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1. RESUMO 

É fato que a matemática é indispensável para o desenvolvimento da ciência e 

tecnologia, e que tem papel de destaque na evolução humana. Uma das áreas onde 

ela pode ser, e é, útil, é na medicina. Infelizmente, não é de conhecimento do grande 

público que várias das ações médicas são baseadas em modelos matemáticos, 

muitas vezes fundamentados em equações diferenciais e em métodos numéricos e 

que são fundamentais no diagnóstico e tratamento de doenças. O objetivo desse 

trabalho é aplicar a matemática na cardiologia, desenvolvendo um método inovador 

de estimação do volume ventricular esquerdo, que é um parâmetro cardíaco de 

grande importância. O método baseia-se na integral de revolução de uma função 

polinomial obtida por ajuste de pontos pelo método dos Mínimos Quadrados, cujos 

pontos obtém-se do contorno ventricular de um molde confeccionado no desenvolver 

da pesquisa. A validação do método é feita pela comparação do resultado do volume 

obtido por ele, com o volume real do molde e também com os volumes calculados por 

métodos médicos tradicionais. Como resultados, obtém-se que o método proposto 

apresenta diferença média de apenas 3,5% do volume real e que nos métodos 

médicos a diferença mínima foi de 12,7%. Isso indica que a proposta apresentada é 

mais eficiente que os métodos tradicionais no cálculo do volume ventricular esquerdo, 

pois aumentou significativamente a precisão na sua determinação. 

2. INTRODUÇÃO 

A aplicação da matemática para resolver problemas na área da saúde como 

um todo é uma vertente da matemática que vem sendo desenvolvida a algum tempo, 

e com grandes avanços, principalmente após a evolução da computação, permitindo 

que cálculos e simulações com grande número de informações possam ser realizados 

em pequeno espaço de tempo. As aplicações variam muito, mas frequentemente 

métodos e modelos matemáticos são usados em epidemiologia e imunologia, 

bioestatística, processos estocásticos aplicados em ecocardiograma, estudos sobre 

desenvolvimento e tratamento de tumores e também em cardiologia (MASSAD et al., 

2004; REMIEN et al., 2012; MAGALHÃES et al., 2013). 

Na cardiologia, existem várias possibilidades de aplicações da matemática. 

Uma delas é na determinação de medidas importantes provenientes do coração. O 

funcionamento do coração se dá por quatro câmaras: átrio direito (AD), átrio esquerdo 

(AE), ventrículo direito (VD) e ventrículo esquerdo (VE), e um dos parâmetros 



cardíacos mais importantes é a capacidade de sangue que possui o VE, o Volume 

Ventricular Esquerdo (VVE), que está diretamente ligado ao diagnóstico de 

hipertensão arterial, insuficiência cardíaca (IC) e miocardiopatia dilatada (MD), essa 

última, caracterizada principalmente pela dilatação do VE e que pode levar também 

ao quadro de IC (GALRINHO, 2009; DOMINGUES et al., 2013). 

 

Figura 1 – As quatro câmaras cardíacas, suas válvulas e o ápex esquerdo, que é a ponta do VE. 
Fonte: Adaptado da imagem obtida em http://saude.hsw.uol.com.br/coracao1.htm 

 Há muitas décadas se procura por métodos matemáticos precisos de obtenção 

do VVE, e alguns desses métodos podem ser obtidos em Dodge et al. (1960), Sandler 

& Dodge (1968), Filho (2012), Van de Weijer et al. (2011). A Fig. 2 apresenta alguns 

dos principais Métodos Matemáticos Médicos (MMM) utilizados. 

 

  Figura 2 – MMM utilizados na comparação da eficiência do método proposto. 
  Fonte: Adaptado de Van de Weijer et al. (2011). 

http://saude.hsw.uol.com.br/coracao1.htm


Verifica-se que a maioria dos métodos considera que o VE apresenta uma 

geometria pré-definida de elipsóide, fazendo com que eles não sejam adequados para 

todos os tipos de pacientes, já que, à medida que o VE dilata, em pacientes com MD 

por exemplo, ele se torna mais esférico, alterando sua geometria original.  

