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RESUMO 
 
Alvares de Azevedo Gomes, Bruno. Velocimetria por imagens de partículas em 
ultrassonografia cardiovascular utilizando contraste espontâneo. 2011. Dissertação de 
Mestrado em Ciências Cardiovasculares – Faculdade de Medicina, Universidade Federal 
Fluminense, Niterói, 2011 
 
 
A velocimetria por imagens de partículas em ecocardiografia (ECO-PIV)  é uma técnica 
desenvolvida recentemente, capaz de medir a velocidade do fluxo sanguíneo com resolução 
espacial superior à ecocardiografia DOPPLER. Esta técnica baseia-se no processamento digital 
de imagens ecocardiográficas adquiridas utilizando-se contraste venoso ultra-sonográfico 
(microbolhas com recobrimento lipídico). No presente trabalho foi estudada a aplicação desta 
técnica utilizando-se o contraste espontâneo (remora) como marcador do fluxo sanguíneo, um 
desenvolvimento original na literatura. O objetivo do presente trabalho é avaliar a aplicabilidade 
da técnica de velocimetria por imagens de partículas em ecocardiografia, em seres humanos, 
utilizando imagens que contenham contraste espontâneo. Pela técnica ECO-PIV, a obtenção da 
velocidade do fluxo sanguíneo torna-se viável em imagens ecocardiográficas que contenham 
contraste espontâneo devido à característica deste tipo de contraste de movimentar-se, 
acompanhando fielmente o escoamento sanguíneo. Para tal, após a aquisição de um exame 
ecocardiográfico, é implementado um processamento de imagens, onde um procedimento de 
análise estatística (correlação-cruzada) é aplicado a pares sucessivos de imagens fornecendo o 
deslocamento do contraste em toda a região de interesse. O conhecimento do intervalo de tempo 
entre as imagens permite a determinação da velocidade do escoamento de sangue. Neste trabalho, 
dez pacientes foram selecionados da rotina clínica de investigação diagnóstica dos serviços de 
ecocardiografia do Hospital Procordis e do Hospital Universitário Antônio Pedro, pertencente à 
Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ. Os exames foram selecionados durantes os anos 
de 2009 e 2010. Foram incluídos no estudo pacientes que possuíam exames ecocardiográficos 
com imagens apresentando contraste espontâneo em uma quantidade classificada como médio-
moderada (2+), moderada (3+) e grave (4+). Utilizaram-se exames ecocardiográficos 
transesofágicos de artéria aorta torácica e átrio esquerdo obtidos com o transdutor GE 6T – 8.0 
MHz do aparelho Vivid 3®, GE, EUA. Os exames das veias tibiais anteriores foram obtidos com 
o transdutor linear GE 10L – 8.0 MHz do aparelho Vivid 3®, GE, EUA. A presença de contraste 
espontâneo nas imagens obtidas possibilitou a aplicação do processo de análise de correlação-
cruzada proposto e a medição do campo instantâneo de velocidade. A partir do campo de 
velocidade, foi possível o cálculo das taxas de cisalhamento e campos de vorticidade do fluxo 
sanguíneo. Através da análise dos resultados foi possível constatar a aplicabilidade da técnica de 
velocimetria por imagens de partículas em ecocardiografia (ECO-PIV) em seres humanos, 
utilizando imagens que contenham contraste espontâneo. Estudos futuros deverão avaliar a 
validação, reprodutibilidade e o significado clínico do emprego da técnica ECO-PIV com 
contraste espontâneo.  

Palavras-chave. Fluxo sanguíneo, ecocardiografia, contraste espontâneo, velocimetria por 
imagens de partículas.  

 
 



 

ABSTRACT 
 
Alvares de Azevedo Gomes, Bruno. Particle image velocimetry in cardiovascular 
ultrasonography using spontaneous echocardiographic contrast. 2011. Dissertation (Master in 
Cardiovascular Science) - Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2011. 
 
