ao possívol ofolto da coerência da luz lasor. No 

trabalho de Tombarg C123, 6 foita a comparação ontro 03 ofoitos bioló

gicos dc luz laser de alta potência c os de luz de uma lâmpada com po1-

tencla e comprimento do onda 3omolhantos. Notou-so, ontSo, quo o mate-
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rial Irradiado polo laser respondia de foraa dl Toronto do quando Irra

diado pela lâmpada. No trabalho de Bcrkl et ai C11D, foraa observadas 

audanças funcionais ea verias culturas do cdlulas "In vitro" quando 

Irradiadas por ua laser de Hc-Nc de poucos atllwatts. U» efeito bioló

gico mensurável na*o foi produzido por uaa fonto do luz tòralca do mes

ma potência c comprimento de onda. 

Barcados nesses dados, levantamos a hipótese de que os efei

to»- biológicos observados com a Irradiação de tecidos animais por la

sers de baixa potência se devem ao fato da luz ser coerente. Devido a 

diversidade de comprimentos do onda responsáveis pola observação dos 

meemos tipos de efeitos biológicos. Julgamos razoável supor que a coe

rência espacial tenha maior relevância no processo. Assim, tentamos 

cncaalnhar o trabalho de pesquisa de mudo a estabelecer um modelo teó

rico que se baseie principalmente na coerência espacial como respon

sável por audanças numa célula, bem como levar o trabalho experimental 

a tostar a validade dessa hipótese. 

Con esse Intuito, dividimos a apresentação desta dissertação 

ea vírlas seçSes. No prlmolro capítulo, fazemos uma revlsSo do concei

to de coerência [14-16], uma vez que este é facilmente aceito mas nem 

tanto compreendido. No segundo capítulo, apresentamos, com algumas mo

dificações apropriadas, a teoria proposta por J.E. Slpe et ai [26-33] 

para a deposição inomog&nea de energia na superfície com alcro-rugosi-

dades de vários tipos de materiais nSo-bio lógicos, quando irradiadas 

com laser, e quo so baseia no alto grau de coeroncia espacial da luz 

laser. A seguir, resumimos alguns aspectos cssenclalr sobre superfí

cies celulares (membranas biológicas) que, no nosso ponto do vl3ta, 

Justificam a idóia de relacionar um modelo físico como o descrito no 
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capitulo 2, C M usa célula antsal. O restante do trabalho 4 dedicado, 

cntto, a descrever o procedimento experIsentai, bes como discutir os 

resultados assla obtidos. 
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CAPITULO It 

CQEBCNCln 

1.1 - 8&iyBEZA.D&-LUZ-EHlTlDA-eQB-CQtIIESx 

Numa fonte de luz térri^j, tal como uma lâmpada de filamento 

dó tungstOnlo, ou di descarga em gás, os átomo3 Individuais darSo orl-

gem a campos de clpolo que radian por curto tempo, sendo que os pulsos 

•So emitidos om Intervalos aleatórios; os eixos dos dlpolos também tem 

orientações aleatórias, dando luz n3o-polarizada. 0 campo eletromagné

tico em qualquer ponto "P" iluminado pela fonte terá, entSo, um valor 

vetorlal Instantâneo, resultante, que varia aleatoriamente na dlreçSo 

e fase de- oscilação. Mesmo passando por um polarlzador, a componente 

do campo elétrico em "P" ainda varia aleatoriamente ->a fase. Esse é o 

caso do uma fonte incoorento. 

Contrariamente, no laser, a cmlssSo de fótons 6 estimulada 

por ondas eletromagnéticas confinadas em uma cavidade ressonanto, 

constituindo um sistema Fabry-Perot. Sob essas condições o campo ele

tromagnético associado com cada fóton omitido está em fase com a onda 

estimulante. Em conseqüência/ os campos de dlpolo associados com áto

mos diferentes na fonte sempre vibram em fase com o campo que estimula 

a cmlssSo, c Í luz que deixa a cavidade o faz em trens de onda contí

nuos sendo que, num caso Ideal, com a mesma faso em todos os pontos 

das ondas emitidas. Os lasers cão chamados de fontes de luz coerentes'. 

Numa fonte de luz coeronto ideal, as fases ostSo sempre es-
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trltamente relacionadas «a dlfarent.es pontos do espaço o teapo. HUB» 

fonte de luz Incoerente, por outro lado, os átomos excitados cai tea 

espontaneaaente. Assla, ao fases dos diferentes trons do onda do dlfo-

rentee átomos ea qualquer instante de tempo, bem como as fases dos 

trens de onda de ua mesmo átomo em instantes do tempo diferentes, es

tão aleatoriamente relacionadas umas as outras. í neste sentido, ou 

seja, de "coerência de fase", que os termos "coerente" o "incoerente" 

elo'aplicados ao laser c as fontes de luz térmicas, respectivamente. 

http://dlfarent.es
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1.2 - CQEB£HCU-EBQDL'ZlDA_EQR-EOHIES-DE-LUZx 

A luz de usa Tonic pcrfcltaacntc monocromática pode ser dev

er Ita pola equaçSo: 

E(t> « A coe<2TÍ*>t +«p> <1.1> 

onde A • <h sSo constantes, ou, na forma comploxa: 

* ECO = A exptl(2-nVt • <£)] Cl.2) 

Isto significa quo existo una rolaçSo fixa ontro as fases 

dò campo elétrico cm dois pontos diferentes no espaço ou no tempo. 

Na roalldado, as ondas eletromagnéticas emitidas por átomos 

rtlo eSo ecnoidais, ou ilimitadas, como no caso de radlaçSo perfeita-

monte monocromática. Os átomos emitem tren3 do onda quo por toroa um 

comprimento finito, fazem com que a radiaçSo apresente um espectro de 

freqüências emitidas. Podemos assumir quo o campo elétrico gerado pelo 

átomo tem a forma dada por (1.2), contanto que consideremos que a 

emissão do radiaçSo seja interrompida apó3 um tempo ~& , chamado tempo 

de coerência. 

Assim, levando cm conta o conceito de tempo de coerência, que 

está associado a ideIa física de trens do onda fmitos, podemos ex

pressar o canpo elétrico de uma radiaçSo nSo-monocromática como: 

E<t) * ] b(v) exp[l<21Wt - $ C-í))3 d>> (1.3> 
o 

Da expressão (1.1), podemos tirar uma definição para o tempo 

de coerência ^ . A energia associada com cada componente V do espec

tro de freqüências é dada por: 

H(\>> « [bW>32 (1.4> 

Supondo uma fonte quo oscila com freqüência *̂o o amplitude 

constante oC , emitindo um trem de onda desde um instante de tempo 
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t • - S / 2 • t = + 6 / 2 , tomos, do ( 1 . 1 ) i 

ECt) *• foe co» 2Tt\;.t. I t l < ^>/2 <1.5) 

0 , It l > fc/2 

O espec tro de Fourier dessa onda será: 

•(v>) * J Eít) oxpC-I2TT\> t3 dt (1.6) 
- ao 

Subst i tu indo ( 1 . 5 ) cm ( 1 . 6 ) e Integrando, temos: 

"* * •(*>) * o£sen[Tí£(\> - V„)3 • oCsent TT&(V-tv.>3 ( 1 . 7 ) 
2H (\> - V.) 21T(*' • *>.) 

Coso e(v» é a transformada de Fourier do E ( t ) , t e » o s : 

E( t ) - \ e(*>) cxp[12TT^ tJ dv> = 

= fe*(v>) oxpt- l2^v> t i dv • l e(*>) expt l2TW t3 di) = 

= 2DRe | f e(»>) expC12TV>»t3 dvj° ( 1 . 0 ) 

onde usamos a propriedade e(-v> ) = é*.(%». Podemos usar , e n t S o . a e x 

pressão ( 1 . 9 ) para E ( t ) : 
r" 

E(t ) « 2 l e(»>> cxptl2TTv> t3 d%> ( 1 . 9 ) 
Comparando ( 1 . 9 ) o ( 1 . 3 ) , temos: 

e(v>> = _ 1 . b(^) c x p C - l $ C ' ) 3 ( 1 . 1 0 ) 

2 

Obtcmoc, assim, de (1.4) o espectro de energia no caso da 

fonte considerada: 

H(N>) oC 
sen(TV6(vJ -V, )3 (1.11) 

TC*>-^.) 

Esta funçílo c mostrada grafleamente na f igura 1 . 1 . 



pag.10 

H(V) 

VsY. 

•• V 

Figura 1.1 - Espectro de energia do um trem de onda nao-amor-

tccido, coa duracSo flnlta. 

Praticamente toda a energia está contida no intervalo de fre-

quOncla v>e * 1/5 . &3sla, a 'largura " A\> "de banda do espectro de 

energia eetá relacionada a duraçSo da emissão por: 

bi = l/£ (1.12) 

de tal forma que a largura de bands da linha espectral é Inversamente 

proporcional ao tempo de coerência O , ou soja, o tempo do duração do 

us três de onda. Para as melhores fontes monocromáticas térmicas, 

6 ? 10 seg, enquanto para lasors, to pode chogar a IO sog. 

Por melo do tempo de coerência ^, podemos calcular a exten

são espacial do trem do onda, ou comprlmonto do coerência lft: 

(1.13) 

onde v = c/n ó a velocldado do propagação da onda no moto com índice 

de rcfraçSo n. Como v = Ao e A\) * 1 / 5 , a cquaçSo ( 1 . 1 3 ) pode ser 

escr i tas 

L - v . £ 
C 
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lc- *?/£> (1.14) 

onde &A e a largura de banda do espectro de energia em funçSo' do coa-

prtaonto do onda • X = v/^© • o coaprtaonto do onda no melo. corres

pondente a freqüência t>a . 

Introduzindo, na expressão Cl.9), uma freqüência V„ ao redor 

u« qual as freqüências estão distribuídas, temos para o campo eldtri-

-

E(t> • 2 cxpti2TTv£tí 1 el^> expt»2"f» ( V - v„)tJ dO (1.15) 
o 

Dof1nI aos: 
/ 

a(t) = A(t> exp. t-l^(t)3 

* 2J e(«» cxptl2TT { v - 4,>t3 d») (1 .16 ) 

Assim: ° 

E(t) = A<t> expt! C2"n"v;t - 3L(t))D = (1.17) 

a<t) oxpC12"IW„tJ 

Se a transformada de Fourier e(v) de E(t) difere de zero ape

nas para valores de V próximos de \)9 , a integral (1.16) representa uma 

superposição de componentes harmônicos de baixas freqüências (= v>-^e) . 

Ale» disso, se o Intervalo AvJ =v> -V, sobre o qual e(V) difere de zero 

e pequeno em relação à freqüência média ^0 , o termo expE12ir< v> - v>e )tD 

varta vagarosamente coa o tempo ea relação a expt 12 ~ v>, 13 . Nesse caso, 

a luz cal tida pela fonte é chaaada quase-aonocroaática. Na equação 

íl.17), as variações de a(t) com o tempo s3o lentas em relação ao ter

ão oscilatórlo expt12TTo„t3. Podemos considerar (1.17) como radiação 

monocromática coa amplltudo variável a(t) o froquôncla Igual a fro-

quCncia media ~0e . Fontes termleas nao conseguem, geralmente, produzir 

radiação quase-monocromátlca, pois a(t) varia extremamento rápido em 

comparação aos meios de observação. 



Feitas estas considerações gerais sobro a aono ou pollcrome-

tlcidade da luz, podemos analisar agora o papel da coerCncla na dis

tribuição d» interstdades resultan «v, rua pento P, da superposição do 

campos elétricos gerados *>or duas ont^s distintas, do natureza por 

ora desconhecida (fgura 1.2). Os caspos E,(ti c Ex<t) s3o considera

dos no mesmo lnstanto •» que deixas a fonto. 

