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Resumo 

 

A pesquisa visou o estudo, desenvolvimento e implementação de um 

algoritmo, que aplicado em imagens de Angiografia, fosse capaz de detectar placas 

de ateroma em artérias coronárias, melhorando o diagnóstico e suprindo as falhas 

obtidas com o Score de Cálcio. A grande necessidade de precisão em identificar 

com clareza estreitamentos e bloqueios das artérias coronárias para o planejamento 

cirúrgico e de posicionamento de dispositivos, como stents, além do baixo 

desenvolvimento nacional de soluções de imagiologia na área médica foram os 

pilares ideacionais desse projeto. Para superar entraves naturais de uma área que 

possui conhecimento centralizado na indústria, usamos como ferramenta, a pesquisa 

de campo, a inserção pessoal em grupos de stakeholderes da área, além de 

empreender, por meio da criação de parcerias com pesquisadores experientes.  

Utilizando a linguagem de programação Python na plataforma gráfica 

OpenCV, conseguimos demonstrar, em uma amostragem, que o espectro do 

histograma de uma placa de ateroma é único e possui grandes similaridades, 

quando comparado com obstruções de diferentes tipos. Dentro de um amplo estudo 

sobre segmentação e teste de funções disponíveis na plataforma identificamos que a 

função ‘’Harris Corner Detection’’, o qual identifica as bordas de objetos ou áreas de 

uma imagem, obteve maior precisão, já que as obstruções (aterroma) possuem 

grande tendência de estarem próximas à ramificações de vasos coronários, os 

quais, de fato, apresentam bordas evidentes. O mecanismo indica regiões, onde há 

probabilidade de haver o ateroma, mesmo com grau variável de precisão, em 

diferentes imagens, foi possível realçar a área de interesse, melhorando sua 

percepção. O que pode garantir uma maior segurança na tomada de decisão e 

planejamento de futuras ações.  

Além, de sua aplicabilidade, esse trabalho possibilita disseminar um 

conhecimento técnico sobre a angiografia e suas tecnologias de aquisição, antes 

muito centralizado em nichos específicos, para a comunidade científica. 
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Introdução 

 

A pesquisa visa no estudo, desenvolvimento e implementação de um 

algoritmo que aplicado em imagens de Angiotomografia, possa suprir as falhas 

obtidas com o Score de Cálcio (25-50% dos casos) detectando placas de ateroma 

em artérias coronárias, melhorando o diagnóstico e a estratificação dos riscos de 

evento cardiovascular. Sabendo que a placa de aterosclerose pode sofrer 

calcificação, durante certo momento de sua evolução, existem poucos estudos 

disponíveis que comprovam sua progressão e/ou o surgimento de nova lesão, nos 

tratamentos: clínico, cirúrgico e angioplastia, de forma evolutiva e sistemática [1].  

A Angiotomografia Computadorizada das Artérias Coronárias (Angio-TC Cor) 

permite a avaliação da luz das artérias de maneira não invasiva. Essa tecnologia 

permite a aquisição de imagens com alta qualidade e visualização detalhada do 

lúmen das artérias com alta acurácia diagnóstica em comparação ao cateterismo 

cardíaco (padrão ouro), porém, de maneira rápida, segura e não invasiva [2].   

A investigação precoce do dano endotelial provocado por “fatores de riscos 

aterogênicos”, isto é, riscos associados à formação de placas ateromatosas que 

resultam em significativa estenose arterial (acima de 70%), ocorrem sempre que há 

suspeita de doença arterial coronariana (DAC). No entanto, é sabido que a 

gravidade da doença aterosclerótica é diretamente proporcional ao número de 

artérias acometidas, além de ser preditora de evento isquêmico coronariano futuro 

[3] [4].  

 

Objetivos 

 

Desenvolver um algoritmo de detecção auxiliará o médico em uma tomada 

de decisão mais confiável e precisa da região de interesse (ROI- Region Of Interest), 

além de promover melhoria nos atuais softwares médicos. Em linguagem de 

programação Python e utilizando a Plataforma gráfica OpenCV, a pesquisa 

desenvolveu-se em: o algoritmo ser capaz de diferenciar tonalidades de cinza 

indicando as áreas obstruídas de áreas normais imagens de angiografia e 

angiotomografia, a partir de técnicas de segmentação para o processamento gráfico 

da imagem em uma ROI.  
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Sugere-se com o estudo apresentar a pesquisa como um avanço tecnológico 

na área de análise e processamento de imagens médicas que vem sendo um auxílio 

enorme, e inovador por utilizar uma linguagem de programação atual e focalizada 

em processamento de imagens.  Assim, atuando como a principal ferramenta de 

apoio e inserção na medicina intervencionista e moderna. 