Particle image velocimetry applied to echocardiographic images (ECHO-PIV) is a technique 
recently developed, capable of measuring blood flow velocity with a higher spatial resolution 
than DOPPLER echocardiography. This technique is based on digital image processing of 
echocardiographic images acquired with ultra-sonographic contrast (micro-bubbles with lipidic 
shell). In the present work a novel implementation of the technique was tested, whereby 
spontaneous echocardiographic contrast provided by the blood was used as flow tracers, which 
constitutes, seemingly, an original contribution to the literature.   The focus of this study was to 
test the feasibility of the application of particle image velocimetry in echocardiography, in 
humans, using echocardiographic images displaying spontaneous echocardiographic contrast. It 
was verified that spontaneous contrast faithfully follows the blood flow, a characteristic which 
allows its use as tracer for the determination of the instantaneous blood velocity field using the 
ECHO-PIV technique. After the acquisition of echocardiographic images, statistical analysis 
(cross-correlation) was applied to a successive pair of images, yielding the displacement of the 
contrast in the complete field of view. The knowledge of the image acquisition frame rate and the 
displacement of the tracers allow the determination of the desired blood flow velocity. In the 
present study, ten patients were selected from clinical routine of diagnostic investigation of the 
echocardiographic laboratory of Procordis Hospital and Antônio Pedro University Hospital, from 
Federal Fluminense University, Niterói, RJ. The echocardiographic exams were obtained during 
2009 and 2010 and were selected among those patients displaying spontaneous 
echocardiographic contrast classified as medium-moderate (2+), moderate (3+) and severe (4+). 
The images of thoracic aorta artery and left atrium were acquired with  GE 6T – 8.0 MHz 
transducer from Vivid 3®, GE, USA. Tibial anterior veins were studied with  GE 10L – 8.0 MHz 
transducer from Vivid 3®, GE, USA The presence of spontaneous echocardiographic contrast in 
the analyzed images allowed the cross-correlation of image pairs and the measurements of 
instantaneous velocity fields. Shear rate and vorticity fields for the blood flow were then 
calculated from the measured velocity fields.  The analysis of the results proved the feasibility of 
the particle image velocimetry technique in echocardiography in humans, using 
echocardiographic images with spontaneous echocardiographic contrast. Future studies are 
necessary to assess the validity, reproducibility and clinical significance of this methodology.  

Keywords. Blood flow, echocardiography, spontaneous contrast, particle image velocimetry 
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1 - INTRODUÇÃO  

Tanto na natureza que nos cerca como no interior do corpo humano, existem diversos fenômenos 

físicos onde ocorrem escoamentos de fluidos. A movimentação do ar ao redor de uma aeronave, o 

deslocamento da água no leito de um rio e o fluxo do sangue no interior das artérias e veias são 

exemplos de escoamentos de fluidos. A medição da velocidade com que estes fluidos escoam 

sempre foi objeto de interesse do ser humano. No projeto de uma barragem fluvial, a velocidade 

de escoamento da água do rio é uma variável importante. O fluxo do ar ao redor das asas de uma 

aeronave é responsável pela força de sustentação que mantém a aeronave em vôo. A velocidade 

do escoamento do sangue, no interior da rede arterial, pode ser o indicativo de doenças 

obstrutivas (1).    

Na área médica, uma das técnicas mais utilizada para medir a velocidade de escoamento do 

sangue é a velocimetria DOPPLER. Nesta técnica, utiliza-se um transdutor que trabalha como 

emissor e receptor de ondas em frequências ultra-sônicas da ordem de megahertz. As ondas são 

emitidas pelo transdutor em uma determinada frequência. Ao serem refletidas no sangue, 

retornam para serem captadas pelo transdutor em uma frequência distinta da que foi emitida. A 

frequência em que essas ondas são captadas pelo transdutor é uma função da velocidade do 

escoamento do sangue, o que possibilita a sua medição (2).  

Atualmente, uma outra técnica de velocimetria do fluxo sanguíneo, com imagens de ultra-som, 

está sendo desenvolvida. Apesar de sua utilização recente em estudos clínicos, a Velocimetria por 

Imagem de Partículas com Ecocardiografia (ECO-PIV, Echocardiographic Particle Image 

Velocimetry) promete revolucionar o estudo das variáveis hemodinâmicas (3, 4). Esta técnica, 

que utiliza imagens de ultra-som, surgiu como uma adaptação da técnica óptica de medição de 

velocidade de escoamento de fluidos, denominada Velocimetria por Imagens de Partículas, 

conhecida pela sigla PIV, oriunda de seu nome em inglês, Particle Image Velocimetry. Os 

fundamentos teóricos e aplicabilidades das técnicas PIV e ECO-PIV serão detalhados na seção 

3.1.  

 A técnica de velocimetria óptica PIV está bem sedimentada e possui uma vasta literatura 

científica, sendo aplicada não somente na área médica como também nas engenharias, 

meteorologia, e em diversas áreas onde o conhecimento dos detalhes do escoamento de fluidos é 
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relevante (5, 6). Porém, uma importante limitação desta técnica óptica, é a necessidade de meios 

transparentes para sua aplicação. Por se tratar de uma técnica óptica, que utiliza câmeras 

fotográficas em sua implementação, exige fluidos e recipientes transparentes para ser aplicada.  

O desenvolvimento da técnica PIV com imagens adquiridas por meio de ultra-som é recente, mas 

promissor. O grande diferencial desta aplicação é a possibilidade de análise de escoamento de 

fluidos opacos no interior de estruturas não transparentes à luz utilizada para a iluminação do 

escoamento. O primeiro trabalho a descrever esta utilização foi de Crapper et al. 2000, em uma 

aplicação não-médica, realizando imagens de partículas do mineral caulim para o estudo do 

escoamento de transporte de sedimentos (7).  

Alguns trabalhos na área médica, já publicados com a técnica ECO-PIV, demonstram sua grande 

aplicabilidade e característica inovadora (3, 4, 8-11). Validações in vitro e in vivo já foram 

realizadas e mostraram-se bastante satisfatórias (4, 9).   