Figura 1.2 - Coerência de 2 campos elétricos es P-

Se 6, e 0Z s3o os tempos para os percursos h*,P c H 2P, para 

uma dada frequôncia: 

©, * K,P Qz~ fí2P (1.18> 

v v 

onde v é a volocidado da luz no moto. Podemos oxpros3ar o campo oló-

trlco ca H, usando a equação (1.9): 

E,(t) = 2 [ e,<0) cxptl2T*>t3 d\> (Í.19) 
o 

E,(t), emitido por H,, choga a P propagando-so ao longo do 

H(P. Esse caminho pode ser caracterizado, para cada freqüência por um 

numero complexo: g(>>) expC-12"nV6,3, onde g(0) determina a razSo das 

amplitudes em H, e P para a frequôncla U . 0 campo elétrico ea P no 
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instant* t será: 

EF<t> « 2 (*,«*» g<
v> cxptl2TTv>(t -e,>3 dv> <i.20) 

k título do simplificação, assumimos um aoio transparent© 

hoaogtneo coa n=l. Se lt c I2 s&o as intensidade* ei H, c Ha, as In-

tsnsIdades o* P devido as duas fontes que agem 1 independentemente sSo 

<1,/H,P) e (1Z/BZP> .Podeaos considerar essas quantidades coio cons

tantes nos fenômenos. Contudo, COMO estamos interessados apenas cm va

lores relativos, assumi aos que g<̂ >)~l para os caminhos H, P e R2P. To

mos então: 

E <t) = 2 ] e,(»>) cxpIi2Tr V(t-fl,)] d\) = E,(t -©.) (1.21) 
e 

Tomando procedlmonto idêntico para H z , podemos escrever o 

campo elétrico es P no tempo t: 

E(t) = E,(t -©,) + E2(t -e2> (1.22) 

a intonsldado obsorvávol em P d dada por: 

I * <E(t) E*(t)> (1.23) 

OU: 

i = <CE,(t -e,) * E2(t -ez)3tE*<t -e, > + E*(t -e 2n> a.24> 

Coso as ondas de luz s3o consideradas estacionartas, podemos 

mudar a origem do tempo cm todos os termos resultantes da multiplica

ção on (1.24): 

<E,(t-e,) E?(t-e,)> = <E,(t) E*(t)> 

<E2(t-ex) E*(t-et)> = <Ea(t) E^(t)> (1.25) 

<E,(t-©t) E*(t-e1)> « <E((t+e) E*(t)> 

<E*(t-ô() E2(t-9Z)> = <£*(t+ô) EZ(L5> 

onds 6 *©,.-©,• 
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Portanto: 

1 « <E,<t) E*(t)> • <Ex(t) E*(t)> • 

4-2 So t<E,(t+e). E*(t)>3 U.26) 

Os dole prlac!roc termos correspondem às energias emitidas 

por M, e Mr e sSo as lnton3ldados o» P 10 I, o M2
 a9 e B soparadamonto. 

Chamando a essas quantldados de I, • I2, tomos: 

! > 1, + I& + 2 B» C ri2 (0)3 (1.27) 

com r;t(©) = <E,(t+Ô> E*(tl> (1.28) 

sendo a coerCncla mutua das ondas eletromagnéticas emitidas por H, e 

H~. Normal lzando l,t <©) : 

Ytt<
e> * Ha (6) ~ <E,(t+ô> E*(t)> (1.29) 

{~Í7|T7 V<E« <t> E*<t»'V<Et(t> E*(t)>' 

,̂2,(0) c chamado grau complexo de coerCncla. Assim: 

1*1, + I2 + 2 (lT>nr RocVii<©>J (1.30) 

Se $L (6) for o argumento da quantidade complexa Y(2(8), po-

demos oscrevor: 

tf,x(ô) = 1̂ ,2.(6)1 exptl <£'<©) 3 (1.31) 

• obtemos, para a Intonsidado: 

I » I, + I4 + 2 {"iTfí̂  lVa(9)| cce $.'<©> (1.32) 

Pola desigualdade do Schwarz, tomes quo I T„(0)l 4 1> isto 6, 

o grau de coerência pode variar entre 0 e 1. Quando I tfi2(0) I = 1, os 

campos elétricos s3o coerentes. So 0 < I 1^ (ô)I < 1, s3o parei aimonto 

coerentes e I 0I2(0)I c seu grau de coerCncla. 

Vemos, assim, quo o grau do coerência do uma fonto do luz va

ria continuamente de 0 a 1. Icto mostra que as classlficaçoes "coeren

te" o "Incoerente" dada a lasors o fontes térmicas, respecttvamonto, 

nSo alio totalmente corretas. Uma fonte térmica tem, geralmente, um 
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grau de coorôncla aalor quo zero, eabora sul to tonor quo o do laaor. 

Isto pode ser visto realizando o expertaento de Interferência de Young 

eoa luz branca solar: franjas sSo observadas so a distancia entro as 

fondas for senor que 1/20 u 1223. 
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1 .3 - 6QEBKH61à.XElieQBèL-E-ESeè6XèLx 

Apcear de toda a inforaaçSo cobre a natureza do caapo estar 

contida na função de coerência autua, ea aulto3 casos 6 útil separar 

o* efeitos de coerência provenientes da cxtcnsSo espacial flnlta da 

fonte primária do radiação daqueles provenientes da largura espectral 

flnlta da radlaçSo. Una separaçSo completa n3o e possível, nas podemos 

dizer que efeitos de coerência parcial provenientes, principalmonto, 

da largura espectral flnlta sSo efeitos de coerência temporal. 0 terão 

coerência espacial é usado para descrever ofeitos diretamente relacio

nados ao tamanho da fonte. 

Se dividirmos ea dois o trem de onda emitido por ua átomo M e 

om fizermos passar por dois caminhos diferentes, superpondo-os nua 

ponto "P", veremos que a coerência entre os dois trens de onda ea "P" 

dependerá de Q, que é a diferença no tempo de percurso dos caminhos 

óticos. A coerência autua das ondas eletromagnéticas emitidas por K é 

dada por: 

r„ <e> = <E((t+©> E*(t)> (i.33) 

ou seja, pela função de autocorrelaçao do E,(t>. Sua transformada do 

Fourier Ti í**) e c espectro de potência da fonte. 

V„ (d) representa a energia emitida por H quando 0 = O, e tem 

aí seu valor máximo. Dccrcscc coa 6 e, para ô»Hô, E,(t+©> e E?(t> n3o 

tea aals rolaçSo ontre si. Há Incoerência temporal. Quando 9 - "h , os 

dois trens de onda que se sobrepõem ca "P" se originaa do aesao trem 

de onda inicial, o há coerência temporal parcial. Assim, K (9) medo a 

coarenci a têmpora1. 
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Por outro lado, considerados agora usa fonte extensa emitindo 

luz nuas regi So espectral estreita e que llualna dois pontos T, c Tz , 

• ttuados nua aesao plano. 0 çaapo elétrico E, <t) ea T, , produzido pola 

fonte no Instante t, nSo c o aesao que E2(t) ea Ta, produzido no aes

ao Instante t. Os pontos Tt e t% têa coerência autua definida por: 

riZ.(0) * <E,(t) E*(t)> (1.34) 

Se os campos elétricos ea T, e Tx tiverem uaa diferença do 

face aulto pequena, podemos dizer que o grau de coerdncla ea T, e Ta , 

tiuainados pola fonte, é 1, havondo, ont3o, coerência espacial . X me-

dlda que a dlmcnsSo da fonte aumenta, diminui o grau de coerência, que 

se torna parcial, ato ua nível ea que T, e T^ s3o Incoerentes, quando 

ra(0> = O. Assim, a funçSo de coerência mutua mede a coerência espa

cial. 

No caso de fontes laser, apesar de serem consideradas, geral-

aente, como fontes coerentes, veaos que o grau do coerência vai depen-

der do modo cm que o laser c operado. Um laser "single-mode" tem coe

rência temporal virtualmente Infinita, devido à pequona largura de seu 

espectro. Por outro lado, um laser multlmodo pode ter largura espec

tral quase tao grande quanto a da emissão fluorescente da qual se de

riva. 

A área de coerência espacial de ua laser "single-mode" cobre 

o feixe Inteiro. Has quando ua laser oscila ea maio de ua modo trans

verso, a coerência espacial c radicalmente alterada. Podemos associar 

cada modo com um conjunto dlforente de átomos que radiam. Os modos 

c3o, assim, incoerentes ua cm relação ao outro. A figura 1.3 mostra 

curvas típicas de í» (coerência espacial) como funçSo da separação 

das Tendas U, nun experimento de interferência de Young, para um laser 
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da Ha-He oscilando ea "slnglo-mode", dols aodos e aultlaodo. O dlaao-

tro do fetxe c da ordea de alguns at If metros. 

Figura 1.3 - FunçSo d» coerência «„_ d© ua laser do He-Ne ope

rando cn diversos aodos: "single mode" (círculos escuros), "double 

•ode" (círculos abortos) e "mui timedo" (cruzas), em função da separa

ção das duas fonoas d num experimento de Interferência de Young. A 

curva tracejada mostra a funçSo de coerência calculada para uma fonte 

tdralca 1183. 
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1.4 - ECElIQS.Hè_CQEBniSlè-Dè-LyZ_LèSEB-eegSQCèQQS-eQB_yH_DlEySQBx 

A distribuiçfio de intensidade aleatória formada quando luz 

coerente 6 refletida por uma superffcle rugosa, ou quando se propaga 

através de um aclo COB flutuações aleatórias no índice de refracSo, é 

chaaada de padrão de "speckle". Esses padrões sSo claramente visíveis 

quando a luz altamente coerente de UB laser e usada. E» geral, as pro

priedades estatísticas do UB padrSo do "speckle" dependem tanto da 

coerência da luz Incidente quanto das propriedades detalhadas da su

perfície rugosa ou nelo Ci7J. 

A origem física da granui osidade observada foi reconhecida de 

iaedlato pelos primeiros pesquisadores da área. As superfícies da 

aaloria dos materiais s3o extremamente rugosas na escala de um coaprl-

aento de onda ótico ( > s 5.10 B) . Quando luz quase monocromática é 

refletida por tal superfície, ou se transmite através dela, a onda 

ótica resultanto em qualquer ponto moderadamente distante consiste de 

muitos componentes coerentes, cada um proveniente de um elemento mi

croscópico dlforento da superfície. Como na figura 1.4, as distâncias 

percorridas por esses vários componentes coerentes podem diferir por 

ua ou vários compr1montos de onda se a superfície d rugosa. A interfe

rência desses componentes coerentes, porém defasados, resulta no pa-

drSo granular de Intensidade chamado "speckle". 
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Figura 1.4 - Ob.servaçSo, num determinado ponto, do efeito da 

rugosidade de uma superfície na transmissão de radiação ótica. 

Quando a geometria ó a de um sistema de Imagens, em vez do 

propagação no espaço livre, como no caso anterior, a explicação deve 

incluir a dlfração, além da interferência..Como esta ilustrado na fi

gura 1.5, mesmo para um sistema de imagens sem aberrações, a intensi

dade num dado ponto imagem pode resultar da adição coerente de multas 

áreas independentes da superfície, ou seja, cm cada ponto imagem mul

tas contribuições coerentes, porém defasadas, se adicionam. Assim, o 

padrão de "speckle" pode resultar tanto da propagação no espaço livre 

quanto de uma operação para formação do imagens. 
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SUPERFÍCIE 

AMPLITUDES DEFASADAS 
/ DAS FUNÇÕES DE 
. ESPALHAMENTO 

Figura 1.5 - Observação, nun plano, por melo de um sistema 

ótico, do efeito da rugosIdade de uma superfície na transmissão de ra-

<Uaç3o ótica. 

