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RESUMO 

 

 O desenvolvimento de simuladores personalizados ao paciente, por meio da 

reconstrução do coração humano utilizando tomografia computadorizada (TC) e 

ressonância magnética, ganhou destaque nos últimos anos para emular movimentos das 

paredes cardíacas atriais e ventriculares. Nesse contexto, o objetivo do presente trabalho 

foi desenvolver um simulador cardíaco customizável ao paciente e baseado em dados de 

exames biomédicos não invasivos. A customização ao paciente se refere à possibilidade 

de utilizar: 1) modelo virtual do coração (malha de pontos) geradas a partir de imagens 

cardiográficas do próprio paciente, ou modelos virtuais comerciais e, 2) dados temporais 

do ECG do paciente e o deslocamento das paredes internas e externas das câmaras 

cardíacas pelo ecocardiograma (ECO) para se obter, respectivamente, a frequência 

cardíaca (normal ou arritmias) e o deslocamento máximo e mínimo das paredes cardíacas. 

A simulação do batimento tem, como parâmetros, dados do ECG e do ECO aplicáveis ao 

modelo do coração via equação dinâmica. As telas utilizadas pelo usuário do simulador 

são construídas no ambiente de um componente - chamado Widget - dentro da plataforma 

Unreal Engine 4 (game engine) utilizando o Blueprint visual scripting. Os meios de 

interação do usuário com a malha do coração virtual são feitos utilizando botões, sliders 

e caixas de texto. Para validar o resultado final do simulador, os valores temporais e do 

movimento das paredes emulados foram comparados com os valores reais medidos do 

ECG e ECO. Os resultados mostraram que o simulador desenvolvido no presente trabalho 

provê uma interface em que o usuário pode inspecionar anatomicamente um modelo 

tridimensional do coração – podendo ser ele comercial ou escaneado de paciente – e 

comandar a simulação do seu batimento de diferentes formas. Concluímos que o 

simulador, no seu estágio atual, cumpre sua função no que diz respeito a representar 

convenientemente recursos computacionais para inspeção e estudos da anatomia do 

coração e da fisiologia do batimento cardíaco. Essas características puderam ser 

alcançadas devido ao uso de equação dinâmica, que permitiu a criação de uma animação 

realista do movimento das câmaras cardíacas. Concluímos ainda que o simulador permite 

que diferentes modelos do coração possam ser rapidamente implementados para 

simulação, viabilizando que corações escaneados de pacientes sejam utilizáveis para 

análises médicas pré-cirúrgicas customizadas. 

 

 

Palavras-chaves: simulador cardíaco; coração; animação 3D; customização. 
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ABSTRACT 

 

 The development of simulators customized to the patient, through the 

reconstruction of the human heart using computed tomography (CT) and magnetic 

resonance imaging, has gained prominence in recent years to emulate movements of the 

atrial and ventricular heart walls. In this context, the objective of the present work was to 

develop a cardiac simulator customizable to the patient and based on data from non-

invasive biomedical exams. Patient customization refers to the possibility of using: 1) a 

virtual model of the heart (dot mesh) generated from the patient's cardiographic images 

or commercial virtual models, and 2) temporal data from the patient's ECG, and the 

displacement of the internal and external walls of the heart chambers by 

echocardiography (ECHO) to obtain, respectively, the heart rate (normal or arrhythmias) 

and displacements of the heart walls. Thus, the beating heart simulation has, as 

parameters, ECG and ECHO data applicable to the cardiac model via a dynamic equation. 

The screens used by the simulator’s user are built in the environment of an asset - called 

Widget - within the Unreal Engine 4 (game engine) using Blueprint visual scripting. User 

interaction with the virtual heart mesh performs using buttons, sliders, and text boxes. 

The time and motion values of the emulated walls compared with the actual measured 

values of the ECG and ECHO. The results showed that the simulator developed in the 

present work provides an interface in which the user can anatomically inspect a three-

dimensional heart model – which can be commercial or scanned from a patient – and 

command the simulation of its beat in different ways. We conclude that the simulator, in 

its current stage, fulfills its function concerning representing computational resources for 

inspection and studies of heart anatomy and heartbeat physiology. Those characteristics 

were achieved due to the use of a dynamic equation. That equation allowed the creation 

of a realistic animation of the movement of the cardiac chambers. We also conclude that 

the simulator allows different heart models to be quickly implemented for simulation, 

enabling scanned patients' hearts for customized pre-surgical medical analysis. 

 

 

 

 

Keywords: cardiac simulator; heart; 3D animation; customization. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com o avanço dos software de animação e criação tridimensionais (3D), os 

simuladores passam a ser cada vez mais realistas e despertam o interesse de uso em 

situações de alto risco e/ou altos custos, como no treinamento de militares com seus 

equipamentos (Yao e Huang, 2021) ou para a formação de pilotos de avião (Júnior e 

Garcia, 2021).  

Na utilização de simuladores para treinamento de médicos e enfermeiras, como 

apresentado no trabalho de Demirtas e colaboradores (Demirtas et al., 2021), alunos que 

utilizaram a simulação como forma de aprendizagem em atividades de ressuscitação, que 

buscavam simular situações do dia a dia, e também situações atípicas como ressuscitação 

neonatal (Lindhard et al, 2021), superaram os alunos que não fizeram uso dos 

simuladores, no que diz respeito à prática clínica. A simulação se mostra uma boa 

alternativa para o treinamento eficiente dos alunos, com um baixo custo e sem riscos aos 

pacientes. 

A simulação cardíaca ainda está em franco processo de desenvolvimento, 

conforme exposto na revisão bibliográfica realizada por Pezel e colaboradores (Pezel et 

al, 2021). Esses autores abordam o estado da arte de simulações para o treinamento de 

cardiologistas, bem como a evolução da qualidade gráfica e reprodução de aspectos 

fisiológicos mais realistas, que permitiram uma melhora na formação destes profissionais, 

se comparado com cardiologistas que não tiveram contato com simuladores.  

 O desenvolvimento de simuladores personalizados ao paciente - por meio da 

reconstrução do coração humano utilizando tomografia computadorizada (TC) e 

ressonância magnética - ganhou destaque nos últimos anos para emular movimentos das 

paredes cardíacas atriais e ventriculares, como apresentado nos trabalhos de Banerjee e 

colaboradores (Banerjee et al, 2021), e Wang e colaboradores (Wang et al, 2021). Esse 

tipo de abordagem é utilizado na construção de modelos computacionais do coração do 

simulador SIMULIA Living Heart Human do grupo Dassault Systèmes 

(https://www.3ds.com/products-services/simulia/solutions/life-sciences-

healthcare/living-heart-human-model/), que busca criar animações que possam ser usadas 

por médicos para treinamentos operatórios como: implantação de stents e inserção de 

marca-passo. A simulação utilizada pelo SIMULIA é baseada na eletrofisiologia do 

músculo cardíaco. Para isso, utilizam de equações matemáticas complexas a fim de 
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reproduzir o movimento das paredes cardíacas como apresentado no trabalho de 

Chamakuri e Kügler (Chamakuri e Kügler, 2022) e de Moutris e colaboradores (Moutris 

et al., 2021). 

Outros trabalhos apresentam formas criativas para gerar animações realistas do 

movimento de contração e relaxamento do coração baseado em parâmetros fisiológicos 

reais extraídos de sinais biomédicos do paciente (Lee et al., 2019; Strocchi et al., 2020; 

Godoy et al., 2021). Duas técnicas não invasivas são especialmente relevantes para 

geração de sinais biomédicos utilizáveis para extração de dados fisiopatológicos do 

coração: a eletrocardiografia e a ecocardiografia.  

No caso da eletrocardiografia (ECG), trata-se de uma técnica não invasiva, 

concebida por Willen Einthoven, que descobriu que os potenciais elétricos gerados pela 

atividade elétrica no músculo cardíaco podia ser medido pela aplicação de eletrodos na 

superfície do corpo (Wiggers, 1961). Como apresentado no trabalho de Scovner e 

colaboradores (Scovner et al, 2021), é possível predizer problemas cardíacos do paciente 

analisando o comportamento desses potenciais elétricos, ou seja, avaliando o ECG. No 

caso da ecocardiografia, trata-se de técnica para diagnóstico cardíaco por imagem muito 

utilizado para avaliar o movimento do músculo cardíaco, a fração de ejeção e a função 

sistólica do ventrículo esquerdo, com o auxílio de um médico, ou com o auxílio de 

inteligência artificial, como apresentado no trabalho de Kusunose (Kusunose, 2021). 

Utilizando estas duas técnicas – eletrocardiografia e ecocardiografia - é possível extrair 

informações de frequência cardíaca e deslocamento da parede das câmaras cardíacas, 

respectivamente, além de obter informações de tempo e espaço do coração do paciente. 

Estas informações são necessárias para que a simulação exiba boa fidelidade com a 

realidade, conforme exposto no trabalho de Lu e colaboradores (Lu; Cuff; Mansour, 

2021), no qual aborda-se o ensino cirúrgico com base em simulações.   

Uma limitação importante para simuladores atuais é a agilidade para serem 

customizados ao paciente, principalmente em simulações de cirurgias intervencionistas, 

como angioplastia coronária com implante de stent (Pezel et al, 2021). A customização 

rápida ao paciente poderia permitir ao médico simular e testar, em tempo hábil antes da 

cirurgia propriamente dita, formas adequadas de realizar o procedimento cirúrgico para 

obter o melhor resultado possível ao paciente. 

 Atualmente, no Laboratório de Computação Biomédica, LCB (UNIFESP, 

Campus São José dos Campos), estudos com base em medições extraídas de imagens 

ecocardiográficas têm sido utilizados como fonte de dados fisiológicos cardíacos no 
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desenvolvimento de ferramentas computacionais para simulação do coração humano e 

segmentação de imagens. A abordagem que vem sendo utilizada no LCB se diferencia da 

abordagem recorrentemente utilizada por outros autores, como Chamakuri e Kügler 

(Chamakuri e Kügler, 2022) e, Moutris e colaboradores (Moutris et al., 2021) no 

desenvolvimento de simuladores. Esses autores essencialmente simulam sinais e imagens 

do coração a partir de modelos computacionais complexos baseados na fisiologia e 

biofísica cardíaca – ou seja, simulam dados fisiológicos a partir de modelo 

computacional. Na abordagem utilizada no LCB busca-se fazer o inverso, ou seja, 

emulação do batimento cardíaco em um modelo tridimensional virtual do coração a partir 

da interpretação e extração de sinais e imagens cardiológicas (Coelho et al., 2018; Godoy 

et al., 2021) – isto é, simulando o coração em modelos computacionais a partir de dados 

fisiológicos. 

 Inspirado na abordagem da simulação do coração desenvolvida no LCB, o 

presente trabalho apresenta uma evolução científico-tecnológica substancial na simulação 

do coração, notadamente no que se refere a recursos de customização ao paciente e 

implementação de dados biomédicos reais ajustáveis por uma equação dinâmica. Buscou-

se um controle tanto no domínio espacial quanto no domínio temporal para o 

desenvolvimento do simulador cardíaco. A ideia geral é que o simulador possa reproduzir, 

quantitativamente e qualitativamente, os batimentos cardíacos, bem como ser 

rapidamente customizável ao paciente. 
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2 OBJETIVOS 

  

2.1- Geral  

 

Desenvolver um simulador cardíaco customizável ao paciente e baseado em dados 

de exames biomédicos não invasivos. 

 

 

2.2- Específicos 

 

● Desenvolver uma interface gráfica para o simulador que permita ao usuário 

interagir de forma fácil e intuitiva com a simulação. 

 

● Desenvolver uma equação dinâmica ajustada a dados reais do coração que possa 

controlar o coração virtual no domínio do tempo e do espaço. 

 

● Desenvolver uma forma rápida e eficiente para a customização do simulador ao 

paciente que permita sua futura adequação para aplicações pré-cirúrgicas. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1- Anatomia e Fisiologia do Coração 

O coração é um órgão muscular vital para o corpo humano, sendo responsável 

pelo constante fluxo de sangue nos vasos sanguíneos que permeiam todas as partes do 

corpo levando oxigênio e nutrientes. O coração localiza-se no centro da cavidade torácica, 

na região conhecida como mediastino, com seu ápice (porção mais pontiaguda) 

apontando para baixo e para a esquerda, e sua base (porção mais larga) localizada logo 

atrás do osso esterno (Silverthorn, 2017). O coração é dividido internamente em 4 

câmaras sendo: átrios esquerdo e direito, e ventrículos esquerdo e direito, como podemos 

observar na Figura 1. 

 

 

Fonte: Adaptado de Netter, 2000. 
Figura 1: Ilustração do coração seccionado apresentando 4 câmaras cardíacas e septo interventricular. 

 

 A borda direita do coração se separa da borda esquerda por septos, um localizado 

entre os átrios direito e esquerdo, chamado septo interatrial, e outro entre os ventrículos 

direito e esquerdo, chamado septo interventricular. O sangue flui apenas em um sentido 

no coração, chegando aos átrios por meio das veias (cava inferior e superior, no caso do 

átrio direito; veias pulmonares, no caso do átrio esquerdo) e sendo bombeado por este até 

os ventrículos, que, posteriormente, o impulsiona para as artérias (artéria pulmonar, no 
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caso do ventrículo direito; artéria aorta, no caso do ventrículo esquerdo). A estrutura 

responsável por esse fluxo unidirecional são as válvulas cardíacas apresentadas na Figura 

2, que se abrem em apenas uma direção e se fecham com a pressão resultante da tentativa 

de refluxo do sangue. 

 

 

Fonte: https://www.auladeanatomia.com/sistemas/376/coracao. Acesso em 6 de Fevereiro de 2022. 

Figura 2: Coração seccionado apresentando os vasos e válvulas cardíacas. As setas indicam a direção do 

fluxo sanguíneo pelas câmaras cardíacas. 

 

Pelo fato de o coração ser um órgão em constante movimento, a parede cardíaca 

é composta por uma série de camadas (Figura 3). Começando da mais externa para a mais 

interna temos:  

 

● Pericárdio: saco membranoso, que envolve o coração, tendo em sua 

cavidade o líquido pericárdico, que lubrifica o contato das camadas 
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visceral e parietal, permitindo que o coração possa se movimentar sem 

atrito (Silverthorn, 2017). 