Nesta técnica, são obtidas imagens com aparelho convencional de ultra-sonografia e utiliza-se 

contraste ultra-sonográfico como traçadores do escoamento que se deseja estudar. Na maioria dos 

estudos in vitro e in vivo com animais e seres humanos foram utilizados micro-bolhas com 

recobrimento lipídico como contraste ultra-sonográfico (3, 8, 9, 11).   

Após a obtenção das imagens do escoamento contendo o contraste ultra-sonográfico, é realizado 

um processamento de imagem no qual um processo estatístico de correlação cruzada é aplicado. 

Este processamento de imagens objetiva calcular o deslocamento do contraste e como 

consequência, sua velocidade. Utilizando contrastes com massa específica (“densidade”) 

semelhante à do fluido analisado, supõe-se que o deslocamento do contraste acompanhe os 

deslocamentos dos elementos fluidos. Deste modo, medindo-se a velocidade de deslocamento do 

contraste, pode-se inferir a velocidade do escoamento do fluido em toda a região de interesse (3, 

8, 9, 11). Os processos descritos acima serão detalhados de forma minuciosa na seção 3.1.  

Comparando os resultados da medição da velocidade do fluxo sanguíneo pela técnica ECO-PIV e 

da velocimetria pela técnica convencional DOPPLER, fica clara a superioridade da primeira. 

Podem ser destacadas as seguintes vantagens da técnica ECO-PIV: resolução espacial de 

aproximadamente 2.5 milímetros, caracterização pontual do vetor velocidade fornecendo sua 
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magnitude, direção e sentido, e a possibilidade da aferição da velocidade independente do ângulo 

em que o feixe ultra-sônico é propagado (3, 4, 12-14) .   

 

Figura 1. Comparação entre velocimetria DOPPLER e velocimetria ECO-PIV. Imagens ecocardiográficas do 
ventrículo esquerdo (LV), átrio esquerdo (LA) e início de artéria aorta (AO). (a) Velocimetria DOPPLER medindo a 
magnitude do fluxo sanguíneo em direção ao transdutor ecocardiográfico (azul). (b) Velocimetria DOPPLER 
medindo a magnitude do fluxo sanguíneo em direção contrária ao transdutor ecocardiográfico (vermelho). (c) 
Velocimetria ECO-PIV medindo o campo completo de velocidade, instantâneo, onde estão disponíveis a magnitude, 
direção e sentido dos vetores velocidades. Sengupta et al (11). 

Na Figura 1 é apresentada uma comparação disponível na literatura entre a velocimetria 

DOPPLER e a velocimetria ECO-PIV em imagens ecocardiográficas do ventrículo esquerdo 

(LV), átrio esquerdo (LA) e início de artéria aorta (AO). Na Figura 1a, a velocimetria DOPPLER 

mede a magnitude do fluxo sanguíneo em direção ao transdutor ecocardiográfico (azul). Na 

Figura 1b, a velocimetria DOPPLER mede a magnitude do fluxo sanguíneo em direção contrária 

ao transdutor ecocardiográfico (vermelho). Na Figura 1c, a velocimetria ECO-PIV mede o campo 

(a) (b) (c) 
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completo de velocidade, instantâneo, caracterizando a magnitude, direção e sentido dos vetores 

velocidades (11). A superioridade da técnica ECO-PIV fica evidente na figura. 

Com campo de velocidade determinado pela técnica ECO-PIV é possível também uma avaliação 

das taxas de cisalhamento e do campo de vorticidade na região estudada. As influências destas 

variáveis em processos fisiopatológicos estão sendo amplamente estudadas. Acredita-se que 

baixas tensões de cisalhamento no endotélio vascular e tensões de cisalhamento oscilantes 

estejam correlacionadas com o inicio do desenvolvimento do processo de aterosclerose (15, 16). 

No sistema circulatório cerebral, tenta-se correlacionar os valores das tensões de cisalhamento 

com formações aneurismáticas em diversos locais, tais como, artéria cerebral média, artéria 

basilar e artéria comunicante anterior (17). A conceituação física e matemática da tensão de 

cisalhamento, assim como sua importância fisiológica, será detalhada na seção 3.1.4. 

Devido ao redirecionamento do fluxo sanguíneo, no interior do ventrículo esquerdo, formam-se 

regiões de vorticidade dentro desta câmara. Hong et al., no primeiro estudo clínico com a 

utilização da técnica ECO-PIV, relacionam os padrões de vorticidade dentro do ventrículo 

esquerdo com sintomas de disfunção sistólica desta câmara (3). Kheradvar et al. apresentam os 

diferentes padrões de vorticidade, no interior do ventrículo esquerdo em voluntários saudáveis, 

pacientes com cardiomiopatia dilatada e pacientes portadores de prótese biológica de válvula 

mitral (4). A conceituação física e matemática do campo de vorticidade, assim como sua 

importância fisiológica, será detalhada na seção 3.1.4.  

