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Resumo: O estudo principal deste trabalho é projetar 

um equipamento de detecção de tumores na pele que 

consiga responder adequadamente às necessidades dos 

médicos especializados em dermatologia, para obter tal 

resultado é necessário simular as características ópticas 

do sistema tegumentar como a reflexão, a absorção de 

luz, a variação de temperatura causada por vários tipos 

de comprimento de onda, usando as propriedades de 

ótica, de física moderna, de softwares de simulação 

matemática. 
1. Introdução 

O equipamento de detecção de tumores 

tegumentares, câncer de pele, chamado de 

Dermatoscópio é uma ferramenta construída desde 1920 

por Saphier, pode diferenciar, de forma objetiva, lesões 

melanoticas das não melanoticas, permitindo aumento 

da sensibilidade e da especificidade no diagnóstico do 

melanoma cutâneo. 

O funcionamento do equipamento é com uma fonte 

de luz interna polarizada ou não, sendo a fonte de luz 

feita por redes de LED’s ou um tubo de gás halogênico 

que possuem propriedades de destacar, via luz, o tecido 

afetado pelo câncer. 

O diagnóstico precoce pode ser feito hoje por 

Dermatoscópios importados e de alto custo com o uso 

de substâncias que ajudam a realçar o tecido doente que 

também possuem um alto custo, fazendo com que as 

possibilidades de tratamento clínico sejam inviáveis na 

rede de atendimento primária na saúde brasileira. 

 

2. Materiais e Métodos 
         O Dermatoscópio é composto por uma rede de 

LED’s acoplado com uma lente de aumento capaz de se 

visualizar os tumores e veias capilares do tecido.  

         O dimensionamento dos LED’s é feito por estudos 

de simulação ótica da pele encontrada na literatura, por 

experimentos de diagrama de difração e por testes de 

potência luminosa.  

         A lente deve possuir um aumento capaz de 

visualizar tamanhos de milímetros a dezenas de 

micrometros, de acordo com as equações de física ótica.  

         Para testes e dimensionamento, o programa 

MATLAB
®
 (Mathworks, E.U.A) é usado como 

simulação matemática para avaliar o sistema 

considerando as equações de física ótica para definir os 

comprimentos de onda eficazes e a faixa de aumento da 

lente que o sistema deve obedecer e também funciona 

como uma ferramenta capaz de fazer cálculos 

minuciosos a fim de melhore a análise do sistema. 

 

3. Resultados Preliminares 
        As figuras 1 representam as simulações das 

propriedades óticas da pele feito por ZONIOS 2001. A 

figura 2 e a tabela 1 representam as simulações 

matemáticas em MATLAB e dos experimentos feitos 

em bancada para avaliação dos LED’s para melhor 

detecção, apresentando nível de aumento da lente, a 

luminosidade por tensão aplicada e o diagrama de 

difração. 

         A figura 1 representa a variabilidade da reflexão 

difusa pelo comprimento de onda de vários tipos de 

pele, este gráfico foi feito por ZONIOS 2001. 

 
Figura 1 – Gráfico do nível de reflexão difusa do melanoma pelo 

comprimento de onda.(ZONIOS, 2001 ) 

         A letra (a), (b) e (c) representam a reflexão difusa 

para peles branca, amarela e negra, respectivamente. 

         A figura 2 representa o nível de luminosidade pela 

corrente de dois tipos de LED’s que são o verde alto 

brilho e azul alto brilho. 

 
Figura 2 - Gráfico do nível de luminosidade pelo corrente. 

          A tabela I representa a faixa dos comprimentos de 

onda dos LED’s azul e verde. 

 

Tabela I – Faixa dos comprimentos de onda dos LED’s 

 
4. Conclusões 

         Observando na literatura e os tipos de LED’s 

encontrados, podemos concluir que os comprimentos de 

onda compatíveis para detecção são o verde e azul, 

porém somente a detecção da melanina não é suficiente 

para ter uma conclusão exata, logo começamos a 

observar a irrigação do tecido para ter uma conclusão se 

é possível obter uma afirmação considerável na 

avaliação de câncer ou não. 
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