 

● Miocárdio: camada mais espessa composta de músculo estriado cardíaco 

responsável pela contração do coração. 

 

● Endocárdio: que é uma fina camada de tecido composto de epitélio 

pavimentoso e tecido conjuntivo, criando uma superfície fina e brilhante 

permitindo que o sangue flua facilmente pelas câmaras cardíacas. 

 

 

Fonte:https://www.todamateria.com.br/coracao/. Acesso  23  de Dezembro  de 2021. 

Figura 3: Representação das três camadas que formam a parede do coração: pericárdio, miocárdio e 

endocárdio. 

 O músculo estriado cardíaco se diferencia dos demais tipos de músculo do corpo 

por ter fibras musculares muito menores do que as fibras do músculo estriado 

esquelético, além de possuírem, em média, um núcleo celular por fibra. 
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3.2- Ativação do batimento cardíaco 

 

O coração é principalmente composto de dois tipos de células musculares: células 

contráteis e células de condução. As células contráteis – que constituem a maioria dos 

tecidos dos átrios e ventrículos - se ramificam e criam conexões com as células contráteis 

adjacentes formando uma rede complexa. Essas conexões, conhecidas como discos 

intercalares, têm dois componentes: desmossomos e junções comunicantes (Figura 4). Os 

desmossomos são conexões fortes que permitem à célula cardíaca transferir sua força de 

contração para as células vizinhas. A junção comunicante é uma abertura na parede da 

célula cardíaca que permite a livre passagem de íons entre elas (Silverthorn, 2017). 

 
Fonte: Adaptado de Silverthorn, 2017. 

Figura 4: Representação esquemática das estruturas do músculo estriado cardíaco. 

 

O outro grupo de células musculares existentes no coração são as células de 

gênese e condução. Essas células constituem o nodo sinoatrial (SA), os tratos internodais 

atriais, o nodo atrioventricular (AV), o fascículo atrioventricular e os ramos 

subendocárdicos (fibras de Purkinje). As células de condução são especializadas e não 

contribuem para a força de contração do coração. Os nodos sinoatrial e AV têm a 

característica específica de gerar ciclicamente a atividade elétrica que se propaga no 

músculo cardíaco e dispara sua contração, enquanto os tratos internodais atriais, o 

fascículo atrioventricular e as fibras de Purkinje tem característica específica de condução 

da atividade elétrica (Costanzo, 2018). Essa atividade elétrica é, essencialmente, a 
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despolarização rápida da membrana por meio da entrada de íons positivos para o interior 

da célula, denominada de potencial de ação (PA). O PA se propaga na própria membrana 

e de célula a célula (Costanzo, 2018).  

Na Figura 5 podemos ver um esquema do sistema de condução da atividade 

elétrica do coração. A atividade elétrica gerada no nodo SA percorre toda a extensão dos 

átrios fazendo-os contrair, ao mesmo tempo que viaja pelos tratos internodais atriais até 

o nodo AV. Ao chegar ao nodo AV, a atividade elétrica sofre um pequeno atraso antes de 

seguir para o fascículo atrioventricular (também conhecido como feixe de His), 

subsequentemente, para os ramos do fascículo e, por fim, nas fibras de Purkinje, levando 

a atividade elétrica por toda extensão dos ventrículos, fazendo-os contrair de forma 

sincronizada logo após a contração atrial (Silverthorn, 2017).  

A atividade elétrica, gerada e conduzida no coração, cria o que chamamos de ciclo 

de batimento cardíaco. Devido à natureza física do processo, existem formas de mensurar 

esse evento em diversos aspectos, sendo eles apresentados no diagrama de Wiggers 

(Figura 6). Nele podemos observar a correlação das curvas de pressão e volume das 

câmaras atrial e ventricular esquerda com o ciclo cardíaco, bem como o 

eletrocardiograma.  

De forma cronológica, explicaremos a correlação entre as variações de volume e 

pressão no gráfico da Figura 6 com o momento do ciclo cardíaco. O eletrocardiograma 

será apresentado com maior detalhe no próximo tópico. 
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Fonte: Adaptado de Silverthorn, 2017. 

Figura 5: Representação esquemática das partes do coração responsáveis pela condução elétrica do 

músculo estriado cardíaco. 

 

   

 No início da sístole atrial, os átrios começam a contrair e ejetar o sangue para os 

ventrículos. Podemos observar o comportamento, no tempo, das curvas de pressão do 

átrio esquerdo e do ventrículo esquerdo (curvas azul e vermelha, respectivamente), bem 

como do volume ventricular esquerdo. No ponto indicado pela letra C temos o fim da 

sístole atrial e início da sístole ventricular na sua porção isovolumétrica que se estende 

até o ponto A, aumentando significativamente a pressão ventricular esquerda até que esta 

supere a pressão na artéria aorta ejetando o sangue para o vaso sanguíneo. No ponto B, 

temos o fim da sístole ventricular, com o início da diástole ventricular, na qual a pressão 

ventricular aos poucos retorna aos valores menores que a pressão atrial e o ventrículo 

esquerdo tem sua porção de relaxamento isovolumétrico até o ponto F. O ponto D 

representa a sobreposição da pressão atrial frente à pressão ventricular criando um fluxo 

rápido de sangue para o ventrículo, enchendo-o e, assim, fechando o ciclo cardíaco para 

o início de uma nova sístole atrial. 
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Fonte: Adaptado de Silverthorn, 2017. 

Figura 6: Ilustração didática utilizando o diagrama de Wiggers juntamente com ilustrações de um coração 

exemplificando as etapas do ciclo cardíaco (detalhes no texto).  

 

Vale observar que, na sístole atrial, as pressões atrial e ventricular exibem o 

mesmo comportamento no tempo, indicando que houve movimentos cineticamente 

parecidos nas paredes do átrio e do ventrículo.   

 

3.3- Eletrocardiograma (ECG) 
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Willen Einthoven, conhecido como o criador da eletrocardiografia, foi quem 

descobriu que os potenciais elétricos gerados pela atividade elétrica no músculo cardíaco 

podiam ser medidos pela aplicação de eletrodos na superfície do corpo (Wiggers, 1961). 

Quando a atividade elétrica passa através do coração, uma corrente elétrica também se 

propaga do coração para os tecidos adjacentes que o circundam. Uma pequena parte da 

corrente se propaga até a superfície do corpo. Se eletrodos forem colocados sobre a pele, 

em lados opostos do coração, será possível registrar os potenciais elétricos gerados por 

essa corrente. A primeira onda de um ECG normal é a onda P que representa a 

despolarização atrial, seguida pelo segmento PR que representa o atraso entre a 

despolarização atrial e a ventricular (Guyton, 2011). Em seguida, temos o complexo QRS 

representando a contração ventricular, seguido pela última onda chamada T, que 

representa a repolarização ventricular (Figura 7).  

 

 
Fonte: Imagem Original Alterada de https://backyardbrains.com/experiments/heartrate. Acesso 23 de 

Dezembro de 2021. 

Figura 7: Representação do eletrocardiograma com a correspondência do movimento da musculatura 

cardíaca durante um ciclo do batimento cardíaco normal. 

 

Como o gráfico do eletrocardiograma registra os potenciais elétricos gerados pela 

atividade elétrica do coração em função do tempo, é possível extrair informações de 

intervalos de tempo importantes para o estudo do coração. Com esses intervalos 

conseguimos analisar o comportamento do coração durante o ciclo cardíaco e aferir, por 

exemplo, a frequência cardíaca. Na Figura 8 temos um gráfico mais detalhado do 

eletrocardiograma e os intervalos mais comumente utilizados para análise do sinal. 
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Fonte: https://www.msdmanuals.com/eletrocardiografia. Acesso 23 de Dezembro de 2021. 

Figura 8: Eletrocardiograma normal escalonado com marcação dos intervalos e segmentos (detalhes no 

texto). 

 

 

Com base na duração dos intervalos do ECG é possível inferir a duração da 

contração e relaxamento de átrios e ventrículos. O intervalo PR se inicia com o início da 

onda P e termina com o início do complexo QRS, determinando o tempo de contração 

dos átrios. Posteriormente, temos o complexo QRS que define o tempo de contração dos 

ventrículos, seguido pelo intervalo ST que compreende todo o tempo desde o final da 

contração ventricular até a repolarização dos ventrículos no final da onda T. O intervalo 

RR compreende todo o intervalo de tempo entre dois picos R consecutivos, representando 

o tempo de um ciclo completo da contração cardíaca. A frequência dos batimentos 

cardíacos é comumente calculada como o inverso do intervalo de tempo entre dois picos 

R consecutivos. 

3.4- Ecocardiograma 

 

O ecocardiograma - ou ultrassonografia cardíaca - é um exame realizado no 

coração que utiliza ondas sonoras de alta frequência para recriar imagens do coração a 

partir dos ecos captados dessas ondas. É uma técnica não invasiva que permite ao médico 
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ter um panorama visual da anatomia e fisiologia do coração do paciente, com base na 

movimentação das paredes cardíacas (Solomon et al., 2007).  

Na ultrassonografia temos um transdutor que produz os feixes de onda de alta 

frequência, variando entre 2,5 a 10 MHz, que viajam pelo corpo a partir do ponto de 

origem do feixe, interagindo com diferentes tecidos. Cada tecido apresenta uma 

impedância acústica específica, que por sua vez, faz com que reflitam para o transdutor 

diferentes intensidades de energia da onda sonora emitida. Ao receber essas ondas 

refletidas (ecos), o transdutor converte a energia das ondas em sinal elétrico por meio de 

um cristal de piezoelétrico. A partir do tempo entre a emissão da onda sonora e a recepção 

da onda refletida, é possível calcular a distância de reflexão da onda emitida até o 

transdutor. Correlacionando o tempo com seu respectivo sinal elétrico gerado pela onda 

refletida, é possível, após processamento, criar uma imagem no monitor (Bulwer e 

Rivero, 2010; Solomon et al., 2007), como apresentado na Figura 9. 

A imagem formada no monitor no equipamento de ultrassom é visualizada em 

diferentes tons de cinza. As ondas refletidas com maiores energias geram pixels na 

imagem com tons de cinza mais claros. Ondas refletidas com menores energias geram 

pixels na imagem com tons de cinza mais escuros (Solomon et al., 2007). Como forma 

de padronizar o estudo do coração humano e facilitar a identificação das imagens 

ecocardiográficas, o coração é subdividido por 3 planos ortogonais entre si, da mesma 

forma que o corpo humano é subdividido por planos anatômicos ortogonais (Figura 10). 

São eles: 

A. Plano longitudinal (PLAX): corresponde ao plano que corta perpendicularmente 

a caixa torácica, da mesma forma que o plano longitudinal no corpo humano. Esse 

plano é paralelo ao eixo longo do coração que vai dos átrios em direção ao ápice 

nos ventrículos, passando pela região dos septos. 
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Fonte: Adaptado de Solomon et al., 2007. 

Figura 9: Representação de como uma imagem de ultrassom é gerada. (A) O transdutor de ultrassom gera 

várias linhas de varredura emitindo pulsos ultrassônicos que interagem com os tecidos. (B) A onda sonora 

refletida volta para o transdutor causando uma mudança na espessura do cristal piezoelétrico, que, produz 

um sinal elétrico que é amplificado, processado e exibido como uma imagem no monitor. 

 

B. Plano Curto (PSAX): corresponde ao plano que corta perpendicularmente a caixa 

torácica e o plano longitudinal. Esse plano é paralelo ao eixo curto que corta o 

coração do lado esquerdo para o lado direito. 

C. Plano Apical 4 Câmaras (A4C): corresponde ao plano que corta 

perpendicularmente o plano longitudinal e o plano curto. Esse plano é paralelo ao 

eixo longo do coração que vai dos átrios em direção ao ápice nos ventrículos, 

dividindo o coração em parte anterior e posterior. 

Para avaliar as estruturas internas do coração por meio das imagens 

ecocardiográficas, foram padronizados um conjunto de janelas para aquisição de imagens 

situando o transdutor em diferentes posições no peito e parede abdominal do paciente. As 

quatro principais posições de imagens do transdutor são denominadas de janelas de 

imagem, sendo elas: paraesternal, apical, subcostal e supraesternal (Solomon et al., 2007). 

Para este trabalho foram usadas as janelas paraesternal longa, paraesternal curta e apical 

4 de câmaras. As imagens de ultrassom de cada uma dessas janelas estão exemplificadas 

pela Figura 11.  
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Fonte: Adaptado de Bulwer e Rivero, 2010. 

Figura 10: Relação entre os planos anatômicos ortogonais do corpo humano e os planos ortogonais do 

coração humano. O principal eixo do coração, o eixo longitudinal do ventrículo esquerdo (VE), é 

obliquamente posicionado e normalmente girado a aproximadamente 60 ° para longe do plano longitudinal 

no coração de adulto normal. Esse eixo se projeta ao longo de uma linha que se estende da clavícula média 

direita para o ápice do ventrículo esquerdo. Esse eixo cardíaco principal serve como referência anatômica 

para os planos de imagem ecocardiográfica padrão: plano de eixo longo (LAX), plano de eixo curto (SAX) 

e plano apical de 4 câmaras (A4C). 
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Fonte: Adaptado de Silva, 2004. 

Figura 11: Representação de três janelas ecocardiográficas e seus respectivos posicionamentos do 

transdutor para aquisição da imagem. (A) imagem ecocardiográfica da janela paraesternal longitudinal ou 

paraesternal de eixo longo. (B) imagem ecocardiográfica da janela paraesternal transversal do ventrículo 

esquerdo ou paraesternal de eixo curto. (C) imagem ecocardiográfica da janela apical de 4 câmaras. 
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3.5- Ferramentas 

 

Para a execução desse trabalho foram utilizadas ferramentas computacionais 

especialmente dedicadas à modelagem 3D de malhas virtuais, criação da interface do 

simulador e para animação da malha virtual do coração. A seguir, detalha-se cada 

ferramenta utilizada. 