Em relação à técnica de velocimetria por imagens de ressonância nuclear magnética (IRNM), a 

técnica ECO-PIV se destaca por apresentar uma melhor resolução temporal, de aproximadamente 

5 a 10 milissegundos. Além disto, apresenta um menor custo e maior acessibilidade, tornando 

possível a realização de exames à beira do leito e per-operatórios (durante procedimentos 

cirúrgicos) (3, 4, 11, 18-20). Apesar da excelente resolução espacial da técnica de velocimetria 

por IRNM, esta apresenta uma baixa resolução temporal, aproximadamente 30 milissegundos.  

Com os avanços tecnológicos alcançados nas últimas décadas, a portabilidade e a acessibilidade 

dos aparelhos de ecocardiografia alcançaram níveis admiráveis. Aparelhos portáteis e com 

dimensões reduzidas, podendo ser transportados, praticamente como estetoscópios. Enquanto que 



 5 

os modernos aparelhos de ressonância nuclear magnética mantêm suas grandes dimensões, apesar 

de fornecerem imagens com resolução espacial excepcional (Figura 2).  

 

 

Figura 2. Comparação entre aparelhos de ecocardiografia e ressonância nuclear magnética. Duas imagens, de 

produtos da empresa Siemens AG, que exemplifica a diferença de acessibilidade do aparelho de ecocardiografia e de 

ressonância nuclear magnética. Siemens AG.        

Na prática clínica, durante o processo de investigação diagnóstico, o médico ecocardiografista 

pode se deparar com a presença de sombras ecogênicas na luz dos vasos sanguíneos e câmaras 

cardíacas. Com uma maior prevalência no átrio esquerdo, essas sombras ecogênicas são 

denominadas contraste espontâneo ou remora. São visualizadas como pontos hiper-ecogênicos 

que se movimentam de acordo com o fluxo sanguíneo. Estudos sugerem que o contraste 

espontâneo ecocardiográfico (SEC, Spontaneous Echocardiography Contrast) tenha origem, 

provavelmente, na interação das hemácias com as proteínas plasmáticas, em condições de baixo 

fluxo sanguíneo (baixo débito cardíaco), baixa tensão de cisalhamento e aumento da atividade 

plaquetária (21-27).        

Como o contraste espontâneo se forma por micro-agregados dos elementos figurados do sangue, 

foi considerado que sua movimentação, nos vasos sanguíneos e câmaras cardíacas, representa o 

deslocamento dos elementos fluidos do sangue. Portanto, neste trabalho, de forma inédita, o 

contraste espontâneo foi utilizado como traçador para os escoamentos estudados, permitindo a 

implementação da técnica ECO-PIV. Este processo será detalhado nas seções 3.3 e 3.4.    
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2 - OBJETIVO  

O objetivo do presente trabalho é avaliar a aplicabilidade da técnica de velocimetria por imagens 

de partículas em ecocardiografia, em seres humanos, utilizando imagens que contenham contraste 

espontâneo. 
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3 - METODOLOGIA 

Na técnica óptica PIV o escoamento que se deseja estudar é iluminado por uma fonte de luz 

pulsada, geralmente um laser. Esta fonte ilumina partículas traçadoras que foram previamente 

dispersas no fluido em estudo. Uma câmera digital posicionada ortogonalmente ao plano de 

iluminação captura as imagens das partículas traçadoras. Um equipamento eletrônico 

denominado sincronizador é encarregado de sincronizar os pulsos de iluminação do laser com a 

captura das imagens pela câmera digital. Deste modo, imagens ópticas das partículas são 

capturadas com intervalos de tempo conhecidos, o que permite determinar a velocidade de 

deslocamento das partículas. A Figura 3 apresenta de forma esquemática o princípio de 

funcionamento da técnica PIV óptica. As imagens digitais capturadas das partículas são 

posteriormente analisadas computacionalmente por um processo estatístico. O deslocamento das 

partículas traçadoras pode ser obtido, inferindo-se assim, a velocidade do escoamento. Em meios 

e fluidos opacos, uma alternativa para a captura de imagens é a utilização de aparelhos de ultra-

sonografia (Figura 3).  

 

Figura 3. Representação esquemática da técnica óptica PIV. Captura de duas imagens consecutivas das partículas 
traçadoras, dispersas no fluido em questão. Intervalo de tempo conhecido entre a captura das duas imagens. ∆t=t’-t, 
onde “∆t ” representa o intervalo de tempo, “ t’ ”, o instante final e “ t ” representa o instante inicial. Raffel et al (6).                  
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3.1 - Descrição das técnicas PIV e ECO-PIV 

A técnica óptica de velocimetria por imagens de partículas (PIV) é utilizada para medir a 

velocidade de escoamentos em diversas áreas do conhecimento e se encontra bem sedimentada, 

apoiada em uma vasta literatura científica (5, 6). Dentre suas inúmeras aplicações, podem ser 

destacados estudos no campo da pesquisa aeronáutica, naval, ambiental etc. Sendo utilizada para 

caracterização do escoamento do ar ao redor das asas e fuselagem das aeronaves, no escoamento 

da água em torno dos cascos das embarcações, na dispersão de poluentes por correntes 

atmosféricas e outras inúmeras aplicações, como a aplicação aeronáutica exemplificada na Figura 

4. 