Então, é de grande relevância científica o desenvolvimento de um método 

matemático de obtenção do VVE que tenha a capacidade de se adaptar a qualquer 

tipo de geometria ventricular, sendo, portanto, um método universal de determinação 

desse parâmetro cardíaco tão importante. A busca de um método matemático com 

essa característica é o que motiva a realização desse trabalho.  

3. OBJETIVOS 

Considerando isso, o presente estudo tem por objetivo a utilização de métodos 

numéricos de interpolação e ajuste de pontos para desenvolver um novo método 

matemático de obtenção do VVE de bovinos, através da confecção e análise de um 

molde do VE, e da comparação do seu volume real com os resultados obtidos pelos 

métodos numéricos e também pelos MMM tradicionais. 

4. METODOLOGIA 

As seguintes etapas foram necessárias para a realização e desenvolvimento 

dessa pesquisa:  

i) Estudo aprofundado do sistema cardiovascular, em especial, do funcionamento 

do coração.  

ii) Revisão bibliográfica sobre os MMM de obtenção do VVE.  

iii) Aquisição de três corações bovinos e estudo dos métodos de obtenção do molde 

ventricular: sua confecção, determinação das principais medidas e cálculo do 

seu volume real.  

iv) Obtenção do VVE pelos MMM. 

v) Obtenção do contorno ventricular, sua subdivisão no eixo das abscissas em 

partes iguais e obtenção dos pontos superiores determinados no contorno. 

vi) Estudo aprofundado dos principais métodos numéricos de interpolação e ajuste 

de pontos, em especial o método de ajuste polinomial e o de interpolação por 

Splines Cúbicas. 

vii) Ajuste dos pontos por uma função polinomial de grau 6 pelo método dos Mínimos 

Quadrados e também por interpolação com Splines Cúbicas, e cálculo do volume 

do sólido de revolução gerado pelas duas curvas obtidas.    



viii) Comparação dos resultados obtidos pelas curvas com o volume real para 

determinar qual dos métodos permite melhor aproximação com o volume real. 

ix) Comparar o melhor método numérico utilizado com os MMM para aferir qual 

deles possui melhor precisão e, consequentemente, verificar a viabilidade do 

método proposto.  

 

O detalhamento das etapas realizadas será descrito a seguir, na seção de 

desenvolvimento, para que essa pesquisa possa ser entendida com toda clareza 

necessária. 

5. DESENVOLVIMENTO1 

5.1. Estudo da parte médica e dos modelos tradicionais 

O estudo do sistema cardiovascular e do seu funcionamento se fez por meio 

de livros e vídeos de fisiologia e cardiologia, 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, focando em algumas das principais 

referências mundiais, tanto as mais antigas quanto as mais atuais. Os trabalhos 

analisados foram Dodge et al. (1960), Sandler & Dodge (1968), Filho (2012), Van de 

Weijer et al. (2011). Os métodos médicos considerados e estudados nesse trabalho, 

a partir das referências mencionadas, são os descritos na Fig. 2. 

5.2. Corações utilizados, confecção e medidas do molde 

Optou-se por corações bovinos pela facilidade de obtenção e pelo fato de terem 

estrutura e anatomia idêntica aos corações humanos (diferenciando-se basicamente 

pelo tamanho) o que significa que, muito provavelmente, o modelo aqui proposto 

também deve ser válido para humanos. 

Os corações bovinos foram obtidos em um frigorífico da cidade de Formiga-

MG, imediatamente após o abate dos animais. Dos três corações obtidos, um foi 

dissecado pelos membros do projeto para permitir maior entendimento sobre o 

funcionamento e localização de suas partes, outro foi utilizado para testes de obtenção 

do molde. O último coração foi o utilizado para confeccionar o molde definitivo a ser 

estudado. Salienta-se que, tanto a confecção do molde quanto a obtenção do seu 

                                                           
1 O desenvolvimento desse trabalho, juntamente com parte dos resultados obtidos geraram 

alguns trabalhos já publicados em congressos e em um periódico (GONÇALVES et al., 2014;  
DOMINGUES et al., 2014b; DOMINGUES et al., 2015). 



volume real (pelo princípio de Arquimedes, sendo considerado o volume do líquido 

deslocado em uma proveta graduada) foram feitos seguindo os métodos descritos em 

Bezerra (1985). O volume real obtido foi 𝑉𝑅 = 212,5 𝑐𝑚3. 