 

3.5.1- Modelo Computacional do Coração 

A reconstrução de partes anatômicas de humanos em malhas 3D virtuais teve 

início há vários anos com o intuito de criar uma forma alternativa de estudar e analisar 

estruturas de importância médica. Os ventrículos foram as primeiras reconstruções 

cardíacas de humanos. Para isso utilizou-se elipsóides truncados no nível da base. A 

representação era simplista e ainda é utilizada em algumas simulações quando o 

detalhamento dos ventrículos não é relevante (Lopez-Perez et al., 2015). Mais 

recentemente - com avanços em tecnologia de diagnóstico por imagem, como ressonância 

magnética (RM) e tomografia computadorizada (TC) - foi possível criar modelos 

tridimensionais por segmentação, com alto nível de detalhamento de estruturas, como 

trabéculas, músculos papilares e válvulas (Banerjee et al., 2021, Wang et al., 2021). No 

presente trabalho usamos, como a malha de pontos base para o simulador, um modelo 

virtual detalhado do coração (Figura 12) adquirido da TurboSquid, (TurboSquid, Inc.; 

935 Gravier St., Suite 1600, New Orleans, LA 70112), que é uma empresa de mídia digital 

que fornece modelos tridimensionais para empresas e desenvolvedores em geral.  

A malha do coração virtual da TurboSquid é composta por milhares de pontos 

que, conectados com seus pontos adjacentes por meio de arestas, formam polígonos 

quadriláteros. Estes quadriláteros oferecem vantagens para a modelagem, escultura e 

animação da malha, produzindo movimentos mais suaves e evitando o aparecimento de 

ângulos agudos na deformação. Essas características se devem ao menor número de 

arestas desse modelo, se comparado com os modelos formados por polígonos 

triangulares.  
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Fonte: Autoria própria. 

Figura 12: Representação da malha 3D virtual do coração adquirida da TurboSquid (© TurboSquid 2022) 

composta de polígonos quadriláteros. 

 

 3.5.2- Software para Animação 

Hoje em dia, como incentivo para novos desenvolvedores, há softwares de criação 

de animações 3D com acesso livre para qualquer pessoa. Como apresentado no trabalho 

de Pokorný e Zapletal (Pokorný e Zapletal, 2021), a possibilidade de transferência de 

gráficos 3D do Blender para a ferramenta de criação de animações 3D em tempo real da 

Unreal Engine 4 (UE4) tem permitido a criação de animações realistas - com 

renderizações foto realistas e efeitos físicos dinâmicos - utilizando o que se tem de melhor 

nos dois softwares. 

Em testes iniciais, na tentativa de animar a malha de pontos do coração virtual, 

utilizou-se o aplicativo Simulink do software MatLab e linguagem C. No entanto, ambos 

apresentaram uma animação lenta (abaixo de 20 frames por segundo), mostrando-se 

inviáveis para a utilização no simulador frente a outras opções, como a utilização do 

software de criação 3D Blender, no qual preparamos as malhas tridimensionais que 

seriam animadas com o motor de jogo Unreal Engine 4 (UE4). A combinação do Blender 

com UE4 supre as necessidades esperadas para o desenvolvimento de um simulador 

cardíaco ajustado a dados de sinais biomédicos reais de pacientes. 

No que se refere especificamente ao software de criação 3D Blender (Blender 

Institute B.V. – Buikslotermeerplein 161 – 1025 ET Amsterdam – the Netherlands), trata-
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se de um produto de código aberto e livre, mantido pela organização Blender e demais 

colaboradores voluntários. O objetivo desta organização é permitir que qualquer 

desenvolvedor possa criar e editar qualquer malha de pontos de qualquer objeto, bem 

como criar vídeos e animações. Para isso, é utilizado dentro do Blender uma ferramenta 

de estruturas esqueléticas chamadas de bones. Os bones interagem com a malha de pontos 

dos objetos por um campo de influência. Esse campo é a superfície de Bézier, que é 

construída a partir de curvas de Bézier em diferentes direções para formar a superfície.  

A curva de Bézier recebeu esse nome devido ao engenheiro francês Pierre Bézier 

ter sido o primeiro a publicar um trabalho usando essas curvas. A curva de Bézier é uma 

forma matemática de representar as splines, que são tiras flexíveis usadas para reproduzir 

uma curva suave, aproximando ou passando por pontos de controle estrategicamente 

distribuídos no espaço para criar uma curva desejada. Se aplicarmos esse mesmo princípio 

das curvas splines para superfície, podemos ter os resultados como aqueles apresentados 

nas curvas A e B da Figura 13. 

 

 
Fonte: https://www.slideserve.com/gusty/splines. Acesso 24 de Dezembro de 2021. 

Figura 13: Exemplos de superfície de Bézier formadas pela mudança de posição dos pontos de controle 

em vermelho. 

 

 Os pontos em vermelho na Figura 13 são os pontos de controle estrategicamente 

distribuídos para deformar a superfície (representada pela malha em azul). Para mais 

detalhes a respeito da representação matemática da curva de Bézier, vide Anexo 1. 

Portanto, sabendo que os bones interagem com os pontos da malha por meio da 

superfície de Bézier, temos que cada um dos bones funciona como um ponto de controle 

para a superfície deformando a malha sobre si, atraindo ou repelindo os pontos por meio 

de interpolações. A deformação da malha de pontos ocorre à medida que os bones são 
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modificados, seja pela translação, rotação e ou alteração de escala. Ao modificarmos a 

malha da forma desejada, o Blender nos permite criar animações por meio de keyframes.  

A animação por keyframe consiste em definir os pontos principais da animação e, 

por meio de interpolações, o software cria as fases intermediárias, como exemplificado 

na Figura 14. No caso do Blender, precisamos definir o posicionamento, rotação e escala 

dos bones que estiverem influenciando a malha de pontos e salvar essas alterações como 

pontos chave nos keyframes para criar a animação desejada.   

 

 

Fonte: Adaptado de Autodesk, 2020. 

Figura 14: Ilustração de animação por keyframe. O frame (a) representa a animação inicial. O frame (b) 

representa a animação final, enquanto, (c) representa as sequências de frames intermediários.  

 

Além do Blender, também foi utilizado neste trabalho o software Unreal Engine 

4 (UE4) disponível em https://www.unrealengine.com/en-US/download (Acesso 5 de 

Janeiro de 2022). O UE4 é uma ferramenta de criação de animações 3D em tempo real 

que permite ao usuário o acesso aos códigos fonte para possíveis alterações e até criação 

dos próprios códigos, utilizando linguagens C++ ou Python. Na tentativa de atrair mais 

desenvolvedores, a UE4 desenvolveu o sistema blueprint visual scripting. Trata-se de um 

sistema completo de scripting de jogabilidade fundamentada no conceito de usar uma 

interface baseada em nó para criar elementos de jogabilidade no Unreal Editor. Não há 

necessidade de saber uma linguagem de programação específica para ter acesso a toda 

gama de conceitos e ferramentas utilizados por programadores (Unreal Engine 4 
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Documentation). Na Figura 15 temos uma ilustração do blueprint visual scripting em uma 

aplicação hipotética de jogo digital. Nessa ilustração, utilizando lógica booleana, a 

blueprint visual scripting foi montado para verificar, se a peça “peão” de um jogador está 

sobrepondo uma caixa de colisão específica. 

 

  

Fonte: https://docs.unrealengine.com/4.27/en-US/ProgrammingAndScripting/Blueprints/. Acesso 24 de 

Dezembro de 2021. 

Figura 15: Exemplo do blueprint visual scripting da Unreal Engine 4 montado para verificar se a peça 

“peão” de um jogador está sobrepondo uma caixa de colisão específica. O bloco em vermelho “On 

component Begin Overlap (Box)” referencia uma caixa de colisão que dispara um evento toda vez que 

algum objeto se sobrepõe a ela durante a animação. O bloco em verde “Get Player Pawn” referencia um 

objeto específico dentro da simulação (peão do jogador), enquanto o bloco da direita “==”, representa um 

operador booleano que avalia se o objeto referenciado pelo “Get Player Pawn” é o mesmo objeto que está 

sobreposto a caixa de colisão referenciada em “On component Begin Overlap (Box)”. 

 

A UE4 tem uma linguagem de programação orientada a objetos com um grande 

poder de processamento. Isso permite a criação de animações e simulações com um alto 

grau de detalhamento e ainda manter um bom desempenho quanto ao custo 

computacional. Isso é um fator primordial para o desenvolvimento deste trabalho, 

notadamente no que se refere a conferir capacidade de simulação em tempo real.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1- Preâmbulo  

 

 As abordagens empregadas no desenvolvimento do simulador cardíaco estão 

representadas no diagrama em blocos da Figura 16. Elas estão separadas didaticamente 

em 4 quadrantes, sendo que, em cada um deles, destaca-se os aspectos importantes para 

a construção do simulador. 

 
Fonte: Autoria própria. 

Figura 16: Diagrama em blocos representando as abordagens da metodologia empregada no 

desenvolvimento do simulador cardíaco. (1) Interface gráfica; (2) Ajuste ao paciente; (3) Equação 

dinâmica; (4) Customização rápida (Detalhes no Texto).  
  

 No primeiro quadrante (número 1) da Figura 16 destaca-se o motor de jogo Unreal 

Engine 4 (UE4) escolhido para a simulação. Essa escolha deveu-se à sua velocidade de 

processamento permitir animar corações virtuais com riqueza de detalhes a uma alta taxa 

de frames por segundo. Na UE4 criamos interfaces para o usuário interagir com o 

simulador por meio de telas específicas para estudar: a anatomia cardíaca, os batimentos 

cardíacos (seja por meio de comparação com ecocardiograma ou alteração dos tempos 
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dos intervalos do ECG), bem como controlar, frame a frame, os movimentos de sístole e 

diástole do coração. 

No presente trabalho, a customização ao paciente se refere à possibilidade de 

utilizar: 1) modelo virtual do coração (malha de pontos) geradas a partir de imagens 

cardiográficas do próprio paciente (escaneamento do coração por tomografia 

computadorizada; BANERJEE et al., 2021, WANG et al., 2021), ou modelos virtuais 

comerciais (como o da Turbosquid) e; 2) dados temporais do ECG do paciente e o 

deslocamento das paredes internas e externas das câmaras cardíacas pelo ecocardiograma 

para se obter, respectivamente, a frequência cardíaca (normal ou arritmias) e o 

deslocamento máximo e mínimo das paredes cardíacas.  

No segundo quadrante (número 2) do diagrama da Figura 16, destaca-se que o 

ajuste ao paciente por parte do simulador pode ser feito por meio de leitura de arquivos 

(“.txt”) que contenham os tempos dos intervalos do ECG do paciente e os deslocamentos 

máximo e mínimos das paredes cardíacas. Todos estes dados têm impacto na animação 

do simulador devido a este funcionar por meio de uma equação dinâmica. 

A equação dinâmica, esquematizada no terceiro quadrante (número 3) do 

diagrama da Figura 16, está representada nos domínios do tempo e do espaço. O domínio 

do tempo utiliza os valores de tempo dos intervalos do ECG e o número de frames da 

simulação para sincronizar a malha virtual do coração ao coração do paciente. Ao mesmo 

tempo, o domínio do espaço utiliza valores de posição da contração máxima e repouso 

das paredes das câmaras cardíacas como parâmetros de equações sigmóides que, por sua 

vez, ditam os deslocamentos das paredes no coração virtual.  

Outro aspecto importante do simulador é sua rapidez para se ajustar aos dados 

biomédicos dos pacientes, como esquematizado no quarto quadrante (número 4) do 

diagrama da Figura 16. Utilizando o software de criação 3D Blender é possível ajustar e 

transferir os pesos dos bones de uma malha de um coração virtual de referência 

(comercial) para uma malha virtual de um coração escaneado do paciente. Esta 

possibilidade de transferência de pesos permite que o simulador possa emular a cinética 

e o movimento cardíaco de um dado paciente em um modelo virtual customizado à 

anatomia do próprio paciente. Adicionalmente, podemos reutilizar toda a programação 

previamente desenvolvida dentro da UE4 para animações futuras, tornando mais rápido 

o processo de customização para novos pacientes. 
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4.2- Criação das Telas do Simulador 

 

Todas as telas utilizadas pelo usuário do simulador são construídas no ambiente 

de um componente - chamado Widget - dentro da UE4 utilizando o Blueprint visual 

scripting. Todos os meios de interação do usuário com a malha do coração virtual são 

feitos utilizando botões, sliders e caixas de texto (Figura 17). 

 

 
Fonte: Autoria própria. 

Figura 17: Exemplo da montagem do widget utilizado nas telas do simulador dentro da UE4. Utilizando 

retângulos de cores diferentes, destacamos cada um dos tipos de ferramentas utilizadas na criação da tela 

de interação entre usuário e simulador (detalhes no texto).  

   

Para facilitar a visualização e explicação, cada tipo de ferramenta utilizada para a 

construção dos widgets foi separada dentro de um retângulo de cor diferente, sendo em 

vermelho o slider, em amarelo a caixa de texto, em azul a spin box e em verde o botão. 

Cada um destes itens fica disponível dentro de uma paleta de opções. Suas características, 

como dimensões, cores e funções dentro da simulação também podem ser alteradas. Para 

facilitar o posicionamento dos botões e sliders na tela do usuário, o ambiente dos widgets 

delimita, por uma linha branca pontilhada, o campo visual que cada tela no simulador 

terá. Dessa forma, a posição que os itens são colocados em relação a essa linha pontilhada 
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será onde eles aparecerão na tela. Na Figura 18 temos um exemplo de como é criada a 

lógica de programação utilizada nos sliders. 

 A lógica de programação é feita em Blueprint visual scripting para cada item do 

widget. Para fins didáticos, na Figura 18 separamos a programação feita para o slider “RR 

Interval” em 3 partes, representadas por retângulos verdes numerados. No retângulo 1 

temos o evento que será disparado toda vez que o valor do slider for alterado pelo usuário, 

atualizando em tempo real a spin box com o mesmo valor do slider.  