 

Metodologia 

 

Para alcançar os objetivos propostos desenvolveu-se o algoritmo com o 

acréscimo de novas funções de detecção, dentre estas a função “Harris Corner 

Detection” – uma função do OpenCV que é capaz de detectar os cantos ou quinas 

de objetos ou formas dentro de uma imagem. A partir de então, foi possível 

implementar o algoritmo e obter um retorno positivo à respeito da exatidão das áreas 

obstruídas e não obstruídas através da diferenciação dos tons de cinza da imagem. 

Para conseguir quantificar os níveis de cinza das regiões afetadas e passá-los como 

parâmetro para as funções de detecção empregamos o histograma focalizado 

(Histograma “Mask”). A estratificação do risco de evento cardiovascular depende 

diretamente do acúmulo total de placas ateromatosas presentes em uma ROI 

(Região de interesse) e na porcentagem quantificada desta obstrução. Além disso, 

empregamos os seguintes métodos:  

 

- Tutorial de instalação da plataforma Python e OpenCV em Português e 

tutorial das principais funções de processamento gráfico; 

- Determinação do espectro da placa de ateroma, em uma amostragem;  

- Entendimento sobre a forma de abordagem única que as imagens de 

angiografia requerem, para compará-las entre mesmas formas de aquisição em 

ajustes de parâmetros de kV e mA; 

- Levantamento de funções disponíveis e específicas para detecção de ROI 

em OpenCV;  

- Verificação prática, por meio de testes, visando o uso da melhor função para 

detecção do ateroma em vasos cardíacos, nesse caso, é a função do tipo Harris 

Corner Detection; 
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- Grau de precisão do uso dessa função foi o de indicar as proximidades do 

evento do ateroma (obstrução);  

- Entendimento da linguagem de mercado (nome das máquinas, das práticas 

e aplicações de angiografia e suas tecnologias, através do trabalho de campo e 

contato com profissionais da área). 

  

A estratégia usada para superar os entraves foi buscar informações sobre o 

uso, bem como a aplicação prática de softwares embutidos em equipamentos 

médico-hospitalares com profissionais da área. A carência de conhecimento técnico 

para a área médica em processamento gráfico no mercado, que consequentemente 

também é a nossa, foi suprida com o avanço do projeto, no contato com 

profissionais da área e encontro de novas bibliografias suplementares. Outra forma 

de superar os entraves foi buscar pesquisadores o qual faziam/fazem trabalhos 

similares e tiveram avanços. Como no trabalho: “Processamento de Imagens na 

Engenharia Biomédica”, no qual o pesquisador ‘’Daniel T. Bruno’’ apresenta seu 

projeto (tese mestrado) em um estudo similar [5]. Fizemos contato e o pesquisador 

Daniel contribuiu com sua experiência em processamento gráfico em imagens 

médicas. Também, durante o trabalho de campo houve o contato com profissionais 

da empresa General Electric C.– Healthcare que são estreitamente ligados à 

tecnologia e a práticas de angiografia.   

 

Desenvolvimento 

 

Identificação do ateroma a partir do Olhar Clínico do Orientador.  

 

Como nosso orientador, José Jarjura Jorge Junior, possui formação em 

medicina, o mesmo foi capaz de nos orientar quanto à localização e presença das 

obstruções em imagens de angiografia que obtemos e assim, de fato termos um ROI 

mais precisa para passar parâmetros de leitura para o software. 
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Imagem 1: Angiografia Coronária Esquerda 

(LCA01) com indicação ROI [4]. 

 

Histograma ‘’mask’’ das imagens (comparação com espectro das imagens do 

primeiro relatório).  

 

Para efeito analítico, buscamos encontrar o espectro do histograma focalizado 

nas placas de ateroma dentro das imagens de angiografias. Nos resultados, temos 

que a linha azul mostra o histograma da imagem completa, enquanto que a linha verde 

mostra o histograma da região ROI, que possui obstruções. Através desse estudo 

podemos ver que o histograma das áreas afetadas se comporta da mesma forma 

quando se compara todas as imagens obtidas nesse estudo, sendo angiografias da 

artéria esquerda e direita, apresentando obstruções de diferentes tipos e localização. 

Ou seja, toda a área que possui obstrução, apresentou um espectro de histograma 

similar. Há uma pequena variação do histograma da região de interesse, mas essa 

variação justifica-se na variabilidade do formato de cada obstrução, além da presença 

de tecido adjacente único e diferente em cada imagem de angiografia [6].  
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Imagem 2: Aplicação de histograma ‘’mask’’ na imagem LCA01 mostra como o 

espectro do histograma da ROI se comporta em relação à outras áreas da imagem. 

[6] 

 

 

 

Imagem 3: Aplicação de histograma ‘’mask’’ na imagem LCA04 mostra como o 

espectro do histograma da ROI se comporta em relação à outras áreas da imagem. 

