
Resumo 

Foi apresentado pelo Prof. Guy E. Mailloux [MAI87] do Instituto Biomédico da Escola Politécnica de 

Montreal (Canadá) um método de quantificação do movimento cardíaco, a partir de sequências 

digitais obtidas através de ecocardiogramas. Este método calcula em cada ponto um vector 

velocidade (ou fluxo óptico) que caracteriza o movimento "interframe". Mais recentemente foi feito um 

estudo para decomposição deste movimento, de forma a obter parâmetros que caracterizem a 

translação, rotação, contracção e deformação do miocárdio [MAI89].  

Assume-se que o campo de velocidade representado por U(x,y), V(x,y) pode ser localmente descrito 

por equações lineares:  

U(x, y) = a + Ax + By  

V(x,y) = b + Cx + Dy  

Esta restrição foi introduzida no cálculo do campo vectorial, através do método das Projecções em 

Conjuntos Convexos (POCS - Projection Onto Convex Sets) [YOU82].  

Os parâmetros de fluxo (a,b,A,B,C,D) são utilizados para representar cada campo de velocidade 

como sendo a soma de 4 campos: Translacção, Rotação, Divergente e Hiperbólico.  

Estes campos tem interesse no diagnóstico de doenças coronárias; permitem descrever eventuais 

perturbações do miocárdio.  

Atendendo ao interesse manifestado pelo Laboratório de Radioisótopos da Faculdade de Medicina da 

Universidade do Porto na adaptação deste método à ARN (Angiocardiografia de Rádionuclidos) em 

indivíduos normais e doentes operados, foi esta tese orientada para interpretação do Método das 

Projecções em Conjuntos Convexos e posterior implementação de um programa em linguagem C 

para cálculo do fluxo óptico de sequências de cintilogramas, que permitisse decompor o movimento 

cardiaco através de dados fornecidos por uma Gama-Câmara.  

Esboço dos Capítulos: 

1 . Introdução 

2 . Alguns conceitos sobre a aquisição de imagem através de uma Gama-Câmara utilizada na 

Angiocardiografia de Radionuclidos.  

3 . Metodologias que servem de suporte à análise do movimento a partir de sequências de imagens 

obtidas por uma Gama-Câmara.  

4 . Descrição de algumas técnicas de restauração de imagem com maior desenvolvimento sobre o 

método das Projecções em Conjuntos Convexos.  

5 . Descrição teórica de alguns conceitos envolvidos no algoritmo do fluxo óptico que serviram de 

base de estruturação do programa Fluxo C para decomposição do movimento cardíaco.  



6 . Conclusões e perspectiva de trabalho futuro.  