As medidas necessárias do molde para que os MMM da Fig. 2 pudessem ser 

utilizados foram obtidas com 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 das válvulas aórtica e mitral e também 

pelo ápex, e que, posteriormente, foram colocados no plano cartesiano. A Fig. 3 e a 

Tab. 1 apresentam, respectivamente, as imagens do coração utilizado e do molde 

confeccionado, e as medidas efetuadas para obtenção do VVE pelos MMM. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 3 – Coração utilizado (A) e molde obtido (B), usado  
                   na construção do método proposto. 

5.3. Construção do novo modelo 

Quando por alguma razão não se pode, ou não se quer, utilizar métodos 

analíticos para se obter soluções de problemas matemáticos, pode-se optar pelas 

soluções numéricas. A área da matemática responsável pela elaboração e estudo de 

métodos numéricos é denominada análise numérica. 

Para se efetuar o cálculo do VVE nesse trabalho, procura-se obter equações 

de curvas determinadas por pontos específicos o contorno ventricular superior do 

molde do VE bovino confeccionado. Obviamente, a curva procurada não se enquadra 

no grupo de curvas que possuem equações conhecidas, como parábolas, retas e 

semicírculos. Sendo assim, recorremos a dois importantes métodos numéricos para 

aproximação de curvas, que são: ajuste polinomial e Splines Cúbicas. A escolha 

desses dois métodos se deve à comprovada eficiência em muitas aplicações e pela 

relativa facilidade de implementação, sendo que, devido a particularidade do problema 

 

 Tabela 1 – Valores obtidos pela medição 
                   realizada no molde. 

Parâmetros 
procurados 

Medidas 
obtidas 

𝐷 6,90 𝑐𝑚 

𝐿 9,61 𝑐𝑚2 

𝐴𝑚 = 𝜋 ∙ (
𝐿

2
)

2

 37,39 𝑐𝑚2 

𝐴𝑖 = 𝜋 ∙
𝐿

2
∙

𝐷

2
 52,08 𝑐𝑚2 

 



estudado, intuitivamente as Splines podem ser um bom método pois geram funções 

por partes de classe 𝐶2 e que, por serem cúbicas em cada uma das partes, não geram 

oscilações excessivas (BURDEN & FAIRES, 2010; RUGGIERO & LOPES, 2010; 

DOMINGUES et al., 2014a).  

Ao se colocar o contorno ventricular no plano cartesiano, foi feita a subdivisão 

do eixo das abcissas em 30 partes iguais, no intervalo [−8,8; 5,7], devido à facilidade 

de marcação das divisões, e os pontos superiores do contorno foram determinados 

pelo traçado de retas paralelas a eixo das ordenadas e que interceptassem o eixo das 

abcissas em cada um dos 29 pontos entre os pontos inicial e final do contorno. 

Com as coordenadas de todos os pontos, foi possível utilizar o método dos 

Mínimos Quadrados para obter os coeficientes 𝛼𝑖, 0 ≤ 𝑖 ≤ 6,  do polinômio de grau 6 

𝑃6(𝑥) = 𝛼0 + 𝛼1𝑥 + 𝛼2𝑥2 + 𝛼3𝑥3 + 𝛼4𝑥4 + 𝛼5𝑥5 + 𝛼6𝑥6,                         (1) 

que melhor se ajusta ao conjunto de pontos obtidos, 𝑃𝑗 = (𝑥𝑗 , 𝑦𝑗) tal que 1 ≤ 𝑗 ≤ 31, 

através da resolução do sistema dado pela Eq. (2): 

𝑋𝑡𝑋𝛼 = 𝑋𝑡𝑌,                                                                  (2) 
onde 

 

e 𝑋𝑡 é a transposta da matriz 𝑋. 