No retângulo 2 referenciamos o coração virtual e, com base no valor escolhido 

pelo usuário no slider “RR interval”, fazemos um teste de consistência desse intervalo 

com os demais intervalos (intervalo PR e intervalo QT). No retângulo 3, com base nos 

valores obtidos do teste de consistência, redefinimos os valores dos demais sliders (“PR 

Interval” e “QT Interval”) e seus respectivos spin box. A mesma lógica de programação 

apresentada na Figura 18 é aplicada aos demais sliders presentes no Widget. 
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4.3- Equação Dinâmica 

 

 Uma equação dinâmica foi especialmente ajustada para controle da animação da 

malha de pontos dentro da UE4, segundo o fluxograma ilustrado na Figura 19. A equação 

dinâmica desempenha um papel fundamental para a animação realista do coração, uma 

vez que utiliza o tempo dos intervalos do ECG extraídos de pacientes para sincronizar a 

malha de pontos do coração virtual. Os intervalos do ECG podem representar valores 

médios de um grupo de pacientes, ou de um único paciente. Nesse último caso, a equação 

dinâmica viabiliza uma animação realista customizada ao paciente.  

 
Fonte: Autoria própria. 

Figura 19: Fluxograma ilustrativo dos processos utilizados para criação da animação final no simulador. 

O processo para criação da animação final precisa que o rigging dos bones seja feito dentro do Blender. A 

extração dos tempos dos intervalos do ECG do paciente no Input precisam ser enviados para equação 

dinâmica na Unreal Engine. A equação dinâmica, implementada no Animation Blueprint, controla os bones 

da malha de pontos do coração criando a animação final.   

 

 Todo objeto animado dentro da UE4 tem seu Animation Blueprint que é um 

componente de animação no qual podemos inserir lógica de programação para ser 

executada durante o funcionamento do simulador. Isso viabiliza o compartilhamento de 

suas variáveis juntamente com suas respectivas alterações para qualquer outro Animation 

Blueprint, inclusive de qualquer outra malha de coração virtual que for exportada para a 
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UE4. Desta forma, a equação dinâmica é o recurso matemático dentro do simulador que 

compreende tanto o domínio do tempo quanto do espaço da animação final.  

 Nesse contexto, a equação dinâmica foi pensada para oferecer controle no 

domínio do tempo e do espaço ao usuário de forma que a animação pudesse ser atualizada, 

em tempo real, com parâmetros temporais e espaciais extraídos de exames biomédicos 

dos pacientes. Assim, foram utilizados - como parâmetros da equação dinâmica - o tempo 

dos intervalos cardíacos extraídos do eletrocardiograma, assim como os deslocamentos 

máximos das paredes cardíacas do paciente, extraídos do ecocardiograma. A equação 

funciona de forma iterativa, de tal forma que os dados calculados num dado passo do 

cálculo são utilizados para calcular novos valores na equação.  

No início do processo de cálculo, a equação baseia-se nos pontos inicial e final do 

deslocamento das paredes cardíacas para que se possa calcular o incremento na posição 

atual da animação, a cada frame da animação. O cálculo desse incremento é feito de forma 

que, na animação, a frequência cardíaca final e a temporização das diferentes fases do 

ciclo cardíaco fiquem iguais àquelas obtidas do ECG do paciente. 

Primeiramente, para que a equação reproduza resultados confiáveis e condizentes 

com a realidade, foi preciso buscar uma boa referência de tempo no software utilizado. 

Como estamos utilizando a Unreal Engine, a referência de tempo utilizada é a diferença 

de tempo (DT), em segundos, entre cada frame. Dessa maneira, a equação dinâmica pode 

se reajustar mesmo que, por algum motivo, a taxa de frames por segundo varie. Se a cada 

frame a equação dinâmica executar uma iteração, a quantidade total de iterações dentro 

de um intervalo de um batimento cardíaco (intervalo RR) será: 

 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑅𝑅

𝐷𝑇
= 𝑁°_𝑑𝑒_𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎çõ𝑒𝑠_𝑝𝑜𝑟_𝑏𝑎𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜                           (1) 

 

 Sabendo o número de iterações por batimento que a equação dinâmica irá 

executar, precisamos saber quanto deverá ser o incremento na variável de tempo (t) da 

animação. Isso é necessário para que o ciclo de um batimento cardíaco seja executado 

dentro do número de iterações disponíveis para um dado intervalo RR.  

4.3.1- Parametrização da Equação Dinâmica com Dados de Ecocardiograma 

 

 Com a referência de tempo estabelecida, a cada frame, o simulador já tem a 

capacidade de sincronizar a animação com o ECG – de um arquivo ou em tempo real de 
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um paciente - restando apenas que a equação dinâmica tenha também controle no domínio 

do espaço e consiga reproduzir as amplitudes no movimento de sístole e diástole do 

coração no ciclo cardíaco completo. A quantidade de deformação das paredes da malha 

do coração virtual é regida pela soma de duas funções sigmóides. Inicialmente, estas 

sigmóides foram ajustadas a dados de deslocamento da parede interna e externa do 

ventrículo esquerdo os quais, por sua vez, foram extraídos de imagens de ecocardiograma 

reais (Figura 20). Os deslocamentos das paredes do ventrículo esquerdo, em um ciclo 

cardíaco completo, são dados quantitativos experimentais determinados em trabalho de 

mestrado anterior, desenvolvido por Gabriela Colares Ali Ganem (Ganem, 2020), no 

Laboratório de Computação Biomédica (LCB) da UNIFESP. Os pontos no gráfico 

representam a média do deslocamento de 7 ciclos cardíacos. Eles seguem uma curva 

similar à combinação de funções sigmóides distintas. Assim, a partir de uma tabela gerada 

com a média dos deslocamentos das paredes do ventrículo esquerdo, montamos um 

gráfico desses dados utilizando o método dos mínimos quadrados, a fim de ajustar as 

funções sigmóides às curvas do gráfico. Com o ajuste das funções sigmóides aos dados 

do trabalho de dissertação de Gabriela Colares Ali Ganem (Ganem, 2020), obtivemos 

uma função que representa o movimento das paredes interna e externa do ventrículo 

esquerdo. A qualidade do ajuste para a curva da parede externa do ventrículo esquerdo é 

representada pelos índices: 

 

● SSE (Erro da Soma de Quadrados): 0,07175;  

● R-square (Erro Quadrático Médio): 0,9752;  

● Adjusted R-square (Erro Quadrático Médio Ajustado): 0,9744; 

● RMSE (Raiz do Erro Quadrático Médio): 0,0489. 

 

Com relação à parede interna do ventrículo, temos: SSE: 0,2065; R-square: 

0,9722; Adjusted R-square: 0,9713 e RMSE: 0,08296. 
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Fonte: Autoria própria. 

Figura 20: Ajuste da função sigmóide ao deslocamento em centímetros, no tempo em segundos, das 

paredes externa (A) e interna (B) do ventrículo esquerdo utilizando a ferramenta curve fitting do software 

matemático MATLAB. Os dados experimentais são de trabalho de mestrado anterior desenvolvido no LCB-

UNIFESP (Ganem, 2020). Os pontos representam a média de deslocamentos extraídos do ecocardiograma 

de corações saudáveis.  

   

 No presente trabalho, as funções sigmóides foram reajustadas para demais 

câmaras cardíacas uma vez que há uma forte interdependência funcional entre os átrios e 

ventrículos fazendo com que as movimentações dessas câmaras sejam análogas. Isso foi 

bem estabelecido na trabalho de Ozturk & McVeigh (2001) que, utilizando diferentes 

técnicas de análises de imagens, obtiveram uma análise abrangente do movimento de todo 

o coração (Ozturk & McVeigh, 2001). Sendo assim, buscamos normalizar e preparar as 

funções sigmóides para que pudessem ser ajustadas a qualquer câmara cardíaca, 
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recebendo apenas como input os valores de repouso e máxima contração. Isso confere à 

equação dinâmica um controle no domínio espacial de forma simples. Sabendo desta 

característica e embasados no trabalho de Ozturk & McVeigh (2001), realizamos medidas 

de deslocamento das paredes do ventrículo direito e átrios direito e esquerdo. Ou seja, 

fizemos as medidas das câmaras que ainda não tinham sido realizadas no trabalho anterior 

(Ganem, 2020). Essas novas medidas serão  apresentadas em mais detalhes em outra 

seção. 

O ponto de máxima contração - dos dados reais - foi deixado em 𝑡 = 0 para 

facilitar o ajuste das funções sigmóides. Dessa forma, obtemos as funções sigmóides 

(S1(t) e S2(t)) para o deslocamento da parede interna, apresentadas nas Eq. 2 e 3, bem 

como as funções sigmóides (S3(t) e S4(t)) para o deslocamento da parede externa, 

apresentadas nas Eq. 4 e 5.   

 

𝑆1(𝑡) = 2,022/(1 + 𝑒𝑥𝑝(−21,6 ⋅ (𝑡 + 0,1197))),                     (2) 

 

𝑆2(𝑡) = −1,98/(1 + 𝑒𝑥𝑝(−11,19 ⋅ (𝑡 + 0,1018))).                (3) 

 

𝑆3(𝑡) = 1,394/(1 + 𝑒𝑥𝑝(−22,1 ⋅ (𝑡 + 0,1027))),                    (4)  

 

𝑆4(𝑡) = −1,421/(1 + 𝑒𝑥𝑝(−9,471 ⋅ (𝑡 + 0,0955))).                  (5) 

 

O tempo (t) é a variável independente das equações sigmoidais (Eq. 2 a 5). Como 

posicionamos o valor de máximo deslocamento em 𝑡 = 0, o primeiro ponto inicia em 

𝑡 = −0,3𝑠 e o último termina em 𝑡 = 0,7𝑠, totalizando uma amplitude entre valor 

final e valor inicial igual a 1 segundo. Considerando o início da sístole ventricular em t 

igual a -0,3s e o final da diástole ventricular em t em 0,7s, podemos calcular qual é o valor 

a ser incrementado na variável tempo a cada frame da animação para reproduzirmos a 

mesma frequência cardíaca extraída do ECG do paciente. Dividindo o tempo total entre 

o início da sístole ventricular até o final da diástole ventricular pela Eq. 1, e somando a 

variável 𝑡−1 que representa o valor de t calculado no frame anterior, temos o incremento 

na variável tempo a cada frame: 
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𝑡 = 𝑡−1 +
1⋅𝐷𝑇

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑅𝑅
.                                            (6) 

 

A soma das Eq. (2, 3) e (4, 5) representam, respectivamente, o movimento 

qualitativo da contração das paredes internas e externas das câmaras cardíacas. Para que 

essas equações representem quantitativamente o movimento das paredes na animação e, 

dessa forma, possa ser ajustada aos valores de contração da parede cardíaca de cada novo 

paciente, é preciso que ela seja normalizada e multiplicada pela amplitude de movimento 

da parede (𝛥𝑑). Considerando 𝑆𝑖(𝑡) a soma das Eq. 2 e 3 e 𝑆𝑒(𝑡) a soma das Eq. 4 e 5, 

elas foram normalizadas em relação aos seus respectivos valores máximos 𝑆𝑖(0) =

1,413 e 𝑆𝑒(0) = 0,85258. Logo, temos: 

 

𝑆𝑖𝑛(𝑡) = 𝑆𝑖(𝑡)/1,413,                                                   (7) 

 

𝑆𝑒𝑛(𝑡) = 𝑆𝑒(𝑡)/0,85258,                                               (8) 

 

𝑃𝑜𝑠𝑖çã𝑜 𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 = 𝑃𝑜𝑠𝑖çã𝑜 𝐷𝑒 𝑅𝑒𝑝𝑜𝑢𝑠𝑜 − 𝑆𝑖𝑛(𝑡). 𝛥𝑑.              

(9) 

 

𝑃𝑜𝑠𝑖çã𝑜 𝑃𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 = 𝑃𝑜𝑠𝑖çã𝑜 𝐷𝑒 𝑅𝑒𝑝𝑜𝑢𝑠𝑜 − 𝑆𝑒𝑛(𝑡) ⋅ 𝛥𝑑.            

(10) 

 

Desta forma, criamos as equações dinâmicas (Eq. 9 e 10) que governam, no tempo e no 

espaço, tanto o movimento da parede interna e o movimento da parede externa 

respectivamente, implementada dentro do animation blueprint de referência. Vale 

destacar que essas equações dinâmicas podem ser aplicadas em qualquer nova malha 

virtual do coração que for exportada para a UE4. 
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4.4- Malha de Pontos e Implementação dos Bones  

 

Para animar uma malha de pontos no ambiente UE4 é preciso criar uma malha 

esquelética que vai, posteriormente, dar movimento aos pontos da própria malha. Para 

que pudéssemos animar não apenas uma malha de pontos de um dado coração, mas 

também quaisquer malhas de pontos que representam outros corações, utilizamos uma 

ferramenta do Blender que viabiliza transferir os campos de influência dos bones de uma 

malha de pontos de um coração virtual - de referência - para a malha de pontos de outro 

coração virtual. Os bones interagem com a malha de pontos do coração virtual por meio 

da superfície de Bézier, no qual os pontos de controle são: a cauda (esfera na parte 

superior) e a cabeça (esfera na parte inferior), como ilustra a Figura 21. 

 
Fonte: Autoria própria. 

Figura 21: Representação de um Bone no software Blender. 

 

 A estrutura compreendida entre as duas esferas é chamada de corpo do bone.  O 

corpo do bone tem a forma de duas pirâmides de base quadrada ligadas pela base. Dessa 

forma, fica fácil localizar qual é a cabeça e qual é a calda do bone, ao mesmo tempo que, 

se o bone rotacionar, fica evidente por causa das arestas laterais da pirâmide que o forma. 

Os bones foram distribuídos de forma estratégica dentro da malha de pontos do 

coração de referência (https://www.turbosquid.com/3d-models/3d-human-heart-1173861 

adquirido da TurboSquid). Essa distribuição foi feita para que pudéssemos ter o maior 

controle da malha de pontos usando uma quantidade mínima de bones, como ilustrado de 

forma esquemática na Figura 22.  
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Fonte: Autoria própria. 

Figura 22: Representação esquemática da distribuição dos bones dentro das câmaras cardíacas. A partir de 

um bone matriz em comum, os grupos de bones são distribuídos dentro de cada uma das 4 câmaras 

cardíacas. “AD Ext” e “AD Int” são respectivamente as paredes externa e interna do átrio direito. “AE Ext” 

e “AE Int” são respectivamente as paredes externa e interna do átrio esquerdo. “VD Ext” e “VD Int” são 

respectivamente as paredes externa e interna do ventrículo direito. “VE Ext” e “VE Int” são 

respectivamente as paredes externa e interna do ventrículo esquerdo. 