Um modo Já clássico de remover o padrão de "speckle" e obter 

uma fonte de luz quase-térmlca, ou seja, que se comporta como uma fon

te térmica com um tempo de coerência longo, consiste em colocar um dl 

fusor - vidro fosco - em movimento no caminho de feixe laser C19-25]. 

Hartlcnssen e Spiller [193 foram os primeiros a introduzir o uso de um 

vidro fosco so movendo no caminho do um felxo laser, a fim de obter 

uma fonte quase-térmlca. Estes pesquisadores, juntamente com Arecchl, 

estudaram as propriedades estatísticas do campo do luz produzido por 

essa fonte [20-213, e mostraram que este tem distribuição gaussiana 

característica de uma fonte térmica mas com tempo de coerência deter

minado pelo tempo de trânsito do feixe laser passando pelo vidro, que 

pode ser mudado controlando-so a velocidade do motor que gira o disco. 
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Aasia, a passages pelo vidro fosco ea movimento pod? «er tratada como 

UB aecanlsmo de mudança na propriedade estatística de um caapo de luz 

1aaor. 

Beran e Parrcnt [223 discutem a propagação de luz quase aono-

croaátlca através de um vidro fosco ea movimento ea ternos de foraa-

llsio de "ensemble". 0 caso de um difusor estático é equivalente a se 

considerar somente o 1-éelmo elemento do "ensemble", ou seja, ua grau 

de coerência mútuo *" fjt <9) . No caso dinâmico, com o difusor cm movi

mento, a média no "ensemble" efetivamente destro1 a coerência da ra-

diaçSo incidente: < wr,l(©)> c diferente de
 c f7i<9) • Isto se torna evi

dente da comparação do padrSo de "speckle" nos casos estático e dinâ

mico. A média no "ensemble" do grau de coerência espacial entre dois 

pontos no campo de luz difusa pode ser determinado pela equaçSo 

(1.35): 

l<t,2>l = <lr»a*> - <!„,„> (1.35) 

que 6 válIda.quando a média no "ensemble" da Intensidade de luz emiti

da pelos dois pontos considerados for Igual, Isto é, <I, > = <Ia >. 

<!_,, > e <I~.-> denotam as lntensIdades máxima e mínima da média no 

"ensemble" do padrSo do interferência. A equaçSo (1.35) é a expressão 

da visibilidade das franjas medida para franjas adjacentes. Ao compa

rarmos o padrão estática de distribuição de intensidade com o padrão 

dinâmico, obtemos que o primeiro apresenta franjas bem mais visíveis 

que o segundo. Assim, vemos que a propagação através de um vidro fosco 

ca movimento pode ser tratada, também, como um mecanismo de redução da 

coerêncI a. 

Podemos examinar melhor esse mecanismo de redução da média no 
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"ensemble" do grau d* coartncla espacial de ua feixe laser através do 

experimento d» Interferência de Young.. O padrão de interferência usual 

pode ser observado no plano de dlfraçSo de Fraunhofer quando ambas as 

fendas sSo Iluminadas pela luz laser. A seguir, 11usinando as duas 

fend as COB a luz laser após esta ter atravessado UB difusor estacioná-

rlo, tcaos que o padrSo de Interferência se torna aleatório. A dife

rença de fase, sobre a frente de onda, dos dois feixes que deixas as 

fendas torna-se aleatória pois a espessura do vidro fosco e aleatória. 

As franjas de Interferência aleatórias presenter apresentas contrastes 

diferentes. A presença de franjas de contraste multo intenso mostra 

que a luz permanece ainda coerente depois de passar pelo v'dro fosco. 

As franjas de contraste pouco intenso se devem ao efeito de interfe

rência de amplitudes diferentes sobro o campo distribuído aleatoria

mente de cada fenda, enquanto as franjas de interferência de contraste 

Intenso sao produzidas por amplitudes iguais. 

Consideremos agora a fenda dupla iluminada pela luz laser que 

pa*sa através de um vidro fosco em movimento. Para um tempo de obser

vação curto em comparaç3o com o tempo de trânsito do vidro fosco em 

movimento, as mesmas franjas de Interferência do caso estático podem 

ser observadas. Para um tempo de observação maior, o padrão de inter

ferência observado é similar ao usual, do laser sem o difusor, mas de 

contraste reduzido. Mover o vidro fosco é essencialmente o mesmo que 

colocar uma sucessão de diferentes áreas de vidro fosco a frente do 

feixe laser e tomar a média sobre essas áreas. Assim, a média no "en

semble" muda o contraste e, consequentemente, reduz a coerência espa

cial entre pontos em fendas diferentes. Mais que Isso, afeta também a 

coerência temporal, quo está relacionada ao tempo do transito da luz 
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no vidro. Aaala, o caapo d» luz produzida quando ua faixe laaar atra-

vacsa o vidro fosco aa aovlaanto poda m^r considerado coao o da uaa 

fonta quaae-teralca, aa analogia a luz produzida por uaa fonta tarai ca 

coara de coerência teaporal a espacial llaltada. 
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CAPÍTULO 2i 

EEElIDS-Dà-LOZ-CDEBEHIE_HDllA-SyBeBClClE-CDH-BlCBQ=BQfiQSlDADES 

Neste capítulo, procedemos ao estudo dos efeitos da luz coe

rente quando Iluminando uma 3uperrícle que possui micro-rugosidades. 

Esta tea papel laportantc na Interação da radiação laser COB diversos 

Materials. A teoria mais simples para as propriedades óticas do super-
t 

fíetes é obtida usando-se as equações de Maxwell macroscópicas e assu-

alndo que a constante dlelétrlca suda COBO uma funçSo degrau na super

fície, de UB valor £, no selo 1 para um valor 62 no aelo 2. Devido a 

essa audança abrupta nas propriedades, dlelétricas que ocorres es mui

tas Interfaces e, devido ao fato de nSo haver Interface atoaicanente 

lisa, a radlacSo pode ser espalhada ao longo da superfície e interfe

rir COB o feixe Incidente e/ou refratado. A interferência ocorre devi

do ao alto grau de coerência espacial do laser e acarreta uma deposi

ção Inomogênea de energia na interface. Esse tipo de fenômeno é par

ticularmente Interessante, pois é do caráter universal: pode ocorrer 

ca sólidos c líquidos, de naturezas dieletrlcas diferentes, e para vá

rios comprimentos de onda C283. 

A seguir, descrevemos o papel das Interfaces na irradiação de 

UB raterial por um laser. Essa análise se baseia no trabalho de J.E. 

Slpe et ai C263, que estudou a formação de estruturas especialmente 

periódicas es superfícies, induzidas por UB laser. Consiste, essen

cialmente, numa teoria de perturbação coa parâmetro de expansão 1/ X ', 

onde "h e o comprimento de onda da radiação Incidente (luz) • 1 a es-
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pessura d» regiSo próxima a superfícle ondo a constanto dlelétrica nSo 

dá uma descriçSo adequada da resposta do Material; vasos nos referir a 

essa regiSo pelo nono de "selvedge". 

Convém ressaltar que nosso interesse neste trabalho é de ca

ráter qualitativo. Enquanto seus autores se preocupara* em testar a 

completa validade de sua teoria prevendo a localização de estruturas 

especialmente periódicas em superfícies iluminadas por lasers, para 

fitar com dados experimentais, nós nos preocupamos apenas em conside

rar como se dará a distribuição de campo elétrico e intensidade na su-

perffcle em questão, quando a luz for coerente ou nao. Assim, nos pei— 

mltlmos algumas slmpllficaçSes no cálculo analítico de algumas grande

zas eletrodinâmlcas envojvidas, ue n3o seriam prat1 caveis caso fôsse

mos, também, realizar estudos quantitativos do problema. 

A primeira questão que surge na análise da InteraçSo da ra

diação coerente com uma superfíclo está na natureza eletrodlnaalca da 

interface que leva à Interferência e a deposição inomogénea de enei— 

gia. Estas estSo intimamente relacionadas a como a radlaçac eletromag

nética Incidente é espalhada por uma superfície slcroscoplcamente ru-

gosa. No caso aqui considerado, a radiação incidente provém de um la

ser, e será idealizada como monocromática. Isso n3o impede que o mode

lo teórico para o espalhamento so apllquo a radiação nao-monocromátl-

ca, pois as componentes de diferentes freqüências do campo de radiação 

sao espalhadas Independentemente. 

A interação de uma onda plana eletromagnética com uma Inter

face é mostrada na figura 2.1: 
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Figura 2.1 - Esquema mostrando a radiação incidente numa su-

perffcle COB mlcro-rugosIdades. 

Se o feixe Incide num angulo. ©• e a componente do vetor de on

da no plano da superfície é Ku, entSo, para uma superfície perfeita

mente lisa, haverá ondas refratadas e refletidas, ambas com Kv come 

componente de seu vetor do onda paralelo à superfície. Se a interface 

£ rugosa, tanto devido a variaç&es espaciais de seu perfil como de sua 

constante dlelétrlca (por exemplo, devido à composição), a luz seri 

espalhada em todas as direções, em ambos os meios adjacentes. Mas, se 

a interface possui uma componente do Fourier da rugosidade k, na re-

g!3o do "selvedge", os campos espalhados terão componentes do vetor de 

onda paralelos à superfície definidos, e funções de k. Uma superfície 

com rugos idade aleatória pode ser considerada como composta de um es

pectro de componentes do Fourier da rugosidade, existindo, assim, um 

espectro espacial de campos espalhados. 

Esse raciocínio sugere o estudo do fenômeno de deposição lno-

•ogenea de energia no espaço k. Começamos, então, desenvolvendo uma 
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equaçeo Integral para a p o l a r i z a ç ã o gerada na r e g i ã o do " s e l v e d g e " . 

Est,a s a t i s f a z as equações de Maxwell: 

V .ECr) = ^TTV.Fíf") V .Bír) = O (2 .1> 

VxÊ"(r> = iCoB(r) V x?(r") + iuJEír") =• -4TTiJjp<r) 

onde o s campos considerados sSo e s t a c l o n á r l o s , da foraa: 

f ( F , t > = ReCf(F).exp{-iu>t>3 ( 2 . 2 ) e tt>»uVv = 2TT n, / \ 

Se considerarmos um potenc ia l de po lar i zação da foraa 

C31-321: 

P(f*) = ? e x p ( l k . r ) S \ z - z . ) ( 2 .3 ) 

vemos que, para z 4 z e , o s campos E e B sa t i s fazem as formas homogê

neas de ( 2 . 1 ) ; as so luções com comportamento adequado em z —*• ± O" s3o 

<E*Cr>,B*(r)) para z > z 0 e (E~(r) ,B~(r*)) para z<z0 , onde: 

E*(r) » E^expCl v £ . r 3 - (E^ s + E • p^) e x p [ i \ £ . . r 3 (2 .4 ) 

s e propagas para cima e.-

E ; ( r ) = Ê^exptl C - r í * ( E ^ s • EjLpJ e x p t l v T - . r í ( 2 .5 ) 

s e propagam para baixo e correspondem, no problema, aos campos i n c i 

d e n t e s . Temos: 

Vot * v>0 (k ± u ) 0 z ) , p 0 l = V0 (kz -»-U>ek). s = k x z , 

e u>e • ( v£ - k 2 ) ( Ve = to ) (2 .6 ) 

onde os ve tores u n i t á r i o s de propagação u t i l i z a d o s e s t ã o representados 

na f l g . 2 . 2 : 
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Figura 2.2 - Vetores unitário» para a propagação dos campos 

c1ctromagntf11cos cons i der ados C333. 

