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RESUMO 
A Angiotomografia de Artérias Coronárias (Angio-TC Cor) é um método de 

aquisição de imagem não invasivo para avaliação da Doença Aterosclerótica 
Coronariana (DAC). Outra forma de diagnóstico é a Angiografia, um exame 
radiológico das artérias coronárias, minimamente invasivo. Que permite visualizar 
a luz de um vaso sanguíneo (Lúmen) e suas ramificações [1][2]. Objetivo é o 
desenvolvimento de um algoritmo implementado que aplicado aos exames 
(Imagens) de Angiotomografia e Angiografia que será capaz de diferenciar 
tonalidades de cinza indicando às áreas obstruídas de áreas normais. Método: Será 
realizada pesquisa com a finalidade de comparar uma mesma população, avaliando 
a extensão da DAC e/ou riscos de eventos cardiovasculares através da identificação 
do total da carga de placas calcificadas encontradas nas imagens disponibilizadas 
através da internet, em bibliografias confiáveis. O algoritmo através de seu software 
será capaz de identificar área obstruída e não obstruída, quantizar e gerar um 
histograma. 
 
INTRODUÇÃO 

   Confrontados com a perturbadora experiência da enfermidade, os grupos 
humanos tendem a criar modelos para explicar o surgimento da doença, a morte ou 
a cura. Tais modelos são fortemente influenciados pelos padrões culturais vigentes, 
que podem variar em uma mesma sociedade ao longo do tempo. Não o bastante, 
como forma de explicar tais fatos, superar entraves e obter avanços na medicina e 
na saúde, a tecnologia vem sendo um auxilio enorme, atuando como a principal 
ferramenta de apoio e inserção na medicina intervencionista e moderna. A medicina 
moderna e a tecnologia parecem inseparáveis.  

O algoritmo de detecção a ser desenvolvimento deverá suprir as falhas 
obtidas com o Score de Cálcio (25-50% dos casos), além de possibilitar melhorias 
nos atuais softwares de imagens médicas. Será desenvolvido em linguagem de 
programação Python e consequentemente aplicado em imagens de Angio-Tc Cor e  
Angiografia, obtidas em formato DICOM, JPEG, entre outros.  
 



 

 
Figura 1: Angiografia da artéria coronária direita, mostrando uma placa no segmento 
médio, com irregularidades múltiplas [2]. 
 
OBJETIVOS 

Temos como objetivo a criação de um algoritmo que seja capaz de diferenciar 
tonalidades de cinza em imagens médicas, indicando assim, ás áreas normais das 
obstruídas com exatidão, e evidencie o local afetado, mostrando também a 
quantificação desta obstrução. Para assim, criar padrões de estruturação de 
diagnóstico, a partir de um Histograma com os dados/informações precisas da 
imagem quanto á identificação do risco de evento cardiovascular. Desta forma, o 
algoritmo auxiliará no diagnóstico do acúmulo de placas de ateroma em coronárias 
com maior precisão e acurácia. Tal avanço proporcionará a medicina, 
subsídios/dados que auxiliarão no melhor diagnóstico do médico. 

METODOLOGIA 
 

Será realizada pesquisa com a finalidade de comparar uma mesma 
população, avaliando a extensão da DAC e/ou riscos de eventos cardiovasculares 
através da identificação do total da carga de placas calcificadas encontradas nas 
imagens disponibilizadas através da internet, em bibliografias confiáveis. O algoritmo 
através de seu software será capaz de identificar área obstruída e não obstruída, 
quantizar e gerar um histograma. 
 



DESENVOLVIMENTO 
 Em linguagem de programação python, no código há bibliotecas com funções 
gráficas para carregar as imagens de Angiotomografia de Artérias Coronárias que 
inicialmente estão sendo extraídas da internet para aplicação do algoritmo e 
consequente obter como retorno, o grau de intensidade das obstruções, volume da 
placa aterosclerótica e exatidão do local obstruído. Para tal criaremos ou 
utilizaremos bibliotecas com a função de análise de pixel, seleção de área, geração 
de histograma relacionado e outras que julgaremos necessários durante a pesquisa. 
RESULTADOS PRELIMINARES 

Está sendo feito o levantamento da parte gráfica, bem como o levantamento 
de bibliotecas para fazer o carregamento da imagem dentro do código e inclusive, 
bibliotecas (funções) capazes de ler binário e fornecerem informações em formato 
texto. A partir do formato texto, obteremos a intensidade de obstrução relacionada 
com a o espectro de cor dos pixels da imagem, assim poderemos avaliar o nível de 
desenvolvimento da DAC presente em coronárias.   
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