 

O modelo virtual do coração de referência é composto de uma camada fina de 

malha externa e outra interna. Os bones foram distribuídos nas 4 câmaras cardíacas, tanto 

para as paredes internas quanto para as paredes externas, perfazendo um total de 8 regiões 

que representam as paredes internas e externas do coração (vide Retângulos na Figura 

22). Ao centro temos um bone matriz a partir do qual se ramificam 8 bones (indicados 

com o número 1 dentro de cada um dos 8 retângulos que representam as paredes 

cardíacas). Cada um dos 8 bones ramificados do bone matriz dão origem a mais dois 

bones (2 e 3). Esses bones são usados para deformar a malha de pontos do coração virtual 

e, assim, animá-lo. Com os bones distribuídos dessa forma, podemos: a) controlar 

localmente cada uma das paredes (interna e externa) das quatro câmaras cardíacas, 

utilizando os bones 2 e 3; b) controlar de forma generalizada cada uma das câmaras 

utilizando o bone 1 de cada câmara e; c) rotacionar e transladar o coração como um todo, 

e de forma simplificada, utilizando o bone matriz.  

A definição da intensidade e a localização dos campos de influência que cada bone 

exerce sobre a malha do coração virtual foi definido usando a ferramenta weight painting 

no ambiente de criação do Blender. Na Figura 23 ilustra-se como é feita a definição de 
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pesos do campo de influência do bone numa malha de pontos por meio do gráfico de 

cores. 

 

 
Fonte: Autoria própria. 

Figura 23: Exemplificação dos pesos do campo de influência dos bones na malha do coração virtual por 

meio de um gráfico de cores. 

 

 Na Figura 23 temos a parede externa do ventrículo esquerdo, com a concavidade 

interna exposta na frente da imagem, como sugere visualmente as linhas de grade. O bone, 

localizado ao centro da concavidade interna do ventrículo, exerce influência sobre os 

pontos da malha representado pelo gráfico de cores. Pontos pintados de vermelho 

representam que o bone exerce influência máxima nesse local, enquanto pontos pintados 

de azul escuro representam que o bone não exerce influência naquele local. Os pontos 

pintados com as demais cores seguem a mesma sequência que o espectro de luz visível, 

indo, de forma gradual, de azul escuro para vermelho, representando assim o aumento 

gradual da influência do bone nos pontos da malha.  
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4.5- Medições e Ajuste dos Bones 

 

  O posicionamento dos bones dentro do Blender baseiam-se em medições de 

distância dos ventrículos direito e esquerdo e átrios direito e esquerdo obtidos no presente 

trabalho, utilizando vídeos de ecocardiograma de corações saudáveis. Para isso, 

utilizamos vídeos de ecocardiograma da base de dados Echovid (https://joao-

2207.wixsite.com/echovid), construída no próprio LCB-UNIFESP, em trabalho de 

iniciação científica do estudante João Victor de Araújo Silva. 

  Assim, no que se refere às medições que fizemos especificamente neste trabalho, 

para facilitar a visualização e medição das distâncias nas imagens, as paredes cardíacas 

foram delimitadas por curvas vermelhas. Com a utilização do software GIMP 

(https://www.gimp.org/) foram escolhidos pontos fixos (pontos laranja na Figura 24), 

com base na sequência de frames de cada vídeo, que não sobrepusessem as paredes das 

câmaras cardíacas. Para garantir a mesma posição destes pontos, foram posicionados 

sempre no mesmo pixel no eixo X e no eixo Y das imagens. Com base nos pontos fixos 

nas imagens foi traçada uma reta amarela entre eles. O cruzamento dessas retas amarelas 

com as curvas vermelhas (aproximadamente ortogonais a ela) formaram os pontos a 

serem usados na medição. Desta forma, foram medidos o deslocamento das paredes 

internas e externas das 4 câmaras e seus respectivos espessamentos (Figura 24). 

Para facilitar a explicação dos pontos utilizados na medição das imagens 

ecocardiográficas, colocamos: pontos laranjas representando os vértices das retas 

amarelas que são pontos fixos na imagem; pontos verdes que representam o local da 

intersecção aproximadamente ortogonal entre as retas amarelas e as curvas vermelhas. 

Na Figura 24.1 foram medidas a quantidade de pixel entre os pontos A e B para 

verificar o espessamento do septo interventricular; entre os pontos D e C para medir o 

deslocamento da parede do ventrículo direito; e entre os pontos E e F para verificar o 

espessamento da parede do ventrículo direito.  

 

https://joao-2207.wixsite.com/echovid
https://joao-2207.wixsite.com/echovid
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Fonte: Autoria própria. 

Figura 24: Pontos de referência para as medidas de deslocamento e espessamento das paredes das câmaras 

cardíacas (átrios esquerdo e direito; ventrículo direito e esquerdo) em imagens ecocardiográficas. Os pontos 

laranjas representam pontos fixos nas imagens. Pontos verdes representam os locais das intersecções 

aproximadamente ortogonais entre as linhas vermelha e amarela. (1): imagem de ecocardiografia do eixo 

paraesternal curto. (2) e (4): imagem de ecocardiografia do eixo paraesternal longo. (3): imagem de 

ecocardiografia do plano apical 4 câmaras (detalhes no texto).  

 

Na Figura 24.2 foram medidas a quantidade de pixel entre os pontos D e C para 

verificar o espessamento do septo interventricular; entre os pontos A e B para medir o 

deslocamento da parede do ventrículo direito; e entre os pontos E e F para verificar o 

espessamento da parede do ventrículo direito. 

Na Figura 24.3 foi traçado uma reta na altura das válvulas atrioventriculares e, 

posteriormente, foi traçada uma reta que cortasse a parede do átrio (ponto B) passando 

pelo ponto A aproximadamente 45° da reta na altura das válvulas atrioventriculares. Foi 

calculada a quantidade de pixels entre os pontos A e B para medir o deslocamento da 

parede dos átrios. 

Na Figura 24.4 foi traçado uma reta partindo do ponto A situado próximo a válvula 

aórtica, indo em direção a parede do ventrículo esquerdo (pontos B e C), 

aproximadamente na altura do músculo papilar. Foi calculada a quantidade de pixels entre 
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os pontos A e B para medir o deslocamento da parede interna do ventrículo esquerdo, 

enquanto medimos a quantidade de pixels entre os pontos B e C para medir o 

espessamento da parede do ventrículo esquerdo. 

As medidas foram feitas utilizando 7 vídeos ecocardiográficos diferentes de 

pacientes normais (sem qualquer tipo de comorbidade cardíaca), em 3 momentos 

específicos do ciclo cardíaco - sendo eles: início da sístole, início da diástole e final da 

diástole - a fim de obter os valores de relaxamento, máxima contração e espessamento 

das paredes cardíacas. Com base nos valores medidos, calculamos as médias para a 

posição de repouso, posição de máxima contração e espessura das paredes para todas as 

câmaras cardíacas. Utilizando esses parâmetros, conseguimos distribuir de forma 

estratégica os bones pela malha virtual do coração, a fim de termos o melhor controle dos 

pontos da malha para reproduzir os valores medidos. Na Figura 25 temos uma imagem 

feita no ambiente de criação do Blender, onde ilustra-se como se dispõem os bones dentro 

da malha de pontos do coração virtual, seguindo a mesma distribuição apresentada na 

Figura 22. 

Uma vez distribuídos os bones dentro da malha virtual do coração é possível criar 

uma animação dentro do Blender utilizando a técnica de keyframes. Com essa técnica, 

quadros chave da animação são gravados, bem como a posição, rotação e escala dos 

bones. O posicionamento dos bones em pontos específicos do espaço criam a mesma 

deformação extraída das imagens de ecocardiograma. 
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Fonte: Autoria própria. 

Figura 25: Distribuição estratégica dos bones dentro da malha do coração virtual de referência. Destacados 

em laranja temos os bones, enquanto a malha preta mais densa representa as estruturas internas e externas 

do coração virtual. 

4.6- Validação do Simulador 

 

 Para validar o resultado final do simulador - com relação à sua capacidade de 

emulação dos valores reais medidos do eletrocardiograma e ecocardiograma - foi 

esquematizada uma forma de exportar os valores de tempo e deslocamento das paredes 

cardíacas de dentro do simulador para arquivos (“.txt”). A fim de evitar que o custo 

operacional das exportações dos valores das variáveis para arquivos (“.txt”) afetasse o 

desempenho do simulador durante a simulação - criando processos desnecessários para o 

processador, como imprimir variáveis na tela - e devido à UE4 ser um software de 

linguagem compilada, todas as variáveis ao final da simulação retornam a seus valores 
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originais. Sendo assim, foram criados 3 vetores de dados para armazenamento dos valores 

gerados dentro do simulador pelas funções sigmóides da equação dinâmica. Com isso, é 

possível verificar se a frequência cardíaca e o deslocamento das paredes cardíacas 

estavam sendo reproduzidas corretamente, segundo os dados dos exames biomédicos 

(ECG e ecocardiograma). 

 Assim, a cada frame, foram armazenados os valores de deslocamento gerados 

pelas funções sigmóides. No primeiro vetor foram armazenados o valor da variável 

independente tempo (t), enquanto nos outros dois vetores foram armazenados os valores 

de deslocamento, tanto da parede interna, quanto da parede externa do ventrículo 

esquerdo. A cada final de ciclo cardíaco era armazenado, no vetor do tempo, o tempo 

total de execução dentro do simulador. Ao final de 8 ciclos completos, a simulação era 

encerrada e, antes que o processo fosse finalizado, os vetores eram enviados cada um para 

um arquivo (“.txt”) diferente. 

 Após o processamento dos dados coletados, foi montado um gráfico com os 

valores de deslocamento de cada um dos 8 ciclos cardíacos. Eles foram comparados com 

os valores de deslocamento reais da parede interna e externa do ventrículo esquerdo 

provenientes do trabalho de dissertação de mestrado (Ganem, 2020), no qual realizou-se 

um estudo minucioso do deslocamento das paredes internas e externas do ventrículo 

esquerdo. Naquele trabalho, gerou-se um gráfico de deslocamento das paredes cardíacas 

com 35 pontos correspondendo a medidas realizadas, frame a frame, durante um ciclo 

cardíaco completo. Logo, um ciclo cardíaco naquele trabalho é de 35 frames. Portanto, 

sabendo que o simulador executa a animação a uma taxa de 60 frames por segundo, o 

tempo de um ciclo cardíaco é 0,5833 segundo. Isso equivale a uma frequência cardíaca 

de 102,86 batimentos por minuto (bpm), ou seja, aproximadamente 103 bmp.    

 Assim, utilizamos a frequência cardíaca de 103 bpm para simular os ciclos 

cardíacos no simulador e coletar os valores de deslocamento da parede interna e externa. 

Com isso, criamos o gráfico dos valores simulados e os valores medidos do deslocamento 

das paredes. Os valores máximos de ambas as curvas foram colocados na posição “zero” 

do eixo X, padronizando a comparação dos dados. Para verificar a reprodutibilidade da 

frequência cardíaca no simulador, foi calculado a diferença de tempo entre cada tempo 

total de execução subsequente, a fim de verificar se a diferença de tempo de 0,5833 

segundos entre cada ciclo cardíaco se mantinha constante, reproduzindo assim os 103 

batimentos por minuto esperados.    
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4.7- Da Malha de Pontos Inicial até a Animação Final 

 

Uma vez descrita a metodologia do processo de animação do simulador, 

apresentamos, de forma cronológica, a sequência, passo a passo, executada desde o 

momento em que se recebe a malha do coração virtual (escaneado do paciente ou 

comercial) até obtermos um coração virtual customizado sendo animado no simulador. 

Na Figura 26 temos a malha virtual do coração de referência no ambiente de edição do 

Blender. 

 
Fonte: Autoria própria. 

Figura 26: Malha de coração virtual de referência no ambiente de edição do Blender, a qual usaremos 

como base para compartilhar a mesma distribuição de pesos dos bones previamente realizada com outras 

malhas de corações virtuais. No retângulo A é a ampliação do coração de referência que será usado como 

base para compartilhar a distribuição de pesos dos bones. O retângulo B é a ampliação da lista de objetos e 

bones presentes dentro do ambiente de edição do blender. 

 

Toda nova malha de coração virtual que for animada será primeiro importada para 

o Blender. Para fins didáticos, na Figura 27 ilustra-se um caso de um coração virtual 

comercial da TurboSquid que, hipoteticamente, poderia estar representando um coração 

escaneado de paciente. 
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Fonte: Autoria própria. 

Figura 27: Malha de coração virtual de referência à esquerda e, à direita, um exemplo de coração escaneado 

hipotético. 

 

Uma vez que o exemplo de coração escaneado hipotético já tiver sido importado, 

copia-se a malha esquelética de bones do coração de referência e posiciona-o dentro do 

exemplo de coração escaneado hipotético (Figuras 28 e 29). 

 
Fonte: Autoria própria. 

Figura 28: Cópia da malha de bones do coração de referência ilustrada entre os dois corações. 

 

Uma vez posicionados os bones, podemos usar a função “transfer weight” no 

ambiente de edição do Blender para transferir a mesma distribuição do campo de 

influência dos bones do coração de referência para o exemplo de coração escaneado 

hipotético. Para executar esta tarefa, o Blender utiliza um recurso de interpolação para 

replicar a distribuição do campo de influência de um objeto para outro. Devido a isso, é 

importante que os bones, ao serem transferidos para um eventual coração escaneado real, 

fiquem posicionados da mesma forma com que foram projetados no coração de 

referência.  



 

58 
 

 
Fonte: Autoria própria. 

Figura 29: Posicionamento da malha de bones copiada do coração de referência, à esquerda, para dentro 

do exemplo de coração escaneado hipotético, à direita. 

 

Mesmo para casos em que o coração escaneado real for maior ou menor que o 

coração de referência, a transferência de pesos continua funcionando, desde que 

ajustemos a malha de bones para a mesma escala do coração escaneado real. 