B̂ <r*> • B̂ ír") segues das equações do Raxwel 1 (2.1): 

B*(r> = -IJJT'V'M E"*<f\« B$ expt 1 J?t .r~D (2.7) 

Assis, procuranos por soluçSes do (2.1) da fona: 

E(r> = © <z - z0) E^íri + 6 (zc - z> E^(r) + e" exptiiT.r] S (z - z0) 

B(r) =• 6 (z - z.) B*(r*) + 6 (z0 - z) B~(r) (2.8) 

onde o termo es e representa a contribuição da polarização (2.3) e os 

coeficientes nos outroB ternos deves, juntamente COB e, »er detoraina

dos.. Colocando as equaçSes (2.8) es (2.1), vemos que as ultimas ser3o 

satisfeitas em todos os pontos se: 

z x [££ exp(icüBz0) - EJ" exp(-iu^z0>3 + 1 k x ê* = O 

z x e*« O (2.9) 

z x tB^ cxp<lu>0z„) - B* exp(-iw0z0)í • iuJe*- -4TT í «3P 

onde usamos d G (z) * o* (z). 

dz 

As equaçSes (2.9), que s3o necessárias para satisfazer (2.1) 

em z 3 zs, sào similares ais condições sobre as componentes tangenclale 

de E e H (aqui, igual a B) que aparecem na eletrodlnamica macroscópl-



pag.30 

ca, aaa difere* no fato d* aqui existir UB* polarização, • o campo ge

rado por ala. Para resolver aa equações (2.9), devemoa colocar: 

•*• -41Tzz.r^ <2.10) 

c, se oa coaf 1 c I antas da E* (r) sao to*ados coao: 
O 

E * « 2TUu>lu£"1 axpC + lu^ZoJ s.P~ C 2 . l l ) 

Ê~* - 2ir»ui*uir' • xp [ + loúoz03 p,*.P* 

aa equações ( 2 . 7 ) o C2.9) eao s a t l s f o l t a s . Combinando ( 2 . B ) , ( 2 . 1 0 ) e 

C 2 . l l ) , temos: 

ECr) * E(z) exptllT.ri) ( 2 . 1 2 ) 

onda E(z) = G(z - z e ) . P 

GKz) = G^Cz) - 4TTzz&(z) ( 2 . 1 3 ) 

G.íz) * 2TT luS^ui"' C(ss •*• p0+P««.> ©(z) exp(liOez) • ( s s + P9.P0. > 

ô ( - z ) cxp(-lu)#z>3 

• O (z ) a a f u n d o degrau uaual: 

ô(z) «fo, z<0 

1, z>0 ( 2 . 1 4 ) 

Desde quo ( 2 . 1 3 ) s a t i s f a z as equações ( 2 . 1 ) o ( 2 . 3 ) e tem 

comportamento adequado em z -»i <» ( c a so lução das equaçSes de Maxwell 

procurada. Para um potenc ia l de po lar ização da forma: 

P*(r) - p"(z) expdiT.r) ( 2 . 1 5 ) 

t-eaos a genera l i zação: 

E(z) = l G(z - z ' ) . P ( z ' ) dz' ( 2 . 1 6 ) 

Assla, para o nosso caso temos, para a componente do Four 1or 

da rugosidade k: 

?(k*,z) » E,(k\z) •• J 'GÍZ - z').P*(ir,2') dz' (2.17) 

onda C(z - z') = ^ ( z - z') - 4"T zz &(z - z') (2.18) 

G#(z - z') » g^(k) 9 (z - z') exptlu)#(z - z')3 • 

http://C2.ll
http://C2.ll
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* gL<k> ô (*' - Z) exp[-lu)%(z* r z)3 

• g ± (?) * 2"H I u)~' ui * (ss • PotPo^) 
«V 

• * k x z (2.19) 

u), « ( uS2 - k2) , R* <A, I» «JO, * O 

p.» * Co <kz *uJ0k> 

Ma cxpressSo (2.17), E (k.z) * a transformada de Fourier da 

soluçlo da parte homogênea de (2.1) e corresponde ao caapo Incidente. 

Contudo, se o "selvedge" nSo 6 desprezado, o caapo Incidente não é 

apenas Ee(k,z); deve-so incluir o caapo do "selvedge", quo é represei -

tado ca (2.17) pelo terão coa a função de Green. A função de Green 

dládlca Identifica explicitamente as componentes polarizadas s e p, 

geradas em cada k pela polarização da onda original [333. 

Para ua campo incidente vindo de z = +*&, temos: 

Ê^õT.z) = E^ík) expC-liO„z3 (2.20) 

onde £0(k) pode ter componentes s e p0., correspondendo as ondas pola

rizadas s e p, respectivamente. 

Temos, então, para o campo no "selvedge", três contribuições 

distintas: a prlmoira é o campo elétrico no meio 1 devido à polariza

ção do "selvedge" (z'>l); a segunda contribuição é" dada pela própria 

polarização do "selvedge" (0<z'<l), enquanto a terceira se devo a po

larização do meio 2, induzida pela polarização do "selvedge" (z'<0). 

A primeira contribuição á dada, então, pela polarização do 

•elo 1, que, por sua vez, e induzida pela polarização do "selvedge", e 

pode ser expressa como; 

U(z - z* ).P(k,z') dz' (2.21) 
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.Como estamos Interessados em calcular o campo elétrico no 

"selvedge", temos 0<z<l c, portanto, z'-z>0. Usando esse resultado nas 

equações <2.18) o (2.19) e substituindo •• (2.21), temos, para o campo 

geredo no "selveUge" pela polarização do neto 1: 

expC-U^z) ̂ (iT> Q^Ck), comQ^k) = 1 P*tk",z') exptlu),z'3 dz' (2.22) 

Es relaçSo ao selo 2, se este for caracterizado por una sus-

c-ptlbl 1 Idade Y~ , temos-. 

^fr> = X(r*> "Eír") . (2.23) 

• o caapo Incidente efetivo no «elo 2 (z<0) toma a-forma: 

E;<iT,z> = expl-lû e-a Í^(k) (2.24) 

coa E'Ck*) = E„<k) • <T<k> Q*,(iT) (2.25) 

• Q̂ (iT) * fexpElu^z*] PíiT.z') dz' (2.26) 

f'.o 
Es (2.25), o primeiro termo correspondo ao campo que se pro

paga no "selvedge", proveniente de z = +©o ; o segundo termo se refere 

so campo gerado pela polarização do "selvedge". 

A resposta do melo a esse campo incidente é: 

E(k*,z) = expC-liüzJ t(k) E^Ck) (z<0) (2.27) 

onde a matriz t(k) envolve os coeficientes de Fresnel para a transmis

são de luz polarizada s o p, e: 

U» « (w£ - k1)'2, € = 1 • 4TTX (2.28> 

Por sua vez, a contribuição da polarização do melo 2 para o 

campo elétrico no "selvedge" é dada por: 

•xptlua0z] V(k) F;(k) (2.29) 

onde a matriz r(k> envolve os coeficientes de reflex«fc> de Fresnel para 

luz polarizada s o p . 
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Portanto, das equações (2.17). (2.22) • (2.27) temos, para o 

campo elétrico no "selvedge", a expre«sao rtnal: 

E(k.z) « É~0(k) expC-tu>ezl •*• expC-iu^z] ̂ (íT) Q^õT) »• (2.30) 

.«. 

+ r(k) El(k) e>. 

ou "* 

rxptliO.z] • G(z - z' ).P(k,z') dz' (0<z<l) 

E(k,z) = E-Ck.z) + expCI00z3 r(k) g.(k) Q_(k) + (2.31) 

í 
z 

expE-iu^zJ g.ík) Q,(k> •»• C(z - z') P(krz' ) dz' 

V. o 

coi Ej/iT.z) - Ê^ (iT) expí-ito^zD +T(k) i£ <k) exp£lu>0zJ (2.32) 

0 primeiro terno de (2.30) dá o campo que se propaga no "sel

vedge", proveniente de z=+<*> ; o segundo termo se deve a polarização do 

••Io 1, enquanto o terceiro dá o caapo devido a polarização do meio 2; 

o quarto termo corresponde a polarização do próprio "selvedge". 

Introduzindo agora uma relaçSo para polarização o campo elé

trico no "selvedge", optamos pela forma mais simples: 

Pír") = Xjír") Et?) (0<z<13 (2.33) 

onde TC4(r) * %s b(r), b(r") =0,1 (2.34) 

0 valor da funçSo b(r) pode ser 0 ou 1 dependondo se trata

mos, respectivamente, da regi3o n3o preenchida por material, no "sel

vedge", ou da região ocupada. 

As cquaçSes (2.30), (2.33) e (2.34) permitem determinar a po

larização no "selvedge". Para isso, seria necessário procurar uma so

lução auto-conslstents para a polarização. 



pag.34 

Contudo, estamos Interessados ea analisar sonente as caracte

rísticas qualitativas do aodelo de campo» espalhados. Por Isso, pode-

aos considerar resultados padrões para a fora a da polarização, basea

dos noe trabalhos sobre espalhaaento de luz por superfícies rugosas 

134-353. 

Temos, então, que se nSo houvesse material na regi So do 

"selvedge", o campo elétrico nessa região seria E s = E^ + r.E;, onde £t 

é o' campo incidente e r a matriz dos coeficientes de reflexão de Fres-

nel. Na menor ordem do parâmetro do expansão l/A , a polarização em 
/ 

pontos do "selved^a" onde há material presente é dada por: 

p » "$ .Ê  (2.35> 

onde o tensor resposta "o = íf zz + 6,. (xx + yy) tem componentes &2 e 

T. que sSo funções das constantes dlelétrlcas dos meios envolvidos no 

problema. 0 tratamento feito por Sipe et ai C26J para o cálculo da po

larização resultou em correções nas expressões de t e *í̂  , como vere

mos mais adi ante. 

Construindo uma solução aproximada que leve em conta a forma 

da rugosIdade superficial, notamos, primeiramente, que, exceto por sua 

variação no plano xy, E; (r> t que é a transformada de Fourier de 

£•(k,z> - está no espaço real 3 pode ser tomado como uniforme sobre o 

"selvedge" no limite u>1<<1 e kl<<1, ou seja, no limite de um 

"selvedge" de espessura multo menor que o comprimento de onda da ra

diação incidente e com k n3o muito grande. Assumimos, então, uma pola

rização do "oelvedgo" da forma; 

Pçír) = pbír) (2.36) 

para pontos no "selvedge", onde p 6 o vetor dado por (2.35) o quo 

acompanha a variação de £,;<(*> no plano xy. 
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Adotamos ainda um modelo para a rugoslaade superficial mos

trado na figura 2.3 c dado por: 

b(r> « b(/T) (2.37) 

Figura 2.3 - HodeLo simples para a rugosidade superficial. 