 
Figura 4. Aplicação da técnica óptica PIV ao estudo de escoamento sobre asa de aeronave. Modelo de aeronave no 
interior de um túnel de vento, sendo iluminada pela parte de baixo por um plano de luz de laser. Aplicação da técnica 
óptica PIV com o intuito de análise do escoamento do ar ao redor da asa esquerda. www.dantecdynamics.com.  
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Nos escoamentos internos, que ocorrem no interior de dutos e tubulações, destacam-se trabalhos 

experimentais realizados para estudos na área da indústria do petróleo. Por exemplo, na etapa de 

perfuração de poços de petróleo, o escoamento de sedimentos, em direção a superfície, pode ser 

estudado em bancadas experimentais, como indicado na Figura 5. Na área de refrigeração, jatos 

livres, sobre superfície planas, podem ser utilizados para otimização do resfriamento de 

componentes. Neste caso, a aplicação da técnica óptica PIV para o estudo do padrão e velocidade 

do escoamento fornece resultados valiosos para o estudo destas configurações, como mostrado na 

figura 6. 

 

Figura 5. Aplicação da técnica óptica PIV na indústria do petróleo. Modelo experimental para análise do 
escoamento interno, em espaço anular, ao redor de broca de perfuração de poço de petróleo. Enquanto a broca de 
perfuração é introduzida no solo, sedimentos precisam ser removidos pelo escoamento ascendente no espaço anular. 
O movimento de rotação da broca produz a formação de vórtices que influenciam fortemente o transporte dos 
sedimentos. Júlio Barros (28).  
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Figura 6. Aplicação da técnica óptica PIV na área de refrigeração. Jato de ar espiralado sobre superfície plana. (a) 
Visualização do escoamento contrastado com aerossol de partículas de azeite.  (b) Análise do escoamento por PIV 
óptico. Juliana Abrantes (29). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 
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A técnica óptica PIV possui também diversas aplicações na área biomédica. Estudos do fluxo 

sanguíneo, no interior do sistema cardiovascular, e também do fluxo aéreo, pela árvore 

brônquica, servem de exemplos. Na área de estudo do escoamento do sangue, seja no interior do 

sistema cardiovascular ou em dispositivos de assistência circulatória, uma infinidade de trabalhos 

in vitro está disponível em diversos bancos de dados científicos, como o exemplo da bomba 

cardíaca apresentada na Figura 7. 

 
Figura 7. Aplicação da técnica óptica PIV na área biomédica. Análise do escoamento no interior de Dispositivo de 
Assistência Ventricular por PIV óptico. University of Miami. .      
Na mecânica em geral, e na técnica PIV em particular, as velocidades medidas em cada ponto são 

representadas por vetores na forma de segmentos de retas orientados por setas. O tamanho dos 

segmentos representa a magnitude da velocidade. Além da magnitude da velocidade, estes 

segmentos indicam a direção e o sentido da velocidade. A Figura 8 apresenta alguns exemplos 

ilustrativos de vetores velocidades com diferentes magnitudes e orientações. 
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Figura 8. Exemplificação dos conceitos de representação da grandeza vetorial.  

 

 No exemplo da Figura 8 os segmentos de reta orientados por setas são representações 

bidimensionais dos vetores velocidades. Cada vetor velocidade pode ser decomposto em suas 

componentes horizontal e vertical, x e y, em um plano cartesiano. No presente trabalho a 

componente da velocidade na direção x é chamada de componente u da velocidade, enquanto a 

componente da velocidade na direção y é chamada de componente v da velocidade, como 

indicado na Figura 9.      

magnitude: 10 m/s 
direção: horizontal 
sentido: esqueda → direita 

magnitude: 10 m/s 
direção: vertical 
sentido: baixo → cima 

magnitude: 10 m/s 
direção: diagonal, 45o 
sentido: baixo → cima 

magnitude: 5 m/s 
direção: horizontal 
sentido: esqueda → direita 



 13 

 

Figura 9. Decomposição do vetor velocidade. Componente do vetor velocidade na direção x: u. Componente do 
vetor velocidade na direção y: v.  

A seguir será apresentada uma descrição das técnicas PIV e ECO-PIV. Para facilitar o 

entendimento, cada elemento que compõe a técnica será descrito separadamente. Estes elementos 

são as partículas traçadoras, visualização do escoamento e processamento de imagens 
3.1.1 – Partículas traçadoras  