Uma vez transferido os pesos, a malha de pontos do coração escaneado é 

exportada para a UE4 no formato FilmBoX (“.fbx”). Nesse processo é criado, de forma 

automática dentro da UE4, os componentes de malha esquelética (malha de pontos do 

coração), um componente de física (esferas de colisão para o objeto) e um componente 

de esqueleto (que contém a malha de bones). 

 Para animarmos a nova malha com a equação dinâmica dentro da UE4 devemos 

criar um componente chamado Animation Blueprint, utilizando como base o componente 

de esqueleto da nova malha. Em seguida, é preciso hierarquizar este Animation Blueprint 

como “filho” do componente Animation Blueprint do coração de referência, que já 

contém toda a lógica de programação. Dessa forma, a nova malha vai herdar todas as 

variáveis juntamente com suas respectivas alterações. Na Figura 30 temos a tela de um 

coração virtual que foi importado para UE4. 
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Fonte: Autoria própria. 
Figura 30: Ilustração de um exemplo de coração virtual importado para a UE4. No retângulo A temos uma 

lista com o nome dos bones presentes dentro da malha do coração virtual, enquanto,  no retângulo B temos 

uma ampliação do coração no ambiente de criação da Unreal Engine. 

 

Finalizado este processo, a malha recém importada para a UE4 já será animada 

seguindo a frequência cardíaca e deslocamento das paredes do coração, conforme a 

equação dinâmica receber estas entradas dos sinais biomédicos do paciente (Figura 31). 

 
Fonte: Autoria própria. 

Figura 31: Ilustração de um exemplo de coração virtual na tela de animação, no qual, por meio de uma 

equação dinâmica, o coração se movimenta com base em dados biomédicos reais do ECG e do 

ecocardiograma.  
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5 RESULTADOS   

 

 Os resultados apresentados a seguir mostram as telas da interface do simulador 

juntamente com suas respectivas funcionalidades, além da possibilidade de troca da 

malha virtual do coração padrão por uma malha virtual de outro coração. Na sequência 

são apresentadas as medições de deslocamento e espessamento das paredes atriais e 

ventriculares realizadas utilizando vídeos ecocardiográficos.  

São apresentados também os gráficos para comparação entre os deslocamento das 

paredes internas das câmaras cardíacas (átrios e ventrículos) no simulador e os obtidos de 

dados fisiológicos reais. Por fim, para aferição da simulação no tempo é apresentada uma 

tabela com o tempo total decorrido da simulação, bem como a diferença de tempo entre 

cada ciclo cardíaco simulado e o teoricamente esperado.  

5.1- Interface do Simulador e Suas Funcionalidades  

 

A seguir apresentam-se como ficaram a aparência e funcionalidade das várias 

telas criadas na interface do simulador para que o usuário possa ter noções anatômicas, 

fisiológicas e funcionais do coração ao interagir com o modelo virtual realista.  

Na Figura 32, ilustra-se o menu inicial do simulador no qual dois botões principais 

indicam funcionalidades distintas: Anatomia (Anatomy) ou Simulação (Simulation). 

Selecionando o botão “Anatomy”, temos a funcionalidade de anatomia na qual, por meio 

de sliders, é possível rotacionar o coração nos 3 eixos cartesianos (X, Y e Z) e também 

aumentar ou reduzir sua escala com a função de zoom (Figura 33). Nessa funcionalidade, 

o coração fica convenientemente estático para que o usuário possa fazer sua inspeção 

anatômica. 

Neste ambiente, além de ter a possibilidade de rotacionar e variar a escala do 

coração virtual, o usuário tem outras duas funções disponíveis nos botões “Sliced Heart” 

e “Transparency”. O botão “Sliced Heart” permite que o usuário visualize o coração 

seccionado, expondo partes internas das câmaras cardíacas e as válvulas (Figura 34A). 
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Fonte: Autoria própria. 

Figura 32: Tela do menu inicial do simulador. 
 

 
Fonte: Autoria própria. 

Figura 33: Tela inicial da funcionalidade de anatomia do simulador. Ao centro temos uma malha virtual 

realista estática do coração. No canto esquerdo da tela temos sliders e botões para interagir com a malha 

do coração. 

 

O botão “Transparency” altera o material das paredes externas do coração virtual 

tornando-as translúcidas, permitindo a inspeção das paredes internas das câmaras atrás 

dela (Figura 34B). O slider logo abaixo do botão “Transparency” permite variar o valor 

da transparência do material, indo de 0 (totalmente transparente) a 1 (totalmente opaco). 
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Fonte: Autoria própria. 

Figura 34: Exemplo das funcionalidades dentro do ambiente de anatomia do simulador. Em  A e B 

ilustra-se, respectivamente, os efeitos da função “Sliced Heart” e “Transparency”. 

 

 Voltando à tela inicial do simulador (Figura 32), temos o botão "Simulation" que 

nos leva para a primeira tela da funcionalidade de simulação (Figura 35A). Nessa tela 

apresenta-se, como padrão inicial, um coração virtual sendo animado com uma frequência 

cardíaca de 80 batimentos por minuto. Esse coração padrão pode ser substituído por outro 

coração virtual quando este for importado para a UE4 (Figura 35B). Nas telas 

apresentadas na Figura 35, assim como na tela de anatomia apresentada na Figura 34, 

temos controles deslizantes para a rotação do coração nos 3 eixos cartesianos, bem como 

para a função zoom. 
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Fonte: Autoria própria. 

Figura 35: Primeira tela de interação utilizando a funcionalidade “Simulation” do simulador. Em A temos 

a malha virtual do coração padrão do simulador. Em B temos uma malha virtual de um coração diferente, 

exemplificando a opção do usuário de utilizar uma malha virtual de coração que poderia ter sido obtida a 

partir de imagens do coração do paciente. 

 

 Na parte inferior esquerda da Figura 35 temos 3 botões de acesso a outras 

funcionalidades no simulador. Estas funcionalidades são apresentadas uma a uma nas 

Figuras de 36 à 39. O botão “Echocardiogram” compara o coração virtual com um vídeo 

de ecocardiograma no plano de corte do eixo paraesternal longo de um coração saudável 

batendo a 60 batimentos por minuto (Figura 36). O link a seguir é um vídeo da animação 

da tela apresentada na Figura 36 

(https://drive.google.com/file/d/15WWZA0qnapFbmAiUJZB6CingcbAxRtys/view?usp

=sharing). Para fins de comparação, o coração virtual também é ajustado para uma 

https://drive.google.com/file/d/15WWZA0qnapFbmAiUJZB6CingcbAxRtys/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15WWZA0qnapFbmAiUJZB6CingcbAxRtys/view?usp=sharing
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frequência de 60 batimentos por minuto de forma sincronizada com o vídeo, permitindo 

assim uma melhor visualização da correspondência entre o que é visto na imagem do 

ecocardiograma e o estado atual do coração virtual. 

 

 
Fonte: Autoria própria. 

Figura 36: Tela de comparação entre o coração virtual e um vídeo de ecocardiograma no plano de corte do 

eixo paraesternal longo. 

  

 Além das funcionalidades de rotação nos 3 eixos cartesianos por meio dos 

controles deslizantes no canto inferior esquerdo da tela, temos um botão “Overlap” que 

realiza a sobreposição do coração virtual ao vídeo de ecocardiograma (Figura 37). Nessa 

tela, o material do coração virtual é alterado para viabilizar que o usuário controle sua 

transparência, permitindo assim, elucidar as correspondências entre o coração virtual e o 

que está sendo exibido no ecocardiograma.  

 Voltando para a tela da Figura 35, e acessando a funcionalidade do botão “Motion 

Settings”, teremos a tela de controle do movimento das câmaras cardíacas por meio da 

variação tanto do tempo dos intervalos do ECG, quanto do deslocamento e/ou 

espessamento das paredes cardíacas (Figura 38). Os recursos da tela ilustrada na Figura 

38 permitem ao usuário interagir em um nível mais técnico com o simulador. O usuário 

pode alterar o tempo dos principais intervalos do ECG por meio de controles deslizantes 

ou digitando diretamente o valor desejado dentro das spins box.  
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Fonte: Autoria própria. 

Figura 37: Tela do simulador com a funcionalidade de sobreposição do coração virtual com o vídeo 

ecocardiográfico no plano de corte do eixo paraesternal longo. Temos um exemplo da funcionalidade de 

alteração da transparência da parede externa e interna da malha virtual do coração por meio da variação de 

sliders. Em A temos a malha virtual menos transparente do que na imagem em B. 
  

O ajuste desses intervalos altera diretamente as variáveis dentro da equação 

dinâmica, fazendo com que o coração virtual reproduza a nova frequência cardíaca 

correspondente às alterações. Essas alterações são feitas após ter realizado um teste de 

consistência com os demais intervalos do ECG. De forma análoga à variação dos 

intervalos de tempo do ECG, o usuário usa os sliders e spin box para alterar o 

deslocamento máximo da parede interna de cada uma das 4 câmaras cardíacas. A cada 

alteração no deslocamento máximo, a equação dinâmica é atualizada com o novo valor 
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de deslocamento, alterando a movimentação da parede cardíaca, além de recalcular o 

espessamento máximo que a parede irá atingir durante a contração máxima. Para evitar 

valores inconsistentes com a realidade, tanto os controles deslizantes quanto as spins box 

que alteram o valor de tempo dos intervalos do ECG, têm seus máximos e mínimos 

fixados em valores fisiologicamente possíveis (CARNEIRO, 1997). Assim, para o 

intervalo RR, os valores mínimo e máximo são, respectivamente, 50 e 180 batimentos 

por minuto. Para o intervalo PR, o valor varia de 0,09 a 0,2 segundos. Para o complexo 

QRS, o valor varia de 0,05 a 0,2 segundos. Por fim, para o intervalo QT, o valor varia de 

0,19 a 1 segundo. 

 
Fonte: Autoria própria. 

Figura 38: Tela de controle do batimento do coração por meio da variação do tempo dos intervalos do 

ECG e do deslocamento máximo das paredes internas de cada câmara cardíaca. Os tempos dos intervalos 

estão em segundos e os deslocamentos em centímetros. 

 

Os sliders e spin box que permitem o controle do deslocamento máximo das 

paredes cardíacas também apresentam máximos fixados, sendo seus valores definidos 

com base na média dos valores medidos no presente trabalho a partir de vídeos 

ecocardiográficos, os valores mínimos são sempre iguais a zero. Assim os valores 

máximos de deslocamento da parede interna de cada uma das câmaras cardíacas são: átrio 

direito 1,27 cm, átrio esquerdo 1,29 cm, ventrículo direito 0,32 cm e ventrículo esquerdo 

1,16 cm. Os espessamentos das paredes dos átrios permanecem a 0,6 cm, pois, não foi 

observado uma variação estatisticamente significativa da espessura da parede dos átrios 

durante o ciclo de contração cardíaca. Para as paredes dos ventrículos, há uma variação 

na espessura proporcional ao deslocamento máximo ajustado pelo usuário. Desta forma, 

para valores de deslocamento dos ventrículos igual a zero (câmaras paradas no repouso), 
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temos um espessamento de 0,71 cm para a parede do ventrículo esquerdo e 0,81 cm para 

a parede do ventrículo direito. Para os valores de máximo deslocamento das paredes 

internas dos ventrículos, temos um espessamento de 1,06 cm para a parede do ventrículo 

esquerdo e 1,09 cm para a parede do ventrículo direito. 

Na tela da Figura 39 temos a função do botão “Frame by Frame”. Com esse 

recurso, o usuário comanda o movimento do coração virtual frame a frame utilizando um 

controle deslizante. Uma barra vermelha passa por uma representação do sinal de ECG 

(canto inferior esquerdo da Figura 39) indicando ao usuário em que momento do ciclo 

cardíaco a animação se encontra. 

 

Fonte: Autoria própria. 

Figura 39: Tela de simulação do batimento cardíaco controlado por um controle deslizante. No canto 

inferior esquerdo, a barra vermelha do slider percorre uma ilustração do sinal de ECG, ao mesmo tempo 

que permite ao usuário controlar a animação frame a frame. 

5.2- Deslocamento e Espessamento das Paredes Cardíacas 

 

Seguindo a metodologia apresentada anteriormente na Figura 24, foi coletado 

valores de deslocamento e espessamento das câmaras cardíacas de vídeos 

ecocardiográficos, com o intuito de utilizar estes valores como referência inicial para a 

animação. Os gráficos da Figura 40 e 41 apresentam valores de deslocamento da parede 

interna do átrio esquerdo e átrio direito respectivamente, em diferentes momentos do ciclo 

cardíaco, considerando 3 ciclos consecutivos. A primeira medida denominada 

“Repouso”, representa a expansão máxima do átrio imediatamente anterior ao início da 

sístole atrial. A segunda medida, denominada “Abertura da Válvula AV”, representa a 
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medida feita no momento de abertura da válvula atrioventricular, enquanto a terceira 

medida, denominada “Máx. Contração” representa a medida feita no momento de 

máxima contração da sístole atrial. 

 
Fonte: Autoria própria. 

Figura 40: Gráfico da média do deslocamento da parede interna do átrio esquerdo. As barras 

verticais representam o desvio padrão de média (N = 3). 

  

Com o deslocamento sendo comparado à posição inicial de repouso da parede 

interna do átrio esquerdo, observamos no gráfico da Figura 40 que há um deslocamento 

de 0,317 cm entre os momentos de “Abertura da Válvula AV” e “Máx. Contração”. 

Na Figura 41 temos a média do deslocamento da parede interna do átrio direito 

em comparação com o momento de repouso. Observamos no gráfico uma diferença de 

0,262 cm no deslocamento entre o momento de abertura da válvula AV e o momento de 

máxima contração. 

Na Figura 42, assim como nas Figuras 43 a 46, temos os valores médios de 

espessamento e deslocamento em diferentes fases do ciclo cardíaco. A primeira medida, 

denominada “Repouso”, representa a medida no final da diástole ventricular. A segunda 

medida, denominada “Início da Contração”, representa a medida no momento do início 

da contração ventricular. A terceira medida, denominada "Máx. Contração", representa a 

medida no momento de máxima contração da sístole ventricular. 
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Fonte: Autoria própria. 