Considerando 1, como um comprimento de correlação transver

sal, ou seja, o comprimento de correlação da rugosidade no plano xy, 

temos que o resultado padrão para o tensor resposta no limito lt /1>>1 

(no caso, para uma Interface vácuo-materlai tipo lâmina) é [263: 

4"^^ = (Ê - l)/e 4-n "tf. = e - 1 (2.38) 

Sipè et al [261 estenderam este tratamento para considerar 

correções do campo local que s3o importantes quando I. /1 < 1. Ainda no 

caso de uma interface rugosa vácuo-matcrlal com o meio 2 com a mesma 

constante dlelétrica do "selvedge", porém no limite 1̂ /1 .£ 1, '.einos: 

4-n"^ = ( 6 - 1) { £ - (1 - F)( € - 1) tais) + Ra^s^)"', 

41íy. * ( £ - 1) ( 1 • (1/2X1 - F)( € - 1) tais) - Ra^s)])"' (2.39) 

onde s = 1^/1, R = ( € ~ l>/( e + 1>. F • <blj?)> é a fração do "sel

vedge" preenchida por material (fator do preenchimento) e: 

a(s) = (sz • 1)' - s, 

l(s2 + 4)'^ + s3 - (»* + 1) '*• (2.40) 

Pela concordância dos resultados acima citados com as medidas 

experimentais C273, vemos que a expressão da polarização dada por 

(2.35) • (2.36) e adequada ao problema por nos encarado. Não estamos 

ax(s) * (1/2) 
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Interessados na for»» exata das componentes do tensor Y ••• somente 

no que a existência do "selvedge" pode acarretar, pela sua polariza

ção, quando da Incidência do radlaçSo eletromagnética. 

Uma vez que a polarização nc "selvedge" é conhecida, o campo 

por ela gerado no melo 2 é facilmente determinado pela expressSo 

(2.17). Esse campo interfere com o campo refratado usual (ordem zero) 

levando* a depôsiç3o inonogenea de energia. 

0*.hamo8 agora mais atentamente como se dá essa deposiçSo ino

nogenea de energia nas proximidades do plano z=0. Das equações (2.35), 
r 

(2.36) e (2.37), temos: 

P(7r> = bíf") TS Ei.íp (2.41) 

onde "t = V4 zz + H\, (xx • yy) 

. e Ê* (n> = E*t exp[iK~.Ã*3 (2.42) 

Aqui KL ó a componente do vetor de onda incidente no 

"selvedge" paralelo à superfície es 

E*i = CO + T ( K T ) 3 . £ T (2.43) 

é obtido da equacSo (2.32), dentro dos llmlte6 kl<<l e uJl«l, sendo U 

o tensor unitário. Assumimos uma onda plana por simplicidade (ou seja, 

onda com coerência temporal - monocromaticidade - perfeita). Conside

ramos, primeiramente, apenas uma componente do Fourier da funçSo de 

rugosidade b(k) e colocamos: 

b(7>> - b(k) exptik*!^"] + b̂ (iT) expE-iiT./T J (2.44) 

em (2.41). Juntamente com as equações (2.42), obtemos: 

Q^(P> = Q+ exptlk*+. i?3 •»- O". exptiíT . |̂ 3 (2.45) 

com Q t « b(k) I Y -E^ 

e Q. = b*(í?) I V .E; , íTt = K^ • k* (2.46) 

da equação para Q (k), dada na expressão (2.26), tomada no limite 

U l t j I C A A A P 
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w l « l . k l « l . 

Das equações ( 2 . 2 5 ) , ( 2 .26 ) • ( 2 . 2 7 ) . Juntamente COB ( 2 . 4 5 ) . 

podemos achar o caapo e l é t r i c o no aato 2 : 

E(r> = Ê"w)(r> • E c ° ( r ) C2.47) 

onda 

?*'(7> = *C(K*> E%xpliK^.. ~a1 expt-1 ui (TTc)zD 

» E ! axpClK*.»"! expC- lw (K*)z3 ( 2 . 4 8 ) 

6 o ~ f e i x e refratado que e s t a r i a presente sea o "se lvedge" , e : 

E*° Cr> = E+expCrk^..?r J expC-1 IO (K^.)Z3 *• 

• E - expClkl.Ã*D expCl u)Õ<L)zD (2.«i>-< 

e o campo do "selvedge", onde: 

Z^ = t ( k ^ ) . g l ( k ^ ) Q"± = 2v£*hiir±> if* ( 2 . 5 0 ) 

à energia disponível para absorçSo ó proporcional a A(r) = 

IE(r)l . Assumindo que o campo do "selvedge" é uma pequena perturba

ção, tomamos IEto I <<IE«°»I es-

lT<r) •* 2 RetEw*(r').Ew (r)3 (2.51) 

é a parte inomogênea de A(r). Em z=0-, esta so reduz a: 

A(p) = 4TTi3 lRetbíkH v» (kl) + -o*(kl)3 exp[líT.p"3) (2.52) 

onde v (íTl ) 5 E £ Í C ( Ç ) . t Ê*c (2.53) 

De (2.52) temos, então, que o módulo de A(/>) é proporcional a 

lb(k)C *>(k+) • ^( K_)]|. Para uma soma dos vários componentes de Fou

rier da rugosIdade, obtemos: 

A(»T) o< ti (íT,K* > lb(k)l (2.54) 

onde a fun;3o resposta que descreve a eficiência para a deposição Ino-

mogenea na superfície em k, devido ao feixe Incidente caracterizado 

r i* Ki., tf dado por: 

(í,!^) = 2TT «V (lTt) «• V*(kl)l (2.55) 
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enquanto b(k) e a medida da amp 11 tudo da rugosldade superficial ea k. 

A função M <k,Ki,) e responsável pela modulação da Intensidade na re-

glao z=0. Estudos faltos por.Slpo st al C263 sobra as funções h(k+ > 

envolvidas no problema mostram que estas tea comportamento suave ea 

quase todo o intervalo considerado, aas possuea eáxlaos locais ea va-

lores de k que satisfazes: 

IKC • "kl • u) (2.56. a) e Ist̂, ± k"l = iÍ n (2.56.b) 

onde a equação (2.56.a) é vil Ida para eater 1 ais coa grandes índices de 

refraçSo, enquanto a (2. 6.b) so aplica a materials cos n^i1. Isto es-
t 

tá de acordo coa os resultados experimentais obtidos com materials di

versos, nSo-blologlcos, com diferentes constantes dlelétrlcas e, por

tanto, diferentes índices de refraçSo C273. Na teoria proposta por Si-

pe et al C263, assume-3e que ocorro dano nos pontos onde a deposiçSo 

Inoaogenea é maior, ou seja, nos pontos de máximo da funçSo vi (k,K^ ). 

Hesses locais, para Intensldades Incidentes no material suficientemen

te altas, pode ocorrer a fusão que levará ent3o ao aparecimento das 

estruturas espacla 1mente periódicas observadas expert mentalmente na 

superfície dos materiais Irradiados. 

Com relaçSo ao interesse de nosso trabalho, vemos que o fenô

meno físico de depôslçSo lnomogonea de energia em superfícies com ml-

cro-rugosIdades depende exclusivamente do termo InomogSneo da intensi

dade dado por (2.51). Da equaçSo (1.29), vemos quo a intensidade asso

ciada a esta distribuição de campo elétrico pode ser expressa em fun

ção da parte real do grau complexo de coerência entre os campos elé-

tricôs E(0'(r) e E'"(r). Se houver correi açac- entre os dois campos, 

esse termo será diferente de zero, produzindo os efeitos físicos des

critos anteriormente. Se a correiaçlo entre eles for nula, temos que 
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I *fa<©>l—»» O • • distribuição d* intensidade ser* aproxlsadaaento 

constant* aobrc • superfície considerada. 

•o capítulo seguinte, evantasos alguns aspectos sobre super

fícies biológicas (sesbranas celulares). Constderasos viável a exis

tência de fenOsenos físicos coso os descritos neste capítulo es Mate

rial biológico, usa vez que, coso veresos a seguir, as superfícies ce

lulares* se adaptas ao sodelo de superfície considerado. 
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CAPÍTULO 3t 

BEHBBmS-BlQLôGlCnS 

O concetto de membrana biológica evoluiu >-.st ante com o de

senvolvimento e uso de novos métodos para estudos morfológicos e quí

micos. Aceita-se, atualmente, que uma blomembrana é um arranjo ordena

do de moléculas de proteínas, fosfolípldes o colesterol, com aproxtma-

t 

damente 10 na de espessura. £ interessante notar que, por suas dimen

sões, as biomembranas ocupam uma escala no espaço-tempo multo grande 

para se tratar quantlcamente e multo pequena para a apl1 cação da mecâ

nica contínua. 

Os 1ípldes encontrados na membrana variam com a espécie. A 

membrana do eritróclto humano (célula vermelha do sangue) está bem 

caracterizada e serve como exemplo. Aproximadamente 99% dos 1ípldes é 

colesterol ou um dos fosfolípldes: destes, a maioria é de fosfogllcé-

rides, que s3o moléculas assimétricas de forma alongada. Há um grupo 

polar num extremo e uma cadeia de hldrocarbonos no outro. 0 grupo po

lar é estável quando em contato cci moléculas de água, também polares. 

Tais grupos s3o chamados hldrofí1leos. As cadeias de hldrocarbonos s3o 

instáveis quando associadas com água e, assim, s3o chamadas hldrdfo-

bas. A molécula como um todo é chamada anflpática. 

As características físicas das moléculas 1ípldes da membrana 

produzem efeitos quo s3o fatores centrais na estrutura da membrana. 

Estee efeitos s3o amplamente revelados no comportamento de monocamadas 

dessas moléculas, um arranjo tridimensional com a espessura de uma mo-
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lecula • que se pode formar, por exemplo, quando os lfptdes s3o espa

lhado* nuaa Interface ar-agua. As cabeças polares se associas cos a 

água e as caudas hldrófobas .se orienta* lado a lado na direção de ar, 

ficando aals ou menos ea angulo reto coa a superfície. Essa aonocamada 

pode sofrer coapressao lateral até que a conformação de un grupo de 

moléculas ocupe uaa área aínlaa. Gorter e Grendel (1925) C3B3 mediram 

essa area minima para lfpldes extraídos de células vermelhas sangüí

neas e encontraram que esta era aproximadamente o dobro da área da 

membrana da célula. Concluíram, entSo, que os lfpldes, na membrana ce

lular, estSo arranjados em estruturas de blcamadas, ou seja, camadas 

com espessura de duas moléculas. 

Poster 1ormente,. Davson e Oanlelll (1943) [381 sugeriram que 

esta blcaaada llpídlca era estabilizada por uma fina camada de proteí

nas de cada lado da blcamada (modelo "sanduíche"). A Idéia de que a 

barreira essencial ao movimento de substâncias através da membrana ce-

lular é uaa caaada llpídlca recebeu corroboraçSo da observação que 

substancias 1lpo-solúvels penetravam mais facilmente na membrana que 

substâncias nao 1lpo-solúvels. 

Tornou-se claro, nos últimos anos, que a maioria das proteí

nas intrínsecas da membrana celular penetram a blcamada llpídlca, n3o 

catando simplesmente espalhadas ao longo de seus planos polares. Vá

rios fatores d3o evidência disso: a ten63o superficial aparente numa 

interface água-membrana n3o é inteiramente consistente com uma Inter

face agua-proteína; algumas membranas n3o incluem lípldes suficientes 

para a árta observada se o líplde está na forma de blcamada. Além des

sas fatores, o aparecimento da técnica do "freeze-etchlng", ou crio-

fratura, permitiu a confirmação aorfológica dessa hipótese. Esse pro-
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cesso C O M Ç I pelo congelamento da amostra, que é então quebrada do 

roni b expor duas superfícies. Us metal pesado, geralmente ouro ou 

platina, é aplicado por evaporação de forma a recobrir os contornos 

das superfícies. Esta é, então, coberta COB carbono, normalmente, e a 

réplica resultante, solta da amostra original ó examinada no microscó

pio eletrônico. A vartaçSo na deposição do metal pesado produz dife

renças na opacidade aos elétrons que correspondem- ao contorno ao longo 

da superfície. Uma das dificuldades desse método é eliminar a presença 

da água, que, por se expandir duranto a fase de congelamento, poderia 

m«r responsável pelo aspecto rugoso da superfície observado no micros

cópio eletrônico. Para tanto, mostramos, na figura 3.1, duas Imagens, 

obtidas pelo processo de "freeze-etchlng", que se referem às superfí

cies hldrófobas da blomembrana. Vemos, entSo, mesmo onde a presença da 

água e reduzida, que as superfícies lisas das monocamadas llpídlcas 

sao Interrompidas por projeções, dando ès superfícies um aspecto rugo

so. 
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Figura 3.1 - Inagens obtidas pelo processo de criofratura das 

superfícies hldróTobas das monocamadas interna - face citoplasmâtica -

(esquerda) e externa - face extracelular (direita) C381. 