Ainda com os pontos 𝑃𝑗 = (𝑥𝑗 , 𝑦𝑗) do contorno superior do VE obtidos e 

considerando as subdivisões feitas, considera-se a Spline Cúbica 𝑆3(𝑥) cujas partes 

são dadas por 

𝑦𝑘 = 𝑎𝑘(𝑥 − 𝑥𝑘)3 + 𝑏𝑘(𝑥 − 𝑥𝑘)2 + 𝑐𝑘(𝑥 − 𝑥𝑘) + 𝑑𝑘,                              (3) 

cada uma definida em [𝑥𝑘−1, 𝑥𝑘], com 1 ≤ 𝑘 ≤ 30. O passo é ℎ𝑘 = 𝑥𝑘 − 𝑥𝑘−1 e isso 

permite obter ℎ1 = 0,3, ℎ2 = ℎ3 = ⋯ = ℎ29 = 0,5 e ℎ30 = 0,2. Com isso, e considerando 

a Spline Cúbica Natural, ou seja, aquela onde 𝑔0 = 𝑔30 = 0, monta-se o sistema linear 

29 × 29 da forma 𝐴𝑋 = 𝐵, com 𝑘 variando de 1 a 29, valendo as Eqs. (4), (5) e (6): 

𝐴 = ℎ𝑘 + 2(ℎ𝑘 + ℎ𝑘+1) + ℎ𝑘+1                                                  (4) 

𝑋 = [𝑔1 … 𝑔29]𝑡                                                                (5)       



𝐵 = 6 (
𝑦𝑘+1 − 𝑦𝑘

ℎ𝑘+1
−

𝑦𝑘 − 𝑦𝑘−1

ℎ𝑘
)                                                 (6) 

A resolução do sistema, feita nesse trabalho pelo software MATLAB, fornece 

os valores de todos os 𝑔𝑘, que posteriormente são utilizados para obtenção dos 

coeficientes 𝑎𝑘, 𝑏𝑘, 𝑐𝑘 e 𝑑𝑘 das 30 partes da Spline Cúbica procurada, com base nas 

Eqs. descritas em (7): 

𝑎𝑘 =
𝑔𝑘−𝑔𝑘−1

6ℎ𝑘
, 𝑏𝑘 =

𝑔𝑘

2
, 𝑐𝑘 = [

𝑦𝑘−𝑦𝑘−1

ℎ𝑘
+

2ℎ𝑘𝑔𝑘+ℎ𝑘𝑔𝑘−1

6
] e 𝑑𝑘 = 𝑦𝑘            (7)  

Com a obtenção de todos os parâmetros necessários, usa-se a Eq. (3) para 

determinar cada uma das 30 partes da Spline 𝑆3(𝑥) em ℝ2.  

Agora, com as duas curvas determinadas, 𝑃6(𝑥) e 𝑆3(𝑥), usa-se as Eqs. dadas 

em (8) para obter o volume do sólido de revolução gerado por elas, considerando 

[𝑎, 𝑏] = [−8,8; 5,7]. 

𝑉𝐴 = 𝜋 ∫ [𝑃6(𝑥)]2
𝑏

𝑎

𝑑𝑥    𝑒     𝑉𝑆 = 𝜋 ∫ [𝑆3(𝑥)]2
𝑏

𝑎

𝑑𝑥                                 (8) 

Finalizando, compara-se os resultados obtidos numericamente entre si e 

também com os volumes obtidos pelos MMM descritos na Fig. 2, para analisar qual 

deles foi mais eficiente na obtenção do VVE.  

As curvas que representam o polinômio 𝑃6(𝑥) e a Spline 𝑆3(𝑥), juntamente com 

o gráfico de dispersão dos pontos 𝑃𝑗 = (𝑥𝑗 , 𝑦𝑗) utilizados podem ser visualizadas na 

Fig. 4. 