Os fluidos que se deseja estudar pode ser transparentes como o ar e a água ou opacos como o 

petróleo, fumaças de combustão e até mesmo o sangue. Os fluidos transparentes podem ser 

estudados através de técnicas ópticas, uma vez sendo dispersos traçadores (partículas traçadoras) 

em meio ao fluido em questão. Esta necessidade se faz para que as câmeras fotográficas sejam 

capazes de capturar as imagens destes traçadores. Portanto, o primeiro passo na aplicação da 

técnica PIV é a escolha das partículas que serão utilizadas como marcadores ou contraste do 

escoamento. As partículas traçadoras devem ter densidade semelhante à do fluido que será 

estudado de modo a garantir que sigam fielmente o movimento do fluido. Outro requisito 

fundamental para as partículas traçadoras é que estas devem espalhar a luz incidente com 

intensidade suficiente para que suas imagens possam ser registradas nas câmeras fotográficas, 

sejam elas digitais ou baseadas nos clássicos filmes químicos. A Figura 10 apresenta duas 

eixo x 

eixo y 

u – componente do vetor velocidade na direção x 

v – componente 
do vetor 
velocidade na 
direção y 

vetor velocidade 

Plano cartesiano 
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imagens típicas obtidas de partículas traçadoras em escoamento de água iluminadas por plano de 

luz pulsada produzido por um laser. Na figura são apresentadas imagens correspondentes a dois 

instantes consecutivos produzidos por dois pulsos de laser. Estas imagens são posteriormente 

analisadas por métodos estatísticos, como será descrito a seguir. No caso de líquidos 

transparentes como água e alguns óleos, esferas de vidro ocas e recobertas com prata ou esferas 

de polietileno com diâmetros na faixa de 10 a 20 micrometros têm sido usadas com sucesso como 

traçadores. Para o caso de gases transparentes como o ar, o requisito de igualdade de densidade 

não é possível de ser atendido devido à baixa densidade dos gases, o que obriga à utilização de 

traçadores com pequena massa. Aerossóis formados por óleo vegetal ou azeite de oliva 

produzindo gotículas esféricas com diâmetros na faixa de 1 a 3 micrometros são usados com 

sucesso (6). 

        
 

Figura 10. Imagens das partículas traçadoras. Duas imagens ópticas subseqüentes contendo partículas traçadoras 
obtidas por duplo pulso de luz laser As partículas se distribuem uniformemente por toda a extensão da imagem. 
Imagem obtida do Laboratório de Engenharia de Fluidos, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.    

No caso de fluidos opacos, como o sangue, os traçadores necessitam ser visíveis em relação à 

técnica de visibilização que esteja sendo empregada. Quando as imagens são formadas pela 

técnica de ultra-sonografia, é necessária a utilização de contrastes ou traçadores ultra-

sonográficos. 

Imagem A Imagem B 
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Na maioria dos trabalhos disponíveis na literatura que empregam a técnica ECO-PIV, utilizaram-

se como partículas traçadoras, as micro-bolhas com recobrimento lipídico. Este contraste ultra-

sonográfico é comercializado sob o nome de DEFINITY®, pelo laboratório norte-americano 

Lantheus Medical Imaging, Inc. (3, 4, 8, 9, 11). A Figura 11 ilustra a diferença de contraste em 

imagens de ultra-sonografia obtidas com e sem a utilização de micro-bolhas com recobrimento 

lipídico.  

    

Figura 11. Contraste ultra-sonográfico. Imagens ecocardiográficas do ventrículo esquerdo (LV), átrio esquerdo (LA) 
e início de artéria aorta (AO). (a) Imagem sem contraste ecocardiográfico. (b) Imagem com contraste 
ecocardiográfico DEFINITY®. Sengupta et al (11).   

 

(a) (b) 
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No presente trabalho, de forma inédita, foi utilizado o contraste ecocardiográfico espontâneo 

(SEC) na função de partículas traçadoras. O contraste espontâneo é formado, provavelmente, por 

micro-agregados dos elementos figurados do sangue. Deste modo, foi considerado que sua 

movimentação, nos vasos sanguíneos e câmaras cardíacas, representa o deslocamento dos 

elementos fluidos do sangue (21-27). A Figura 12 apresenta um exemplo de imagem 

ecocardiográfica transesofágica do átrio e ventrículo esquerdo  obtida com contraste espontâneo.  

 

Figura 12. Imagem ecocardiográfica contendo contaste espontâneo. Imagem de átrio e ventrículo esquerdo, 
adquirida por meio de ecocardiografia transesofágica. Presença de pontos hiper-ecogênicos em átrio e ventrículo 
esquerdo, que se movem em concordância com fluxo sanguíneo. 

3.1.2 – Visibilização do escoamento 

As aplicações ópticas da técnica PIV são passíveis de serem implementadas em fluidos 

transparentes, onde câmeras fotográficas são utilizadas para a obtenção das imagens das 

partículas traçadoras imersas no fluido. Na maioria dos casos, devido às dimensões reduzidas das 
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partículas traçadoras (da ordem de micrômetros), é necessário uma potente fonte de iluminação 

para que as imagens destas partículas sejam capazes de sensibilizar os elementos sensores das 

câmeras fotográficas. Atualmente, na maioria dos casos, aparelhos de lasers são utilizados como 

fonte de iluminação (5, 6). A Figura 13 apresenta uma montagem típica utilizada na medição de 

escoamento de fluidos transparentes. Um laser de dupla cavidade produz dois pulsos de luz de 

elevada energia com pequeno intervalo de tempo entre pulsos. O feixe cilíndrico do laser é 

transformado em um plano de luz por meio de um conjunto de lentes cilíndricas e esféricas. O 

feixe de luz ilumina as partículas traçadoras distribuídas no fluido. A câmera digital captura uma 

imagem das partículas para cada pulso do laser. .  