Pequenas partículas s3o vistas se projetando de ambas as fa

ces, especialmente do interior. Há fortes evidências que estas partí

culas sejam moléculas de proteínas. Por exemplo, o tratamento de mem

branas que remove as proteínas intrínsecas também reduz o número de 

partículas visualizadas pela técnica de criofratura. Singer e Nicolson 

(1972) [381 sugeriram entSo que as partes n3o polares dessas molécu

las de proteínas estSo embebidas no ambiente nao polar formado pelas 

cadelas de hldrocarbonos das moléculas llpfdlcas, enquanto suas seções 

polares se projetam da membrana no ambiente polar proporcionado pelo 

•elo aquoso em cada lado da membrana (figura 3.2). 
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Figura 3.2.a - Rodeio trIdlnenstonal para bloneabrana propos

to por Singer e Hi col son. 

- - • 

Figura 3.2.b - Esquema do node1o para blomenbrana proposto 

por Singer e Nlcolson. 
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Singer • Nlcolson viram a membrana coao ua aoealco onda uaa 

varladada da moléculas da protafnas tea dlfarentaa funções. Hâ eviden

cia qua alguaaa dessas aoléculas sao capazes da se aover no piano da 

membrana, e, assim, a estrutura aostrada na figura 3.2 tornou-se co

nhecida coao o aodelo do aosalco fluido. Para o nosso trabalho, convém 

salientar aqui que, de acordo coa esse aodelo, o aals aceito atualmen

te;" uaa, bioaeabrana pode ser considerada, do ponto de vista morfológl-

co, como uaa superfície dotada da aicro-rugosIdades. 

Quanto a flslologla da célula, é Importante notar que alguaas 

das aoléculas de protefna da membrana podem agir como sítios específi

cos onde substancias específicas podem se ligar temporariamente ou 

seres transportadas através da membrana. Estes sítios localizados po

dem realizar, entSo, transporte ativo, isto é, com gasto de energia 

aetabdllca da célula - quebra de ATP, através da membrana. Uma das 

"bombas" desse tipo mais estudadas é a bomba de Na -K . Certas proteí

nas fazes o transporte acoplado de Na para o exterior e K para o In

terior da célula. As experiências mostram que, para cada 3 íons Na 

que saem da célula, 2 íons K entram. Assim, a bomba de Na -K é ele-

trogenica, contribuindo fortemente para o aparecimento de uma diferen

ça de potencial através da membrana celular. Essa ddp é conhecida como 

potencial de repouso (entro 60 e 100 mV> e se deve, assim, a gradien

tes eletroquímlcos existentes entre o lado Intra e extracelular, no 

equilíbrio. Além da bomba de Ná*"-K*, existem outros mecanismos seme

lhantes para outros tipos de íons. Essas "bombas" s3o responsáveis, 

então, pela própria funcionabl1ldado da célula, pois controlam a per

meabilidade da membrana. Associadas aos processos de difusão e osmose; 

sao os canais de entrada para as substancias necessárias a manutenção 
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da célula, ao «esao tempo quo exportas os produtos.resultantes de seu 

metabolismo. 

Apesar dessas "bombas" teres sido constatadas nas chasadas 

células excltávels (neurônios e fibras ausculares), evidencias aals 

recentes mostras que o bombeamento de Ha existo também em células de 

tecidos nSo-excltávets C423- Assim, pode-se esperar que a teoria de 

Hodgkln-Huxley de geraçSo e propagação de potenciais elétricos nas 

membranas de células excltávels [393 BO aplique também a outros tipos 

de células. Nessa teoria, basicamente, temos uma regi3o de instabili

dade elétrica na meabrana. Se o potencial de repouso, por alguma ra-

z3o, alcança um valor limiar, surge ua potencial de aç3o (figura 3.3): 

há uma despolarlzaçSo da membrana, seguida de uma repolarizaçSo, após 

2 a 3 mseg. Pode ocorrer também uma pequena hlperpolarlzaçSo. O poten

cial de aç3o (PA) se propaga, ent3o, pela fibra nervosa ou muscular, 

sem atenuação. c regenerado -por meio de correntes que fluem da regi3o 

•tlva para a regi3o de repouso despolarizando esta última e causando a 

propagsçSo do PA. Na regi3o ativa, a despolarlzaçSo associada ao PA 

muda as condutâhclas do Na e do K , alterando assim a permeabilidade 

de equilíbrio da membrana celular e, consequentemente, o estado fisio

lógico da célula (figura 3.4). 
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+ 4 0 « V 

- 6 0 «V 

híperpolorízoçoo 

Figura 3 . 3 - Fases do po tenc ia l de açSo. 

potencial 
«quili'brlo 
poro No + 

pottnciol 

ropouto 

potencial 
equili'brio 
poro K + 

Figura 3 .4 - AltcraçSo das condutSnclas de Na e K durante o 

potenc ia l de aç3o. 
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Estuda-se, atualmente, se fenômenos semelhantes podem ser ob-

cervãúos também em céluloe nSo-excltávels. NSo é nosso Intuito apro

fundarão-nos nesta dlscussSo. Apenas queremos, dessa forma, salientar 

a Importância de campos elétricos aplicados a uma membrana, pois estes 

podem Interferir de alguma forma no controle elétrico natural exercido 

pela célula. 

"" . De um modo geral, trata-se uma biomembrana como um cabo con

dutor de propriedades elétricas bem definidas. Apresenta capacltancta 

de aproximadamente 1 u,F/cn ; sua resistIvldade varia de membrana para 

membrana, sendo, contudo, da ordem de kXl/cm ; o valor de sua constan

te diclétrica € está entre 2 e 3 (a -constante dielétrlca do liquido 

adjacente tem valor próximo a 80). Trabalhos mais recentes [36-37J tem 

levado em conta a influencia da rugosidade nos parâmetros elétricos de 

membranas de bicamadas llpfdicas. 

Outra característica importante é o fato da blomembrana estar 

sujeita a um campo elétrico da ordem de 10 V/m, valor próximo ao cam

po elétrico associado ao feixe laser. Este último pode ser obtido fa

zendo-se um cálculo simples para o módulo do campo elétrico associado 

b uma densidade de energia de 1 J/cm", que é o valor por nós utilizado 

exper i ment a1 men te. 

Este conjunto de características, associado a trabalhos de 

outros pesquisadores, nos levou a relacionar os efeitos n3o térmicos 

observados com o uso de lasers de baixa potência a alteraçSes na per

meabilidade da membrana celular. No próximo capítulo pretendemos dar 

Idéias de como pode se processar esse tipo de interação. 
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CAPÍTULO 4i 

BQDELQ_FX£lCQ_IEHTAmQ_BABA_QS_EFElXQS_HíQrTÉBHlCQS 

Nosso objetivo, cono apresentamos no início desta disserta

ção, é o de dar idéias físicas sobre fenômenos observados no campo da 

biologia e/ou medicina. Obviamente não nos compete explicar como se 

processa esse fenômeno, pois, para quo isto aconteça ainda é necessá

rio ampliar multo nosso conhecimento dentro da biofísica. Pouco se co

nhece sobre o estímulo, controle e regulação de diversos fenômenos 

biológicos. Um exemplo disso é a base da pesquisa em câncer: apesar de 

conhecido o processo de divisão celular, ainda não se sabe o que esti

mula e controla este processo, ou seja, que tipo de sinal faz com que 

usa célula comece a se dividir, e o quo a faz parar. 

Estudando os efeitos não-térmlcos da radiação laser, vemos 

que um dos principais, mais observados aué apora, é o de aceleração da 

cicatrlzação de'lesões, o que Implica numa aceleração de processos de 

divisão celular. Vemos, assim, que estamos lidando com um conjunto de 

fenômenos biológicos ainda não totalmente explicados pela própria bio

logia. Nesses casos, o primeiro passo na pesquisa consiste em delimi

tar quais sa>> os parâmetros Importantes envolvidos direta e/ou Indire

tamente no problema, e como podem ser relacionados. 

Por isto, nesse trabalho, dentro da hipótese levantada ini

cialmente, pretendemos testar a Importância da coerência da radiação 

laser na ocorrência de efeitos não térmicos. Na Introdução, citamos 

trabalhos da literatura especializada quo nos levarão a este tipo de 
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hipótese, enquanto nos capítulos anteriores tratamos 1ndependenteaente 

do efeito físico produzido por radlacSo coerente sobre usa superfície 

rugosa ideal, e da descrlc3o.de uma superfície biológica sob o ponto 

de vista de seus parâmetros físicos macroscópicos, coso sua constante 

dleletrlca, e microscópicos, como sua rugosidade. Ressaltamos ainda a 

Importância de campos elétricos localizados na funcionabl1 Idade da cé

lula. A tentativa de explicar fenômenos observados por vários autores, 

blóm de nós mesmos, na açSe de lasers de baixa potência sobre tecidos 

vivos depende de como podemos relacionar tais conclusões, obtidas ln-
t 

dependentemente, numa forma adequada, dentro das características em 

comum exibidas pelos sistemas analisados. Temos que: 

1 - a radiaçSc coerente provoca efeitos diferentes dos produzidos por 

radiaçSo nSo coerente em superfícies rugosasr 

2 - as superfícies de membranas celulares apresentam micro-rugosidades 

3 - a funcionabl1 idade de algumas células - comprovadamente, a célula 

nervosa e a muscular - 6 regida per fenômenos elétricos que ocor

res a nível da membrana celular. 

Baseados nesses aspectos, podemos supor que radlaçac- coerente 

sobre uma célula pode causar efeitos diferentes dos provocados por ra

diação nSo coerente. Cem base em alguns trabalhos de outros autores 

C83 e num trabalho elaborado pela Faculdade de Ciências Hédicas/UNI-

CÀMP, supomos também que a radlaçSo coerente provoque alteraçSes a ní

vel de potencial de membrana. Este último trabalho citado, realizado 

por pesquisadores ligados ao Departamento de Otorrlnol«ringologia da 

FCM/UNICAMP, consistiu no tratamento de farlngites crônicas inespecí-

flcas com laser de CO , usando densidades de energia de 0.4 a 0.6 

J/cm*, dentro, portanto, do Intervalo utilizado na literatura e abaixo 

http://descrlc3o.de
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d* mínima dos» reativa - qua • a amor densidade de energia, tabelada 

para os diversos tipos de tecidos e lasers, capaz de provocar una rea

ção terá1ca detectava1 (por exemplo, hlperemla) na regi3o Irradiada 

[403. Foras obtidos bons resultados na cura dessa patologia COB o uso 

do laser. Isto, ales de aumentar o numero do efeitos biológicos rela

cionados a aplicação de lasers de baixa potência, nos levou também a 

pensar se este efeito não estaria relacionado a alterações na permea

bilidade da membrana celular, uma vez que a faring!te se resume, es

sencialmente, a uma alteração ha permeabilidade vascular da área afe-

tada. Dada a estreita relação entre esta e o potencial de membrana, 

temos então base circunstancial para nossa hipótese. O potencial elé

trico da membrana está também relacionado ao processo de divisão ce

lular, como mostra o trabalho de CO.Cone C42]. 

