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RESUMO 

Nesse trabalho apresenta-se uma das aplicações da modelagem matemática no 

sistema cardiovascular, sendo utilizada na estimação do volume ventricular esquerdo, 

que é um parâmetro fundamental no diagnóstico de doenças cardíacas. Para isso, 

confecciona-se um molde de um ventrículo esquerdo, determina-se seu volume real, 

e compara-se esse valor com os obtidos por métodos matemáticos médicos e por um 

novo método proposto, baseado na integral de revolução de uma função polinomial 

específica. Os resultados preliminares indicam que o método proposto é mais eficiente 

que os métodos matemáticos médicos, com diferença de apenas 3,5% do volume real. 

INTRODUÇÃO 

O volume ventricular esquerdo (VVE) está relacionado ao diagnóstico de 

hipertensão arterial e insuficiência cardíaca (IC) (Galrinho, 2009). Uma das doenças 

mais severas para o coração é a Miocardiopatia Dilatada (MCD), caracterizada 

principalmente pela dilatação ventricular esquerda, podendo levar o paciente ao 

quadro de IC (Domingues et al., 2013). Em 2009, no Brasil, 300 mil pessoas foram 

internadas com IC, sendo esta a principal causa de internações em nosso país (Albert 

Einstein, 2011). Dessas, cerca de 60 mil tiveram a MCD como responsável pelo 

desenvolvimento da IC (McMurray et al., 2009). 

O VVE é um importante passo para o diagnóstico de MCD e outras doenças 

cardíacas (Galrinho, 2009; Filho, 2012). Devido a essa importância, usa-se nesse 

trabalho um molde do ventrículo esquerdo bovino para analisar os modelos 

matemáticos destinados ao cálculo do VVE e comparar esses resultados com o 

resultado obtido em um novo modelo aqui proposto. 

OBJETIVOS 

 O objetivo geral do projeto de iniciação científica registrado em nossa instituição 

é desenvolver modelos matemáticos de obtenção do VVE de bovinos com a utilização 

de métodos de interpolação e ajuste de pontos. O objetivo desse trabalho, é 

apresentar essa análise para um molde, com um método de ajuste de pontos, e 

comparar o resultado com os métodos matemáticos médicos. 

METODOLOGIA 

 As seguintes etapas foram necessárias: i) estudo do sistema cardiovascular, ii) 

revisão bibliográfica sobre os métodos matemáticos de obtenção do VVE, iii) estudo 



dos métodos de obtenção do molde ventricular, sua confecção, determinação das 

principais medidas e cálculo do seu volume real, iv) obtenção do contorno ventricular, 

v) subdivisão do eixo das abscissas em partes iguais e obtenção dos pontos 

superiores determinados no contorno, vi) ajuste desses pontos por uma função 

polinomial de grau 6 e cálculo do volume do sólido de revolução gerado pela curva.    

DESENVOLVIMENTO 

O estudo do sistema cardiovascular e do seu funcionamento foi feito por meio 

de livros de fisiologia e medicina, e a revisão bibliográfica dos métodos matemáticos 

utilizados na prática médica, para o cálculo do VVE, foi feita de forma sistemática pelo 

portal de periódicos da capes, principalmente pelas principais referências mundiais.  

O molde foi confeccionado e seu volume calculado (pelo princípio de 

Arquimedes) seguindo os métodos descritos em BEZERRA (1985). As medidas 

necessárias do molde foram obtidas com utilização de um paquímetro universal da 

marca Mitutoyo, e a obtenção do contorno ventricular foi feita através do corte do 

molde pelo plano transversal determinado pelos pontos médios aórtico e mitral e 

também pelo Apex, e que, posteriormente, foram colocados no plano cartesiano. Em 

seguida, a subdivisão do eixo das abcissas foi feita (29 partes iguais), e os pontos 

superiores do contorno foram determinados. Com isso, determinou-se um polinômio 

de grau 6, pelo método dos mínimos quadrados, que melhor se ajusta a esses pontos. 

Finalizando, foi calculado o volume do sólido de revolução gerado pelo 

polinômio ajustado aos pontos do contorno, e esse valor foi comparado com os obtidos 

pelos métodos matemáticos médicos tradicionais, dados em FILHO (2012) (Figura 1). 

 

Figura 1 – Em sequência, tem-se o coração bovino utilizado para confecção do molde, 
o molde confeccionado e o modelo 3d feito em linguagem Maple ®, considerando o 
sólido de revolução gerado pela função polinomial de grau 6. 



RESULTADOS PRELIMINARES 

 Os resultados preliminares indicam concordância muito boa entre os métodos 

matemáticos médicos já utilizados em cardiologia, o volume total determinado pelo 

princípio de Arquimedes e também pelo sólido de revolução gerado pelo polinômio de 

grau 6, que melhor se ajusta ao contorno superior do molde. Esse último método 

representa o modelo matemático que se propõe nesse trabalho. Além disso, o modelo 

aqui proposto apresentou maior concordância do que os métodos matemáticos 

médicos, com diferença percentual de 3,5% em relação ao volume real, contra 12% 

de diferença nos métodos tradicionais. Novas análises, com número maior de 

amostras, serão feitas para que uma rigorosa análise estatística possa ser realizada.  
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