[6] 
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Implementação da Função ‘’ Harris Corner Detection’’.  

 

É uma função do OpenCV que é capaz de detectar os cantos ou quinas de 

objetos ou formas dentro de uma imagem. A função apresenta uma extensa 

matemática, por traz de seu código que, por si só, cria um score, basicamente uma 

equação, que determinará se as áreas dentro da imagem podem conter um canto ou 

não. Esse score é feito a partir das intensidades de cinza que são armazenados dentro 

de uma matriz, com valores de vetor de intensidade x e y. Se uma intensidade possui 

grande incidência em uma determinada região x e y, ela irá ter uma pontuação ou 

score, diferente de uma área que possui pouca incidência. 

Assim, através da aplicação dessa função nas imagens levantadas, 

encontramos que quanto maior for o número de vasos realçados pelo contraste, 

incluindo todo caminho que engloba maior calibre do vaso até sua ramificação e 

diminuição de calibre, temos que diminuir a quantidade de cantos a serem procurados 

e aumentar o score (incidência da intensidade da tonalidade de cinza). Assim, o 

mesmo identifica com maior acurácia os cantos das bordas com maior incidência e 

que geralmente ou nessa análise amostral, esses cantos por serem ramificações 

apresentaram presença de estenose [6]. 

 

 

Imagem 4: LCA01 com aplicação de função de detecção de bordas do tipo “Harris”. 

[6]. 
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Imagem 5: LCA04 com aplicação de função de detecção de bordas do tipo “Harris”. 

[6]. 

 

Resultados 

 

Os resultados obtidos com o uso da função de segmentação para 

processamento gráfico foram positivos e assim, foi possível identificar em qual região 

da imagem há obstrução. Com um enfoque na identificação do ateroma, conseguimos 

demonstrar, em uma amostragem, que o espectro do histograma de uma placa de 

ateroma é único e possui grandes similaridades, mesmo em casos de obstruções de 

diferentes tipos e formatos. 

Para identificação de uma ROI através do software, fizemos um estudo amplo 

com base nas funções disponíveis na plataforma OpenCV. E viu- se que a função 

‘’Harris Corner Detection’’, o qual identifica as bordas de objetos ou áreas de uma 

imagem é a melhor opção para nosso objetivo, já que as obstruções têm grande 

tendência de estarem próximas às ramificações de vasos coronários, que de fato 

apresentam grandes bordas. Essa função permite direcionar melhor a identificação da 

ROI, em suas diversas localizações e tipos, que são feitos pela mudança de 

parâmetros matemáticos que alteram a forma como o software faz a análise e busca 

por cantos na imagem.  

A aplicação dessa função permite que se tenha uma melhor indicação da 

possível região onde há obstrução (placa de ateroma). Para identificação com maior 

precisão, deve-se em próximos trabalhos tentar criar um modelo matemático ou 
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função gráfica que busque prever a complexidade do ateroma e suas formas nos 

vasos coronários. Também, por meio do rico trabalho de campo e contato com 

profissionais da área foi possível o melhor entendimento da linguagem de mercado, a 

partir da inserção na comunidade que faz o uso da tecnologia e da medicina. Ou seja, 

foi possível compreender os equipamentos que fornecem as angiografias e como seus 

aspectos técnicos influenciam a qualidade de imagem. 

Nosso software, mesmo com limitações que devem ser superadas em próximos 

trabalhos, posicionou-se na van guarda, por ser um elemento necessário na tomada 

de decisão clínica, para estadiamento, intervenção e planejamento cirúrgico de 

pacientes com problemas em vasos coronários. 

 Dessa forma, além da sua aplicabilidade, esse trabalho possibilitou disseminar 

um conhecimento técnico sobre a angiografia e suas tecnologias de aquisição, antes 

muito centralizado em nichos específicos como o da indústria, para a comunidade 

científica.  

 

Considerações Finais 

  

 Nosso projeto científico, em toda sua extensão, foi pioneiro ao usar a 

ferramenta de processamento gráfico OpenCV e a linguagem de programação Python 

para identificação do ateroma em imagens de angiografia, já que não existem projetos 

nacionais de referência, os quais empregaram essas ferramentas para tal objetivo 

específico na área médica. Assim, deixamos um legado, do conhecimento sobre o 

uso, bem como da manipulação da plataforma gráfica OpenCV, com uso da linguagem 

de programação Python, através da criação de tutorial de instalação da plataforma em 

português e a demonstração das principais funções para comunidade científica que 

queira fazer o uso desta vasta ferramenta, dentre elas em aplicações médico-

tecnológicas. Por fim, conseguimos desenvolver um software capaz de identificar 

afecções coronarianas por ateromas e de melhorar a percepção para planejamento 

da terapia a ser aplicado, o que poderá contribuir no futuro para melhorar o diagnóstico 

e o prognóstico destas afecções. 
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