Avançando um pouco em nossas suposições, podemos considerar 

que, se um padrão de Interferência como o descrito no capítulo 2 para 

o caso de uma superfície rugosa ocorrer numa membrana celular, teremos 

regiões dessa membrana sujeitas a um campo elétrico oscilante com mes

ma magnitude que o campo natural da própria célula, enquanto outras 

regiões estarão sujeitas a valores de campo elétrico próximos a zero. 

No entanto, se os efeitos observados se devem a presença do campo elé

trico, ou a diferença na intensidade da radiação entre diversas re

giões da célula - considerando então a absorção, é algo que se encon

tra muitos passos a frente de nossa pesquisa e qualquer afirmação nes

te «yntldo se aproximaria de mera especulação. 

t Interessante notar ainda que, por tratarmos de material 

biológico, o efeito da radiação, ou de outros tipos de agentes físi

cos, não ocorre necessariamente apenas na região onde esta incide. A 



pag.52 

comunicação entre células é bem conhecida, C O M por exemplo a de espe-

c!*> qufalca que ocorre na sinaps», ou a Inlblçac* da divisão celular pe 

Io ~ontato entre aa células (413. Isto podo explicar porque observaaos 

efeitos seaelhantes para comprimentos de onda coa graus de absorção 

pelo tecido diferentes, ou seja, coa grau de transmissão variável pe

los tecidos atingidos. Pode também se relacionar ao fato da coerência 

da radiação transaitida no tecido diminuir, devido a Múltiplos espa-

lhamentos. 

Qualquer tentativa de aprofundar esta discussão a fia de se 

•ontar uma teoria plausível para a explicação dos efeitos observados 

esbarraria numa série de problemas, principalmente do ponto de vista 

experimental, A nível dos diferentes grupos envolvidos na realização 

do trabalho experimental relatado no próximo capítulo, ainda não é 

possível a medida de possíveis modificações de potencial de membrana 

produzidas pela irradiação laser. Assim, qualquer teoria levantada 

aqui, que não teria plena validade sem comprovação experimental ade

quada, somente viria engrossar o rol de teorias sobre processos celu

lares. Por outro lado, a elaboração de uma teoria desse tipo exigiria 

um grau de aprofundamento na área da biologia maior que o desejável 

para um trabalho na área de física. 

Assim, o procedimento experimental adotado visou, basicamen

te, a verificar a validade de considerarmos relevante, nos processos 

biológicos considerados, a coerência da radiação incidente num tecido 

vivo. Esse seria o primeiro passo de uma serie de experimentos que po

des eer realizados, posteriormente, para verificar nossas suposições. 

Vamos nos dedicar, então, a descrição do trabalho experimental, bem 

coso dos resultados obtidos, tarefa esta que será realizada no restan-
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t* d«»ta dissertação. 
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CAPÍTULO 5< 

EBQCEDlHEHIQ-EXEEBlHEHInL 

Lur.iro das limitações Impostas por u» trabalho Interdiscipli

nary onde a t*strutura envolvida no suporte da área expertmental de 

nosso trabalho requer participação da Medicina, objetivados um teste 

simples para nossa hipótese, ou seja, da relevância da coerência nos 

processos biológicos considerados. 

Estudando a literatura conseguida nas áreas de biologia e me-

dlclna sobre os efeitos n2o-térmlcos, fizemos uma análise das caracte

rísticas em comum d&stes trabalhos. Assim, notamos que o tipo de efei

to macroscópico mais estudado e observado por diversos pesquisadores é 

o de aceleração da cicatrizaçSo de lesões provocadas artificialmente 

na pele de animais 15-72, ou em lesões cutâneas de pacientes, em estu

dos clínicos 12-41. Desse modo, resolvemos.escolher um animal de expe

rimentação, provocar a lesSo e irradiá-la com fontes de luz com grau 

de coerência distinto, acompanhando então a evolução do processo cica

tricial com registro fotográfico. 
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5.1 - EQUES-DS-LBZ 

O primeiro passo consistiu em detersinar quais fontes serias 

envolvidas no problema. Usa delas Já estava previamente determinada: 

ua laser de He-He, n3o-polarizado, tanto devido ao alto grau de coe

rência da radlaçSo emitida bem como pelo fato de ser amplamente utlll-

zado em estudos de efeitos na'o-termicos, de acordo com a literatura 

obtida. 

Quanto ã outra fonte, pensamos inicialmente em usar uma lâm

pada associada a ua aonocromador, limitando a radlaç3o num intervalo 

de comprimento de onda próximo ao do laser de He-Ne. Ho entanto, tra

balhos utilizando esse tipo de equipamento Já haviam sido realizados 

ca culturas de células [10-13]. Optamos, portanto, pelo uso do mesmo 

laser de He-Ne, acoplado a um dispositivo ótico que diminuísse seu 

grau de coerência. Este consistiu num disco de vtdro fosco colocado em 

aovlaento a frente do feixe laser. Conforme discutimos no capítulo 1, 

este dispositivo afeta a coerência da luz laser, transformando-o numa 

fonte de luz quase-térmlca. Para a obtenç3o do vidro fosco, constdéra

mos dois processos: corrosSo por ácido e Jateamento de areia. Este 

ultimo se revelou sais eficiente. Jateamos um disco de vidro com 

<p « 100 mm, com grSos de areia com dimensões da ordem de MJD. Acopla-

aos o disco a ua motor, alimentado por fonte DC, que permitiu sua ro

tação. Por meio de luz estroboscópica, detectamos 2400 rpm para o con

junto disco-aotor, na velocidade por nós escolhida mediante a observa

ção dos padrões de Interferência. Isto Implicou numa velocidade angu

lar to» 251 Hz e velocidade escalar para o ponto onde incide o feixe 
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laser de aproximadamente 8.8 m/a (a distancia deste ponto ao eixo de 

rotação é de 35 • • ) . 

Para se estimar o grau de coerência da luz obtida nesse tipo 

de montagem, fizemos ur levantamento fotográfico dos padrSes de Inter

ferência obtidos com o vidro fosco parado e em movimento. Com o vidro 

parado (velocidade do rotaçSo zero), observa-se (flg. 5.1) um padrSo 

de "speckle", onde as regi See de contraste claro-escuro mostram que a 

luz'ainda mantém seu grau de coerência original, ou seja, apesar de 

defasados, os componentes que formas a onda ótica guardam uma relaç3o 

de fase entro si fixa no tempo, sendo portanto coerentes. Com o vidro 

em movimento Cpara as condlçSes citadas acima), o padrão torna-se bem 

mais impreciso; as zonas de contraste intenso desaparecem, e a luz re

sultante é a de uma fonte de luz quase-térmlca. Este padrão encontra-

se na figura 5.2. Nestes registros foram utilizadas duas lentes, como 

no esquema da flg. 5.3.b. As' fotos foram obtidas com o uso de uma má

quina PENTAX, sem o conjunto de lentes do focaiIzação. Utilizamos fil

me ASA 32, com tempo de exposição para a fotografia de 1/500 s. 
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Figura 5.1 - F o t o g r a f i a do padrSo do i n t e r f e r ê n c i a COB O vi

d r o fosco p a r a d o . 

i~—+t- «^. 

Figura 5.2 - Fotografia do padrSo de interferência COM O vi

dro fosco em movimento. 
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Utilizamos um laser de He-He, potência de saída 6.6 mO, luz 

nao polarizada, k sontages foi feita na vertical para que fosse possí

vel a Irradiação de an Isals anestesiados, que nao podea ser colocados 

na vertical devido a ocorrência de depressão respiratória. 

Fez-so necessário que a potência de saída após o sistema de 

lentes da objetiva fosse aproximadamente igual em ambas as montagens, 

para que o tempo de exposição das lesões dos animals a radiação de aa-

bas" as montagens fosse o mesmo. Embora a potência de saída do laser 

fosse de 6.6 ml), o uso do vidro fosco fez com que essa potência, no 

caso da montagem da flg. 5.3.b, caísse para aproximadamente 0.6 aU 

após a objetiva. Essa diminuição de cerca de 10 vezes na potência exi

giu o uso de um filtro de densidade neutra ns 1 na montagea mostrada 

na flg. 5.3.a. Desse modo, fizemos uma montagem fixa para o laser, a 

lente e a objetiva, a qual se podia acoplar tanto o suporte do motor 

com o vidro fosco, obtendo-se a montagem da flg. 5.3.b, como o suporte 

para o filtro, para a montagem da flg. 5.3.a. 
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5 * - DETEBBlHèCXQ_DE_EA8íHETB0S_B10L«ílC0S 

Na Arca médlco-blológlca, a primeira providência foi a de es-

rr.:r. o an mal a ser utilizado. A escolha recaiu sobre o rato, tanto 

pel« -="-11 Idade de obtenção, como pelo fato de grande parte dos traba

lhos de* outros pesquisadores na área médica utilizar este âr.lnal. 

0 trabalho foi desenvolvido, dentro da FCH/UNICAMP, nas de

pendências do Húcleo de Medicina o Cirurgia Experimental. Lá foram ob-

tidos ratos Uistar, nos quais seriam criadas lesões para posterior li— 

radlaçSo. 

Assim, o segundo passo consistiu na criação e padronização 

das lesões. Decldlu-se criar uma lesão lnf1amatórla, semelhante a ge

rada na farlnglte crônica, que serviu de base para trabalho anterior, 

nessa área, da FCH/UNICAHP, e que foi comentado no capítulo 4. Vários 

agentes químicos e físicos foram testados para a criação de lesões no 

dorso do rato, após conveniente trlcotomla e anestesia: trl-cloro acé-

tico, nitrato de prata (estes dois em concentrações variadas), escama-

ç3o e corte por blsturi, e queimadura com Nz líquido. Este último mé

todo foi o que apresentou melhores resultados, com a vantagem de não 

interferir na bioquímica do tecido animal, o quo aconteceria com o uso 

de agentes químicos. 

Padronizamos a lesão pela aplicação de N, líquido, no animal 

anestesiado, por 5 segundos, duas vezes consecutivas, com Intervalo de 

tempo de 5 minutos entre elas. A aplicação foi repetida por 3 dias 

consecutivos, sendo a primeira irradiação feita após a ultima aplica

ção de N 1íquido. 
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A área da lesSo, determinada pela área do recipiente ea con

tato COB a pele do animal, é circular com diâmetro y - 0.6 cm. A pa-

dronlz^çSo foi confirmada por blópsias levadas ao Departamento de Pa

tologia da FCM/UNICAMP, que determinou, por melo de exames hlstologl-

cos, ••• alto grau de repetlbl 1 Idade na obtençfio das lesões. 

Além de determinar a forma de crlaçSo da lesSo, acompanhamos 

também sua evolução natural, Isto é, o processe natural de cicatrlza-

çtSo da lesSo, para posterior comparação com as lesões Irradiadas. As

sim, podemos afirmar que a lesSo provocada é um processo superficial e 

que nSo deixa maiores seqüelas: num período de 2 meses o dorso do ra

to, onde 83o criadas as lesões, encontra-se perfeitamente r .composto. 

Tomados todos os procedimentos relatados acima passamos ent3o 

a fase de irradiação e acompanhamento da clcatrlzaçSo das lesões pro

vocadas. 
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5.3 - lB8àBlòCaQ_BoS_LESBES_E_BESBLInBQS 

Baseados na literatura, optamos por uaa série de 4 Irradia

ções, aplicadas até duas vezes por semana, utilizando densidade de 

energia de 1 J/cm2. Para uma lesão circular, <p - 6 mm, e potências 

de luz incidente na lesão de 0.6 mU, temos um tempo de exposição de 

aproximadamente 8 min 20 seg. Como dissemos na seção 5.1, o motivo da 

colocação do filtro de densidade neutra à frente do feixe laser (mon

tagem da flg. 5.3.a) é, então, fazer com que o tempo de exposição da 

lesão as duas fontes de luz utilizadas seja o mesmo. Isto porque alte

rar o tempo de exposição significa alterar outro parâmetro, além da 

coerência, e principalmente num sistema biológico isto pode mascarar o 

resultado. 