 

 

 

Figura 13. Fonte de iluminação na técnica óptica PIV. Esquema apresentando laser, como fonte de iluminação, 
destacando as partículas traçadoras no escoamento a ser estudado. Permite a visualização e possibilita a captura de 
imagens das partículas por meio de câmera fotográfica. La Vision Gmb.  

Portanto, um sistema de PIV óptico é composto por uma câmera fotográfica para captura das 

imagens, uma potente fonte de iluminação (lasers) e um software de processamento de imagens 

que realizará a análise comparativa de imagens subseqüentes, item que será explicado a seguir.  

No caso da análise de fluidos opacos como o sangue, uma alternativa para que a visibilização das 

partículas traçadoras seja possível, é a utilização de imagens formadas pela técnica de ultra-

 

Laser 

Plano do laser 

Câmera 
fotográfica 

Direção do 
escoamento 
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sonografia. Os transdutores dos aparelhos de ultra-som são emissores e receptores de ondas com 

frequências na ordem de mega-hertz (MHz). As ondas emitidas pelos transdutores propagam-se 

pelos tecidos e são refletidas por estes, sendo captadas pelos transdutores. As diferentes 

constituições dos tecidos analisados são interpretadas pelo sistema de captura do aparelho de 

ultra-som. Através de um software é possível a reconstrução de uma imagem bidimensional da 

região analisada pelos feixes ultra-sônicos. Portanto, é possível utilizar um aparelho de ultra-

sonografia para adquirir imagens de fluidos opacos e seus traçadores, os contrastes ultra-

sonográficos, como indicado esquematicamente na Figura 14. 

 

Figura 14. Esquema representativo da técnica ECO-PIV. A câmera fotográfica e a fonte de iluminação foram 
substituídas pelo transdutor de ultra-som para obtenção de imagens dos traçadores distribuídos no sangue. Liu et al 
(8).      

 Nos estudos in vivo, em seres humanos pela técnica ECO-PIV (ultra-som + PIV), utilizam-se 

aparelhos convencionais de ultra-sonografia para obtenção de imagens de artérias, veias e 

câmaras cardíacas. Neste trabalho as imagens foram adquiridas com o aparelho Vivid 3® de 

fabricação da empresa General Electric Healthcare, GE, EUA. Este aparelho fornece as 

sequências de imagens no formato eletrônico “.AVI”, que apresenta um filme do escoamento. 

Porém, para que seja possível a aplicação do processamento de imagens descrito no tópico a 

seguir, este arquivo deve ser convertido em uma sequência de imagens em formato “.TIFF”. O 

aparelho de ecocardiografia faz a captura das imagens em uma determinada frequência pré-

determinada, chamada de frequência de captura, taxa de captura, ou, na língua inglesa, frame rate 

(FR).  Durante a conversão do arquivo filme “.AVI” fornecido pelo aparelho em uma seqüência 

Transdutor linear de ultra-
som 

Vaso sanguíneo 

Microbolhas 

Feixe de ultra-som 
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de arquivos de imagens “.TIFF”, é necessário garantir que esta conversão tenha mantido a 

frequência original de captura. Sendo assim, o número final de imagens deve coincidir com a taxa 

de captura (FR) multiplicada pelo tempo em que esta foi realizada. Desta forma, pode-se garantir 

que todos os quadros de imagens adquiridos serão analisados, como ilustrado na Figura 15.    

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Conversão de arquivo filme “.AVI” em arquivos de imagens “.TIFF”. Uma captura ecocardiográfica de 5 
segundos a uma taxa de captura de 44 F/s (FR, em frames/segundos ou quadros/segundos) resultará em 220 arquivos 
de imagens “.TIFF”.  

 

1 filme “.AVI” 

n imagens “.TIFF” 
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3.1.3 - Processamento de imagens 

A principal tarefa dos procedimentos de processamento de imagens na técnica PIV é determinar 

de forma automática o deslocamento das partículas traçadoras entre duas imagens consecutivas, 

fornecendo assim o campo instantâneo de velocidade do escoamento de fluido.  

Uma observação do par de imagens típicas, apresentadas na Figura 10 mostra que, devido ao 

elevado número de partículas presentes em cada imagem, torna-se impossível identificar na 

imagem B a posição de cada partícula presente na imagem A. Caso isso fosse possível teríamos, 

para cada partícula, um vetor deslocamento que, dividido pelo intervalo de tempo conhecido 

entre as imagens, produziria o campo instantâneo de velocidade desejado.  Deve-se mencionar 

que a identificação do deslocamento individual de cada partícula é possível caso o número de 

partículas presentes nas imagens seja reduzido substancialmente. Neste caso, a posição de cada 

partícula nas imagens A e B pode ser determinada de forma inequívoca. Este procedimento é 

utilizado na medição de escoamentos e recebe o nome de Velocimetria por Acompanhamento de 

Partículas, PTV, sigla oriunda do nome em inglês Particle Tracking Velocimetry. A desvantagem 

deste método é que o menor número de partículas implica numa redução substancial da resolução 

espacial da técnica, ou seja, do número de vetores velocidade medidos em um dado campo 

instantâneo. 