Figura 41: Gráfico da média do deslocamento da parede interna do átrio direito. As barras verticais 

representam o desvio padrão de média (N = 3). 

 

Na Figura 42 temos a média dos valores de espessamento da parede do ventrículo 

direito calculada a partir de 3 ciclos cardíacos. O espessamento é apresentado em relação 

ao Repouso e podemos observar no gráfico que, em Máx. Contração, temos o maior 

espessamento da parede ventricular direita. 

 
Fonte: Autoria própria. 

Figura 42: Gráfico da média do espessamento da parede do ventrículo direito. As barras verticais 

representam o desvio padrão de média (N = 4). 

 

No gráfico da Figura 43 temos os valores da média dos deslocamentos da parede 

interna do ventrículo direito calculada a partir de 4 ciclos cardíacos. Notamos no gráfico 

que o maior deslocamento da parede se dá no ponto Máx. Contração, que representa a 
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medida feita no momento de máxima contração da sístole ventricular, com o início do 

relaxamento ventricular. 

 
Fonte: Autoria própria. 

Figura 43: Gráfico da média do deslocamento em centímetros da parede interna do ventrículo direito. As 

barras verticais representam o desvio padrão de média (N = 6). 

 

No gráfico da Figura 44 temos a média do espessamento do septo interventricular 

calculado a partir de 3 ciclos cardíacos. Podemos observar no gráfico que há um 

espessamento significativo do septo interventricular durante a sístole ventricular, 

atingindo seu máximo ao final da sístole com o início da diástole, representado por Máx. 

Contração no gráfico. 

No gráfico da Figura 45 temos a média do deslocamento da parede interna do 

ventrículo esquerdo calculado a partir de 3 ciclos cardíacos. Os valores são calculados em 

relação ao momento de repouso, logo podemos observar no gráfico que há uma expansão 

da câmara cardíaca no momento de Início da contração - o que era esperado considerando 

o comportamento da curva de pressão ventricular esquerda apresentada no diagrama de 

Wiggers (Figura 6) - atingindo sua contração máxima ao final da sístole ventricular em 

Máx Contração no gráfico. 
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Fonte: Autoria própria. 

Figura 44: Gráfico da média do espessamento do septo interventricular. As barras verticais representam o 

desvio padrão de média (N = 3). 

 

 Por fim, no gráfico da Figura 46 temos a média do espessamento da parede do 

ventrículo esquerdo calculado a partir de 3 ciclos cardíacos. Assim como para os demais 

gráficos, os valores foram calculados em relação ao momento de repouso. Podemos 

observar no gráfico que até o momento de Início da Contração a espessura da parede 

permanece praticamente constante, tendo seu maior espessamento (0,601 cm) no 

momento de Máx. Contração.   

 

 
Fonte: Autoria própria. 

Figura 45: Gráfico da média do deslocamento em centímetros da parede interna do ventrículo esquerdo. 

As barras verticais representam o desvio padrão de média (N = 3). 

 



 

72 
 

 
Fonte: Autoria própria. 

Figura 46: Gráfico da média do espessamento da parede do ventrículo esquerdo. As barras verticais 

representam o desvio padrão de média (N = 3). 

5.3- Simulação x Dados Fisiológicos 

 

Para efeito de comparação visual, os gráficos das Figuras 47 a 50 apresentam, 

respectivamente, os valores emulados pelo simulador e os valores reais dos 

deslocamentos das paredes internas do átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e 

ventrículo esquerdo respectivamente. Esses valores das paredes internas do coração são 

aqueles diretamente ajustáveis pelo usuário na interface do simulador. 

Visualmente, os gráficos das Figuras 47 a 50 indicam haver semelhanças entre os 

deslocamentos simulados e os medidos, notadamente no que se refere à amplitude 

máxima do movimento. No gráfico da Figura 47 podemos observar que o valor de 

máximo deslocamento simulado (1,2695 cm) é bem próximo ao valor real (1,2733 cm), 

com uma diferença de apenas 0,0038 cm. 

Da mesma forma, no gráfico da Figura 48, o valor de máximo deslocamento 

simulado (1,2871 cm) é bem próximo ao valor real (1,293 cm), apresentando uma 

diferença de apenas 0,0059 cm. 

No gráfico da Figura 49, que apresenta a comparação entre os valores simulados 

e o valor real de deslocamento para a parede interna do ventrículo direito, o pico do 

deslocamento obtido com o simulador (0,3253 cm) é praticamente o mesmo do 

deslocamento real (0,322 cm), com uma diferença de 0,0033 cm.  
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Fonte: Autoria própria. 

Figura 47: Gráfico de comparação entre os valores reais de deslocamento da parede interna do átrio direito 

extraídos de vídeos ecocardiográficos (pontos em vermelho) e os valores gerados pelo simulador cardíaco 

(curva em azul). 

 
Fonte: Autoria própria. 

Figura 48: Gráfico de comparação entre os valores reais de deslocamento da parede interna do átrio 

esquerdo extraídos de vídeos ecocardiográficos (pontos em vermelho) e os valores gerados pelo simulador 

cardíaco (curva em azul).  
 

Por fim, no gráfico da Figura 50, o deslocamento real e simulado da parede interna 

do ventrículo esquerdo exibe valores bastante próximos. Mesmo para valores negativos 

de amplitude até aproximadamente o tempo de -0,25 segundos, o valor simulado (-0,2349 
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cm) se aproxima ao valor real (-0,2568 cm) com uma diferença de 0,0219 cm. Para o 

máximo deslocamento, o valor simulado (1,1555 cm) se aproxima muito bem do valor 

real (1,1591 cm) com uma diferença de 0,0036 cm. 

 
Fonte: Autoria própria. 

Figura 49: Gráfico de comparação entre os valores reais de deslocamento da parede interna do ventrículo 

direito extraídos de vídeos ecocardiográficos (pontos em vermelho) e os valores gerados pelo simulador 

cardíaco (curva em azul). 

 

 Na Tabela 1 apresenta-se o tempo total decorrido de cada um dos 8 ciclos 

cardíacos emulados no simulador e a diferença de tempo entre eles. A diferença de tempo 

de 0,5833 segundos (equivalente a 103 bpm), esperada entre cada ciclo, foi reproduzida 

em 6 dos 8 ciclos emulados no simulador. Obtivemos valores diferentes apenas no 

primeiro ciclo e, entre o 3° e 4° ciclos, quando a diferença foi de 0,58528 e 0,600 segundos 

respectivamente. 
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Fonte: Autoria própria. 

Figura 50: Gráfico de comparação entre os valores reais de deslocamento da parede interna do ventrículo 

esquerdo extraídos de vídeos ecocardiográficos (pontos em vermelho) e os valores gerados pelo simulador 

cardíaco (curva em azul).  
 

          Tabela 1: Tempo total decorrido da simulação ao final de cada ciclo cardíaco dentro do simulador. 

N° de batimento Tempo Total Decorrido Diferença de tempo entre Ciclos 

1 0,58528 0,58528 

2 1,16861 0,5833 

3 1,76861 0,600 

4 2,35194 0,5833 

5 2,93528 0,5833 

6 3,51862 0,5833 

7 4,10195 0,5833 

8 4,68529 0,5833 

 

        Fonte: Autoria própria 
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6 DISCUSSÃO 

 

De maneira geral, o simulador desenvolvido no presente trabalho provê uma 

interface em que o usuário pode inspecionar anatomicamente um modelo tridimensional 

do coração – podendo ser ele comercial ou escaneado de paciente – e comandar a 

simulação do seu batimento de diferentes formas. A simulação do batimento tem, como 

parâmetros, dados de exames biomédicos, aplicáveis ao modelo do coração via equação 

dinâmica. A interface permite ainda que diferentes modelos do coração possam ser 

rapidamente implementados para simulação, permitindo que corações escaneados de 

pacientes sejam utilizáveis para análises médicas pré-cirúrgicas customizadas. 

6.1- Telas do Simulador e Funcionalidades 

As telas do presente simulador e suas respectivas funcionalidades estão em 

consonância com o que foi anteriormente desenvolvido no trabalho de Godoy e 

colaboradores (Coelho et al., 2018; Godoy et al., 2021). Assim, o presente simulador 

apresenta funcionalidades abonadas pela literatura, como: batimento cardíaco 

sincronizado com ECG, Clip plane e transparência da malha virtual para visualização das 

estruturas internas. 

Com o intuito de expandir as funcionalidades do simulador e ao mesmo tempo 

criar formas alternativas para o aprendizado de alunos da área da saúde, foi implementada 

uma tela dedicada apenas a visualização da anatomia do coração (vide Figura 33). 

Naquela tela é possível interagir com uma malha virtual cardíaca com estruturas e texturas 

realistas, alterando a transparência das paredes externas para visualizar as partes internas, 

ou seccionando o coração para visualizar as válvulas e estruturas da parede interna das 

câmaras cardíacas ventriculares como, trabéculas e músculos papilares. Este tipo de 

funcionalidade também está presente em outros simuladores cardíacos como: o SIMULIA 

Living Heart Human do grupo Dassault Systèmes e o Complete Heart 3D Anatomy do 

grupo 3D4Medical. 

Todas as telas criadas na UE4 foram pensadas para que fossem didáticas para o 

usuário, sempre informando a função dos controles deslizantes e dos botões por meio de 

caixas de texto. Vale destacar que, em uma pesquisa levantada por Planck e colaboradores 

(Planck et al., 2021), um dos principais requisitos mencionado por usuários de 
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simuladores refere-se à demanda de que suas interfaces fossem de fácil compreensão e 

dessem a liberdade de alterar parâmetros da simulação. Isso é justamente uma das 

principais características que foi implementada no simulador do presente trabalho. 

Sendo assim, o presente simulador permite ao usuário não apenas estudar e 

visualizar as partes anatômicas do coração, mas também interagir - de forma mais 

intuitiva e ilustrativa para a mente - com as diferentes fases do ciclo cardíaco. As formas 

de interação do usuário com a simulação consistem em: 

 

1. Alterar o ritmo do batimento cardíaco e o deslocamento das paredes das 

câmaras cardíacas, à medida que ajusta os valores de tempo dos intervalos 

do ECG e o deslocamento máximo das paredes internas (vide Figura 38). 

Esta funcionalidade não foi encontrada em simuladores atuais. 

 

2. Ter o controle, frame a frame, do batimento cardíaco, podendo avançar ou 

retroceder na animação do coração virtual, ao mesmo tempo que pode 

identificar o momento da animação em uma representação do ECG (vide 

Figura 39). Esta funcionalidade também está presente no simulador 

Complete Heart 3D Anatomy do grupo 3D4Medical 

(https://3d4medical.com/support/complete-heart/beating). 

 

3. Comparação direta entre um vídeo de ecocardiograma e a animação da 

malha virtual do coração alterando a transparência da malha interna e 

externa do coração separadamente, elucidando o que é visto no vídeo e o 

momento correspondente do ciclo cardíaco em que o coração se encontra 

(vide Figuras 36 e 37). Esta funcionalidade não foi encontrada em 

simuladores atuais. 

6.2- Medidas de Deslocamento e Espessamento das Paredes Cardíacas 

  

 A obtenção das medidas de deslocamento para as paredes do ventrículo direito, 

ventrículo esquerdo, septo interventricular, átrio direito e átrio esquerdo foram baseados 

nas diretrizes definidas por Lanqi Hua e colaboradores a respeito da obtenção de medidas 

do coração em imagens ecocardiográficas (Lanqi Hua et al. 2010). 
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 A média das medidas obtidas com a medição das imagens ecocardiográficas 

apresentaram valores condizentes com as médias de corações adultos, como apresentado 

no trabalho de Lanqi Hua e colaboradores (Lanqi Hua et al. 2010). Sendo assim, os 

valores obtidos das imagens ecocardiográficas neste trabalho foram estratégicos para o 

posicionamento adequado dos bones na malha virtual do coração. 

 Os pontos chave da animação por keyframe foram baseados nos mesmos 

momentos utilizados para a obtenção das médias do deslocamento das paredes cardíacas, 

sendo eles: início da sístole, início da diástole e repouso, tanto para os átrios quanto para 

os ventrículos. Dessa forma, a equação dinâmica consegue ter o controle do deslocamento 

das paredes tendo estes três momentos como pontos de referência. 

Isso tornou a animação mais simples, porém, não menos eficiente daquelas na 

qual se usa equações complexas para simular a eletrofisiologia do músculo cardíaco, 

como é o caso dos simuladores SIMULIA Living Heart Human 

(https://www.3ds.com/products-services/simulia/solutions/life-sciences-

healthcare/living-heart-human-model/), Complete Heart 3D Anatomy 

(https://3d4medical.com/support/complete-heart/beating), e os simuladores 

desenvolvidos nos trabalhos de Chamakuri e Kügler (Chamakuri e Kügler, 2022) e 

Moutris e colaboradores (Moutris et al., 2021). 

6.3- Customização de Forma Rápida 

 

Um destaque importante do simulador desenvolvido neste trabalho é sua 

capacidade de ser rapidamente customizável ao paciente. O simulador não apenas 

reproduz o batimento cardíaco a partir de sinais biomédicos, mas também possibilita que 

o processo de animação da malha virtual de coração, inclusive daqueles escaneados de 

pacientes, possa ser feito de forma rápida. Essa característica só pôde ser obtida a partir 

do momento que aprendemos a extrair o melhor desempenho de cada ferramenta à 

disposição para simulação, integrando-as a fim de obter o melhor resultado. Apesar dos 

software utilizados neste trabalho não serem normalmente utilizados para criar 

simulações cardíacas, e sim para a criação de jogos eletrônicos, suas ferramentas internas 

são otimizadas para a tarefas de animação, revelando-se versáteis o suficiente para se 

adequarem às necessidades de um simulador cardíaco. Por exemplo, a função de 

transferência de pesos dentro do Blender - que no desenvolvimento de jogos é 

normalmente utilizada para transferir a mesma animação do corpo de um personagem 
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para suas roupas - foi utilizado no presente trabalho como ferramenta para transferir, 

quase que instantaneamente, a animação entre corações virtuais. Isto tornou o processo 

de rigging dos bones ao objeto um trabalho simples e rápido para customização do 

coração ao paciente.  

