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1. Introdução. 

 Durante a formação de novos profissionais da área médica, a busca de 

informações visuais e textuais sobre as diversas estruturas do corpo humano é 

feita através de atlas de anatomia. Devido à insuficiência de cadáveres nos 

departamentos de anatomia, além do desgaste das peças anatômicas pelo 

manuseio constante, tem-se na utilização dos atlas, em formato de livros ou 

digitais, um auxílio a esses problemas. (MONTEIRO et al., 2006) 

 Recentes avanços em imagens médicas, incluindo a tomografia 

computadorizada (TC), demonstram que além de ótimas ferramentas de 

diagnóstico, oferecem uma boa fonte de materiais para ensino de anatomia. 

(WRIGHT, 2012), sendo possível criar modelos computacionais com 

informações derivadas destas imagens (YOUNG; FRANGI, 2009), fornecendo 

uma base de dados para a criação de materiais de estudo.  

 Como os estudantes de medicina muitas vezes têm dificuldade em 

alcançar uma compreensão conceitual e tridmensional (3D) da anatomia, as 

imagens em computação gráfica 3D, animadas e interativas podem fornecer 

uma melhor informação visual para os usuários. (BATTULGA et al., 2012), 

podendo ser utilizadas em materiais didáticos.  

 

2.  Objetivos. 

Desenvolver um atlas digital de morfologia cardíaca, de autoria própria, 

para uso no ensino de graduação de cursos de medicina, com visualização de 

imagens 3D e uso de ferramentas interativas que melhorem a compreensão 

estrutural do órgão e incrementeam a aquisição do conhecimento da anatomia 

cardíaca.  

 

3. Metodologia. 

 O estudo está sendo realizado no Campus Centro da Universidade 

Anhembi Morumbi, situada à R. Dr. Almeida Lima, 1134 – São Paulo. 



 O banco de dados foi disponibilizado pelo centro de imagens do INCOR , 

entregue pessoalmente pelo Prof. Dr. Carlos Rochitte, Professor Livre Docente 

e Doutor do Setor de Ressonância e Tomografia Cardiovascular do InCor - HC-

FMUSP. 

 As imagens foram obtidas da TC do coração em formato de Imagem e 

Comunicação Digital em Medicina (DICOM) e reconstruídas em 3D através do 

software Invesalius, software público para área de saúde e manipulado no 

software Blender onde será feito o detalhamento e quando necessário editado 

para evidenciação dos acidentes anatômicos pré-selecionados. 

 Após a criação das imagens em 3D, será realizado o processo de 

identificação e nomenclatura das estruturas cardíacas e a criação de um roteiro 

de estudos para disponibilizar aos alunos do curso de medicina em um arquivo 

pdf 3D. 

 

4.  Resultados (definitivos ou parciais); 

 O presente trabalho encontra-se em desenvolvimento e ao final será 

avaliado por professores da instituição da área de anatomia e de sistema 

circulatório humano para a avaliação da ferramenta através de um questionário 

avaliando a usabilidade, interatividade e conceitos técnicos, além de um campo 

aberto a críticas e sugestões para melhorias. 

 

5.  Discussão e conclusão dos achados.  

 A utilização de uma imagem de TC cardíaca permite uma reconstrução 

3D, modelada e detalhada, com maior fidelidade em relação às estruturas 

anatômicas do corpo humano que será aplicado para a criação de um atlas em 

pdf 3D, além de outras possibilidades como programas de realidade 

aumentada, permitindo uma maior interatividade dos assuntos abordados em 

aulas práticas de anatomia. 
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