Feitas estas considerações, partimos para a irradiação de um 

animal piloto, em cujo dorso foram provocadas 4 lesões por N2 liquido, 

dentro do esquema referido na seção 5.2. As lesões foram criadas na 

região próxima às patas dianteiras, onde evidenciamos menor formação 

de crostas. Um esquema da* lesões está mostrado na flg. 5.4. 
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Cabaço 

robô 

Figura 5.4 - Esquema das lesões criadas con N~ Ifquido no 

animal piloto. 

A irradiação foi feita na seguinte ordem: 

LesSo ns 1 - 4 Irradiações com laser de He-Ne, 8 min 20 seg cada uma 

(df-ns idade de energia - 1 J/cm ) 

~.esSo n! 3 - les3o controlo da les3o ns 1 

Leslo ns 2 - 4 irradiações com laser de He-Ne com grau de coerência 

diminuído, 8 min 20 seg cada uma (densidade de energia = 

1 J/cm2) 

Leslo n! 4 - leslo controle da les3o ns 2 

Ao final da seqüência de 4 Irradiações, a leslo ns l encon

trava-se totalmente cicatrizada ( a cicatrizaçlo total foi alcançada 3 

dias após a terceira irradiação). A leslo ns 2 ainda apresentava cros-
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ta •• aproximadamente 1/3 de sua area original. As lesSes controls ns 

3 e 4 diferi as entre si. A lesSo ns 3 apresentava grau de evolução 

•ais adiantado es relação a les3o ns 4, que estava dentro dos padrOes 

por nós determinados da evolução natural das lesSes. Desse animal no

tamos entSo que, apesar da lesão Irradiada com laser ter evoluído sais 

depressa, a les3o ns 2 também apresentou aceleração em relação ao seu 

..controle. Observamos também que o controle ns 3 poderia ter sido In

fluenciado pela lrradlaçcSo; assim, resolvemos mudar a localização da 

lesão controle e usar apenas uma, ao Invés de duas, como neste piloto. 

Mais dois animais serviram para nossa amostragem, pois perde

mos vários devido a motivos explicados mais adiante. Nestes, as lesões 

foram criadas de acordo com os esquemas das figuras 5.5 e 5.6: 

Cobeço 

Fig. 5.5 - Animal com lesSes irradiadas: 

Les3o n! 3 - 4 irradiações com laser de He-Ne com grau ae 



Lesfto n« 2 -

LesSo ni 1 -
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coerência dlalnufdo; 8 Bin 20 seg cada una 

(densidade de energia = 1 J/caz) 

4 lrradlaçOes coa laser do He-Ne; 8 «In 20 seg 

cada una (densidade de energia = 1 J/c»2) 

controle (nao Irradiada) 

Flg. 5.6 - Animal com lesSes Irradiadas: 

Les3o n! 1 - 4 Irradiações com laser do He-Ne; 8 min 20 seg 

cada uma (densidade de energia = 1 J/cm ) 

LesSo n! 2 - 4 IrradlaçSes com laser de He-Ne com grau de 

coerência diminuído; 8 min 20 seg cada uma 

(densidado de energia = 1 J/cmz) 

Les3o n! 3 - controle (n3o irradiada) 

Nestes dois animais foram observadas evoluçSes semelhantes ao 
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do antsal piloto. Ho animal retratado na fig. 5.6, contudo, a quarta 

Irradiação nSo chegou a ser completada, pois o anlaal aorreu por ex

cesso de anestesia. Apesar dLsso, pudemos notar que a lesão Irradiada 

COB laser (ns 1) apresentava área bea menor que a de ns 2. Além disso, 

notaaos que, ea todos os anteals, ambas as lesSes irradiadas apresen

tava» aceleração da cicatrlzaçSo e» relação ao controle, nSo Irradia

do. 

£ Importante salientar aqui que a dificuldade envolvida nua 

estudo com animais é muito grande; muitos fatores estac* além do con

trole do laboratório. Alguns deles, que encontramos no decorrer de 

nosso trabalho, s3o: 

- animais (ratos) com. dermat 1 te de contato (sarna), que causa lesões 

na pele, tirando os animais de nossos padrões para a crlaçSo da le-

s?o a ser irradiada; 

- animais com maior sensibilidade à anestesia (éter) que outros; isto 

ocasionou a perda de vários deles durante o experimento, pois os 

animais ficavam anestesiados cerca de mel.a hora consecutiva por vá

rios dias, durante um período de 3 semanas, em média. Isto também 

exigiu um numero mínimo de lesões por animal, para que o tempo de 

anestesia fosse o menor possível, implicando num menor aproveitamen

to dos animais; 

- cm alguns animais, a trlcotomia nSo resistia tempo suficiente para a 

observação da evolução das lesões, obrigando-nos a desconsiderar o 

animal. 

Por todos estes fatores, e considerando também que este tra

balho está sendo feito na área de física, achamos suficiente, em comum 

acordo com os médicos que acompanharam o trabalho, os resultados obti-
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dos coa «st** três anlaais. Est»« resultados se aostrara» favoráveis 

ac prossegu1sento do trabalho, utilizando, pores, us aalor núsero de 

»p: «ils e setodos sais elaborados para o acoapanhaaento da evolução da 

lestEo (entre estes, setodos bloqufslcos que poderão rastrear selhor a 

-nte tçSo da radiação cos o tecido anlsal e dar, portanto, inforaaçSes 

sobre o "status" da célula antes e depois de Irradiada). Este procedi

mento, por ser de área estrltasente biológica, devera ser realizado 

por aluno de pós-graduaçSo da FCH/UH1CAMP, cabendo o acoapanhaaento 

dós resultados a físicos do IPGU/UNICAHP, para posterior avaliação 

conjunta do aodelo teórico esboçado neste trabalho. 
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3.4 - BEClSIBQS.EQIKBáElCQS 

Nesta seção, apresentamos algumas das fotografias tiradas pa

ra o acompanhamento do trabalho experimental. Estas fotos, original

mente "slides", foram batidas por fotógrafo da seção de Audlo-vlsual 

da FCH/UNICAMP. 
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Í Í T O 6 

— - — - • * - r -

Flgura 5.7 - Hontagem utilizada para a lrradiaçSo dos ani

mais. Ho suporte vertical, encontra-se o filtro (cf. fig. 5.3.a). Apa

reces na foto também a fonte de alta tensSo para alimentação do laser 

(esquerda) e o suporte motor-vldro fosco, bem como a fonte DC que ali

menta o motor (direita). 
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Figura 5.8 - Animal anestesiado, preso à mesa e trlcotomlza-

do, estando, portanto, preparado para a crlaçSo de les5es. 
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Figura 5.9 - Aspecto da lesSo logo após a primeira aplicação 

de N x líquido. 
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Figura 5,10 - Aspecto das lesões após a terceira apll-açSo de 

H 2 líquido. 
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Figura 5.11 - Irradlaç3o das lesSes, num animal teste - em 

que só foi feita uma aplicação - com radiação do laser com grau de 

coerência diminuído (cf. fig. 5.3.b). 
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Figura 5.12 - Aspecto daB lesSes cerca de l môs após sua 

criação no dorso do animal. 
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Figura 5.13 - Aspecto das lesSee cerca de 2 meses apôs sua 

criaçSo: o dorso do rato encontra-se completamente reconstituído. 
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F i g u r a 5.14 - Aspecto das lesSes no anima) p i l o t o <c f . T i g . 

5 .4 ) 2 d i a s após a q u a r t a I r r a d i a ç ã o das l e s õ e s . 

t 



tJÊ 

Figura 5.15 - Aspecto das lesSes, no animal esqueciatIzado na 

flg. 5.5, apôa a terceira aplicação de N 2 líquido e antes da primeira 

irradiação. 
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Figura 5.1£) - Aspec to das l e s S e s , no animal e e q u e m a t l z a d o ns 

f i g . 5 . 5 , momentos a n t e s da segunda I r r a d i a ç ã o . 
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Figura 5.17 - Aspecto das lesões, no animal esquematizado na 

fig. 5.5, momentos antes da terceira Irradiação. 
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Figura 5.18 - Aspecto das lesões, no animai esquematizado na 

flg. 5.5, momentos antes da quarta Irradiação. 
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Figura 5.19 - Aspecto das lesSes, no animal esquematlzado na 

flg. 5.5, 3 dias após a quarta irr?' iaca'o das lesSes. Nota-se a les3o 

Irradiada com luz laser completamente cicatrizada. 
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CQHaySDES_E_CQl!EHIíBiOS 

O caráter interdiscipllnar desta monografia Impossibilita uma 

apresentação de conclusões na forma convencional. Porém, os resultados 

obtidos com animais, descritos no capítulo 5, sSo animadores para o 

prosseguimento de pesquisas relacionadas ao estudo de efeitos n3o-téi— 

micos. Embora ainda seja necessário percorrer um longo caminho para se 

afirmar cone 1us1vãmente a Importância da coerência nos processos bio

lógicos considerados demos aqui o primeiro passo que dará suporte a 

pesquisas mais detalhadas e específicas no que diz respeito a área 

medica. 

Nossos resultados parecem appntar também para o fato dos fe-

nO nos nac—térmicos n3o so relacionarem somente è propriedade de coe

rência da luz laser. As lesões irradiadas com fonte quase-térmlca, ob

tida pelo difusor em movimento, apresentam aceleração na cl catr lzaçllo 

se comparadas às lesões n3o-Irradladas. Lste é um ponto a ser explora

do nas próximas etapas desta pesquisa, pois n3o o encontramos relatado 

em nenhum outro trabalho anterior. Outro dado Importante foi mostrado 

numa referência recentemente obtida C131, que trata da comparação dos 

efeitos laser x luz térmica considerando também a polarização, apesar 

dos trabalhos na área médica n3o se preocuparem com este aspecto, 

usando luz n3o polarizada. Consta que, com luz térmica polarizada, 

Hester e seus colaboradores conseguiram 80% d«"s resultados obtidos com 

llnfócltos com laser de He-Ne polarizado, enquanto luz n3o polarizada 

nSo resultou em efeito aparente. Estes dados mostram, mais uma vez, 

que ainda há multo por fazer até que a possível explicação para a 
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classe d* fenômenos que estamos investigando seja alcançada. 

Sari a Interessante coeentar também sobre os dois objetivos 

deste trabalho: i» de natureza acadêmica, no sentido de complementaçSo 

•Ia formação e conhec 1mentos básicos; outro, usando resultados práticos 

-a area pouco explorada, pelo nenos e» nosso melo, da "Interface" Fí-

s1ca-Hed1c1na. 

Quanto ao prleelro objetivo, acredItaaos que tenha sido al-

*•?-•- \o através dos três primeiros capítulos desta dissertação. Com 

•v3o ao segundo, embora nossos resultados não sejam conclusivos se 

c '-"z do ponto de vista estritamente biológico, o node Io por nós 

píwt- epresenta um elo entre o fenômeno físico "luz coerente" e 

outras propriedades biológicas, especificamente de btomembranas, 

abrindo assim uma porta para novas experiências. 0 dispositivo experi

mental c, elaboramos parece ser apropriado para estudos comparativos 

da aç9o luz, com diferentes graus de coerência, sobre tecidos vi

vos. Existem trabalhos nessa linha Já em andamento na FCM, sendo o 

nosso, portanto, o Início de uma nova linha de pesquisa na UNI CAMP. 
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