Assim como a transferência de pesos dentro do Blender, o fato de podermos 

compartilhar as mesmas variáveis entre diferentes componentes de animação dentro da 

Unreal Engine é algo utilizado pelos desenvolvedores de jogos para, por exemplo, ajustar 

o nível de vida entre personagens da mesma classe de forma rápida. Aproveitando esta 

funcionalidade, conseguimos compartilhar as variáveis da equação dinâmica com 

qualquer nova malha de coração virtual que fosse importada no simulador (vide Figura 

35). Usamos para isso a mesma equação dinâmica da malha virtual do coração de 

referência, tornando possível o processo de customização do simulador ser realizado em 

poucos minutos. 

Com as medições dos ecocardiogramas foi possível recriar uma animação padrão 

que segue de forma quantitativa o batimento cardíaco de um coração humano saudável. 

Devido à distribuição estratégica dos bones dentro da malha de pontos do coração virtual, 

podemos controlar a animação a fim de respeitar a frequência cardíaca e deslocamentos 

das paredes cardíacas com um custo computacional menor, uma vez que estamos 

utilizando 8 grupamentos de bones para controlar os milhares de pontos que representam 

em toda a malha do coração virtual. 

A rápida customização do simulador ao paciente é uma característica do presente 

simulador que não observamos em outros simuladores cardíacos até o momento. Esta é 

uma característica interessante para a dinâmica hospitalar em que, muitas vezes, se tem 

um tempo curto para a tomada de decisão quanto ao procedimento a realizar. No que diz 

respeito ao simulador cardíaco, permitiria ao médico rapidamente realizar testes no 

coração virtual do paciente, sem consequências danosas a ele, a fim de encontrar uma 

melhor solução para o problema. Vale destacar que a prototipagem rápida 3D do coração 

a partir de imagens tomográficas do paciente - que poderia representar, por si só, um 

atraso importante para uso ágil do simulador em modelo customizável ao paciente – já é 

uma realidade hoje em dia, consistindo em valiosa fonte para auxílio ao ensino de 

anatomia e intervenção cardíaca (Krishnasamy et al, 2021). 
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6.4- Comparação com dados reais   

 

 Os dados da validação do simulador apresentados nas Figuras 47 a 50 mostram 

correspondência com dados reais - obtidos pelo ajuste das funções sigmóides - do 

deslocamento das paredes dos átrios e ventrículos. Isso sugere o posicionamento 

adequado dos bones no interior da malha de pontos virtual do coração. 

 O simulador busca não apenas reproduzir o deslocamento máximo das paredes, 

mas também sincronizar o movimento com os dados reais. Por exemplo, podemos 

observar no gráfico das Figuras 49 e 50 que a curva do simulador apresenta inicialmente 

valores negativos, representando uma expansão da câmara cardíaca para além da posição 

de repouso, correspondente à expansão inicial dos ventrículos, devido à rápida ejeção de 

sangue proveniente da sístole atrial. Essa é uma característica do coração que pode ser 

observada analisando a curva de volume ventricular esquerdo no diagrama de Wiggers 

(Figura 6) durante o período de sístole atrial. Considerar a expansão inicial dos 

ventrículos é algo que não foi observado no simulador SIMULIA Living Heart Human 

(https://www.3ds.com/products-services/simulia/solutions/life-sciences-

healthcare/living-heart-human-model/), mas foi observado no simulador Complete Heart 

3D Anatomy (https://3d4medical.com/support/complete-heart/beating).  

 A validação da frequência cardíaca apresentada na Tabela 1 mostra a eficácia da 

equação dinâmica para simulação no domínio do tempo, com ajuste frame a frame, 

baseado na diferença de tempo entre cada frame atual. O incremento no passo de tempo 

é atualizado várias vezes por segundo. Isso minimiza erros de sincronização da animação 

com os dados provenientes de sinais biomédicos do paciente, ou com possíveis alterações 

na taxa de frames por segundo do simulador. Como podemos ver na Tabela 1, dentre os 

8 ciclos cardíacos apresentados, obtivemos valores diferentes de 0,5833 segundos por 

ciclo (referência padrão) apenas no primeiro e terceiro ciclos, em que a diferença foi de 

0,00198 segundos e 0,0167 segundos, respectivamente. Não encontramos na literatura 

científica nenhum outro simulador que tenha esta versatilidade no ajuste da velocidade 

da animação para reproduzir a frequência cardíaca correta.  

 A boa reprodutibilidade dos dados reais do simulador indica que a simulação 

utilizando uma equação dinâmica, baseada no deslocamento das paredes cardíacas, pode 

ser uma alternativa mais simples de representação do ciclo cardíaco, quando comparado 
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aos modelos eletromecânicos, como os apresentados no trabalho de Chamakuri e Kügler 

(Chamakuri e Kügler, 2022), e Moutris e colaboradores (Moutris et al., 2021). 

 As funcionalidades do presente simulador (vide Tabela 2 do anexo 2) não ficam 

aquém quando comparadas às funcionalidades de outros simuladores como: exibição da 

anatomia do coração (partes internas e externas do coração) e controle da animação 

(alterando frequência cardíaca). Além disso, ele apresenta funcionalidades únicas como: 

alteração do ritmo do batimento cardíaco por meio do ajuste dos valores de tempo dos 

intervalos do ECG, ajuste da contração máxima das paredes internas das câmaras 

cardíacas e comparação direta entre um vídeo de ecocardiograma e a animação da malha 

virtual do coração. Outra característica única do presente simulador refere-se à sua 

versatilidade e rapidez para ser customizado ao coração de um novo paciente. Isso o 

destaca de outros simuladores, além de trazer vantagens para as equipes médicas que 

podem testar, em uma malha virtual de coração customizado, procedimentos cirúrgicos 

complexos, antes de executá-los de fato no paciente. 

 Em suma, parece possível depreender que o objetivo do trabalho foi alcançado e, 

felizmente, no caminho, vislumbrar a possibilidade de ir além no desenvolvimento do 

simulador com um nível de realismo ainda maior devido à avanços notáveis quanto ao 

realismo da ferramenta Unreal Engine, recentemente divulgados na mídia 

(https://www.unrealengine.com/en-US/unreal-engine-5). 

7 CONCLUSÕES 

 

O simulador no seu estágio atual cumpre sua função no que diz respeito a 

representar convenientemente recursos computacionais para inspeção e estudos da 

anatomia do coração e da fisiologia do batimento cardíaco. Essas características puderam 

ser alcançadas devido as medições do deslocamento das paredes dos ventrículos e dos 

átrios, que com o uso de equação dinâmica, permitiu a criação de uma animação realista 

no que diz respeito ao deslocamento das paredes cardíacas. Adicionalmente, o simulador 

emula valores reais de máxima contração expressando, com boa aproximação, o 

comportamento fisiológico e dinâmico do movimento das paredes cardíacas. 

O uso da equação dinâmica desenvolvida é um diferencial importante do 

simulador, bem como uma forma eficaz de reproduzir o comportamento das paredes 

cardíacas por meio do controle dos bones, que interagem com a malha de pontos. Sendo 

assim, o simulador consegue, de forma precisa, reproduzir a frequência cardíaca e o 

https://www.unrealengine.com/en-US/unreal-engine-5
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deslocamento das paredes cardíacas, apenas controlando os bones que atuam na malha de 

pontos do modelo do coração. O uso dessa técnica aliada à otimização da ferramenta 

Unreal Engine, permite uma simulação com boa taxa de frames (60 frames por segundo). 

As telas criadas na interface do simulador permitem ao usuário o controle preciso 

da animação por meio da alteração do tempo dos intervalos do ECG e do deslocamento 

máximo das paredes internas das câmaras cardíacas, assim como permite a comparação 

direta, e didática, entre o coração simulado e um vídeo de ecocardiograma, sendo essas 

características diferenciais do presente simulador em comparação a outros simuladores 

atuais. 

 A capacidade de customização rápida ao paciente, no presente simulador, 

estabelece não apenas um diferencial entre outros simuladores atuais, mas cria a 

possibilidade de expansão para aplicações de simulações pré-cirúrgicas, mesmo durante 

a rápida rotina hospitalar.   

 

 

LIMITAÇÕES E PRÓXIMOS PASSOS 

Como próximos passos para abordagem das limitações e para aprimoramentos do 

simulador, pretende-se buscar: 

 

1. Formas mais eficientes de se distribuir os bones dentro da malha do 

coração, fornecendo maior liberdade de movimento para as paredes 

cardíacas e facilitando a reprodução de problemas cardíacos como infarto. 

 

2. Aprimoramento e criação de novas telas e funcionalidades para o 

simulador, como por exemplo: infartos e bloqueios atrioventriculares. 

 

3. Criação e adequação de um ambiente para simulação de situações pré-

cirúrgicas, aliado à rápida customização ao paciente que o simulador já 

permite.  

 

4. Visualização tridimensional utilizando, por exemplo, holografia, o que 

facilitaria a interação com várias pessoas em um mesmo ambiente. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

 

A curva de Bézier utiliza um polinômio para representar matematicamente a curva 

desejada, sendo o grau do polinómio equivalente ao número de pontos de controle menos 

um. A curva de Bézier (𝐵𝑘,𝑛(𝑢)) é um polinômio de Bernstein. Sua representação 

matemática pode ser feita explicando primeiro a recursividade dos coeficientes binomiais 

𝐶(𝑛, 𝑘), onde n é o número de pontos de controle utilizados e k é o número de 

combinações dos termos n, k a k. Sendo assim, temos: 

 

𝐶(𝑛, 𝑘) =
𝑛!

𝑘!(𝑛−𝑘)!
.                                                      (1) 

 

 Aplicando o polinômio de Bernstein para valores de C(n,1), C(n,2) e C(n,3) 

podemos identificar uma recursividade do polinômio. 

 

𝐶(𝑛, 1) =
𝑛!

1!(𝑛−1)!
=

𝑛(𝑛−1)!

(𝑛−1)!
= 𝑛,                                        (2) 

  

aplicando agora para C(n,2) temos, 

 

𝐶(𝑛, 2) =
𝑛!

2!(𝑛−2)!
=

𝑛(𝑛−1)(𝑛−2)!

2!(𝑛−2)!
=

𝑛(𝑛−1)

2
,                                 (3) 

 

substituindo a Eq(2) na Eq(3) obtemos a seguinte equação, 

 

𝐶(𝑛, 2) =
(𝑛−1)

2
⋅ 𝐶(𝑛, 1),                                              (4) 

  

da mesma forma que a Eq(4), vamos aplicar o polinômio de Bernstein para C(n,3) e 

substituir os termo recursivo das equações (2) e (3). 

 

𝐶(𝑛, 3) =
𝑛!

3!(𝑛−3)!
=

𝑛(𝑛−1)(𝑛−2)(𝑛−3)!

3.2!(𝑛−3)!
=

(𝑛−2)

3
⋅ 𝐶(𝑛, 2).                  (5) 

 



 

88 
 

 Logo, podemos observar que o polinômio de Bernstein segue a seguinte 

recursividade: 

 

𝐶(𝑛, 𝑘) =
𝑛−𝑘+1

𝑘
⋅ 𝐶(𝑛, 𝑘 − 1),                                     (6) 

 

 Utilizando a recursividade apresentada na Eq(6) podemos calcular a recursividade 

da função da curva de Bézier. Logo, temos que: 

 

𝐵𝑘,𝑛(𝑢) = 𝐶(𝑛, 𝑘)𝑢𝑘(1 − 𝑢)𝑛−𝑘,                                      (7) 

𝐵𝑘−1,𝑛(𝑢) = 𝐶(𝑛, 𝑘 − 1)𝑢𝑘−1(1 − 𝑢)𝑛−𝑘+1.                          (8) 

 

Aplicando a recursividade da Eq(6) na Eq(7), temos: 

 

𝐵𝑘−1,𝑛(𝑢) =
(𝑛−𝑘+1)

𝑘
⋅ 𝐶(𝑛, 𝑘 − 1)𝑢𝑘−1(1 − 𝑢)𝑛−𝑘+1,                  (9) 

 

 Resolvendo a Eq(6) para C(n,k-1) e rearranjando os termos da Eq(9) podemos 

substituir a Eq(6) na Eq(9), ficando com: 

 

𝐵𝑘−1,𝑛(𝑢) =
𝑘

(𝑛−𝑘+1)
⋅

𝐶(𝑛,𝑘)𝑢𝑘(1−𝑢)𝑛−𝑘

𝑢
⋅ (1 − 𝑢) ,                      (10) 

 

 Substituindo a Eq(7) no numerador da segunda divisão da Eq(9) e resolvendo-a 

para 𝐵𝑘,𝑛(𝑢), obtemos a recursividade da função da curva de Bézier: 

 

𝐵𝑘,𝑛(𝑢) =
(𝑛−𝑘+1)

𝑘(1−𝑢)
⋅ 𝑢 ⋅ 𝐵𝑘−1,𝑛(𝑢),                                 (11) 
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Anexo 2 

 Para facilitar a compreensão da diferença entre as funcionalidades do simulador 

desenvolvido no presente trabalho e os outros dois simuladores de terceiros que usamos 

como base comparativa, montamos a tabela abaixo relacionando os simulados e suas 

funcionalidades. 

Tabela 2: Comparação de funcionalidades entre simuladores cardíacos. 

Funcionalidades Heart Simulator 

(Presente trabalho) 

Complete Heart 

3D Anatomy* 

Simulia Living 

Heart Human** 

Anatomia (partes 

internas e externas) 

X X X 

Ajuste da 

frequência cardíaca 

X X X 

Expansão 

ventricular devido a 

sístole atrial 

X X  

Controle do 

batimento cardíaco 

frame a frame  

X X  

Alteração da 

simulação 

ajustando intervalos 

do ECG 

X   

Ajuste do 

deslocamento das 

paredes cardíacas 

X   

Comparação direta 

da simulação com 

vídeo de 

ecocardiograma 

X   

Versatilidade para 

customização 

rápida ao paciente 

X   

Fonte: Autoria Própria. 
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*https://3d4medical.com/support/complete-heart/beating 

**https://www.3ds.com/products-services/simulia/solutions/life-sciences-

healthcare/living-heart-human-model/ 

 

 

 

 

 

 