 

Figura 4 – Representação gráfica dos pontos obtidos no contorno do molde, juntamente com as curvas 
do polinômio de ajuste e da Spline Cúbica obtida. 

 



Observa-se que, de fato, ambas as curvas se ajustam bem aos dados. Além 

disso, esse ótimo ajuste também pode ser verificado ao se calcular o coeficiente de 

correlação 𝑅2 que tem valor igual a 0,9632, indicando que os valores de 𝑦𝑗 explicam 

96,32% dos valores de 𝑥𝑗.  

6. RESULTADOS  

 Os resultados indicam ótima concordância dos dois métodos numéricos 

aplicados, cujos valores foram 𝑉𝐴 = 205,1 𝑐𝑚3 e 𝑉𝑆 = 203,7 𝑐𝑚3, com o volume real do 

VE, obtido pelo princípio de Arquimedes, 𝑉𝑅 = 212,5 𝑐𝑚3. Uma visualização de todos 

os valores obtidos e comparados é apresentada na Tab. 2, onde se observa que a 

menor diferença percentual em relação ao volume real obtida pelos métodos 

numéricos foi de 3,5%, sendo que os melhores resultados obtidos pelos métodos 

médicos tradicionais apresentaram diferença de 12,7%. 

           Tabela 2 – Diferença percentual entre os métodos matemáticos e o volume real do molde.  

Métodos matemáticos Diferença percentual em relação ao 𝑽𝑹 

𝑉𝐴 = 𝜋 ∫ [𝑃6(𝑥)]2 𝑑𝑥
𝑏

𝑎

 3,5% 

𝑉𝑆 = 𝜋 ∫ [𝑆3(𝑥)]2 𝑑𝑥
𝑏

𝑎

 4,1% 

𝑉 =
7

2,4 + 𝐷
∙ 𝐷3 16,4% 

𝑉 =
5

6
∙ 𝐴𝑚 ∙ 𝐿 40,9% 

𝑉 =
8

3𝜋
∙

𝐴𝑚 ∙ 𝐴𝑖

𝐷
 12,7% 

𝑉 = 0,85 ∙
𝐴𝑖

2

𝐿
 12,7% 

𝑉 =
4

3
𝜋 ∙

𝐿

2
∙

𝑑1

2
∙

𝑑2

2
 12,8% 

 

Portanto, o método proposto nesse trabalho, a partir do ajuste polinomial, é 

mais eficiente que o método por Splines Cúbicas, e também é muito mais eficiente 

que os MMM já utilizados em cardiologia.  



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O método proposto nesse trabalho, com base no polinômio de grau 6 que 

melhor se ajusta ao conjunto de pontos analisados (pelo método dos Mínimos 

Quadrados), representa uma nova forma de aplicação da matemática em cardiologia 

e satisfaz, graças à metodologia utilizada, o objetivo dessa pesquisa, que é o 

desenvolvimento de um novo método de obtenção do VVE.  

Pela sua grande superioridade de precisão em relação aos MMM tradicionais, 

esse novo modelo pode, até mesmo, vir a ser uma nova e mais precisa opção no 

cálculo do VVE, que é um parâmetro cardíaco de grande importância. Porém, é claro 

que um passo tão importante em uma área delicada e que trata com vidas de animais 

(e possivelmente também poderá ser aplicado em seres humanos), requer maior nível 

de estudos futuros, com maior número de moldes (tanto animais quanto humanos), 

de forma a ser possível a determinação da quantidade ótima de pontos a serem 

obtidos, ou seja, qual deve ser a menor quantidade de pontos (e a melhor forma de 

obtê-los) que maximize a precisão obtida do VVE. Além disso, será necessário 

automatizar o processo de obtenção dos pontos, da geração do polinômio de ajuste e 

também do cálculo do volume resultante da revolução da curva, o que requer o uso 

de complexos recursos computacionais. Todos esses novos estudos podem ser feitos 

em continuidade a esse trabalho, e em nível de mestrado ou doutorado. 
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