Para manter-se uma elevada concentração de partículas e contornar a dificuldade relacionada à 

identificação individual do deslocamento de cada partícula, utiliza-se tratamento estatístico para 

identificar o deslocamento, não mais de cada partícula individual, mas de um pequeno grupo de 

partículas situadas em torno do ponto de interesse. Esta solução baseia-se na idéia que para 

regiões suficientemente pequenas em torno de um dado ponto do escoamento, os gradientes de 

velocidade não são apreciáveis, não produzindo assim deslocamento relativo entre as posições 

das partículas traçadoras situadas em torno do ponto. Assim, acredita-se que o padrão de imagem 

formado pelas partículas em uma pequena região em torno de um dado ponto na imagem A será 

deslocado pelo escoamento para uma nova posição na imagem B preservando as posições 

relativas das partículas, ou seja, preservando o padrão original. A tarefa do processamento de 

imagem passa a ser identificar a posição na imagem B de um dado padrão que originalmente 

ocupava uma posição conhecida na imagem A. A velocidade a ser atribuída ao ponto em torno do 
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qual foi selecionado o padrão de partícula na imagem A é obtida pela divisão do deslocamento 

medido para o padrão pelo tempo conhecido entre as duas imagens. Repetindo-se este 

procedimento de cálculo de deslocamento para padrões de partículas em torno de diversos pontos 

na imagem A, obtém-se o campo completo de velocidade desejado.   

A identificação dos padrões de partículas é feita através de uma técnica estatística conhecida 

como correlação cruzada. Esta técnica é utilizada rotineiramente para identificar a semelhança 

entre duas funções. As imagens digitais podem ser interpretadas como funções bidimensionais do 

espaço onde, para cada ponto no espaço (x,y) associa-se um valor da intensidade da imagem. No 

caso das imagens preto-e-branco utilizadas no presente trabalho, pode-se associar a cada ponto da 

imagem um valor entre 0 e 1, onde zero corresponde ao preto e 1 ao branco. Valores 

intermediários são associados aos diversos níveis de cinza entre o preto e o branco. Assim, uma 

imagem de partículas traçadoras de uma escoamento capturada para um dado instante de tempo 

seria representada por uma função IA(x,y). Para o instante de tempo consecutivo teríamos uma 

outra função representando a nova imagem, IB(x,y).  

No caso de imagens digitais como as empregadas na técnica PIV, a imagem não é uma função 

contínua da posição, mas sim uma função discreta devido à natureza do sensor de imagem 

utilizada. Os sensores de imagens das câmeras digitais são formados por matrizes de pequenos 

elementos sensores de imagem (tipicamente quadrados com dimensão do lado da ordem de 10 

µm) dispostos em linhas e colunas. Um sensor convencional apresenta dimensões típicas de 10 

mm x 10 mm e pode comportar da ordem de 1 milhão de elementos sensores, ou pixels como são 

mais conhecidos. Devido à natureza discreta da imagem digital gravada, representamos a imagem 

não mais como uma função contínua da posição, I(x,y), mas como uma função discreta I(i,j) , 

onde os índices i e j são números inteiros que representam as posições horizontal e vertical de 

cada pixel da imagem. 

A Figura 16 foi preparada para auxiliar o entendimento do processamento através da correlação 

cruzada das imagens. A figura apresenta imagens geradas artificialmente representando imagens 

de um escoamento capturadas em dois instantes consecutivos. A primeira imagem foi obtida no 

tempo to e a segunda em um tempo muito próximo to+∆t. Suponhamos que desejamos determinar 

a velocidade em uma dado ponto cujas coordenadas na imagem 1 sejam (x1,y1). Em torno deste 
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ponto definimos uma pequena região na forma de um quadrado. Esta região, denominada janela 

de busca, deve ser pequena o suficiente para garantir que os gradientes de velocidade do 

escoamento nesta região sejam desprezíveis, conforme já comentado. Por outro lado, a dimensão 

desta janela deve ser grande o suficiente para conter um número razoável de imagens de 

partículas traçadoras (digamos, de 5 a 10 partículas) que garanta que este padrão formado pelo 

grupo de partículas seja único e detectável na segunda imagem. Deve ser ressaltado que a 

dimensão da janela de busca define a resolução espacial da técnica de medição PIV. Em outras 

palavras, um ponto medido no escoamento possui a dimensão da janela de busca.  

 

                                                             

     

 

Figura 16. Correlação cruzada do par de imagens. Representação esquemática do par de imagens consecutivas das 

partículas traçadoras. Na imagem A é representado a janela de busca que automaticamente percorrerá toda extensão 

da imagem B em busca da posição  da janela de busca na imagem B.   

Imagem A Imagem B 

“janela de busca” 
“padrão de 
distribuição” 
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O padrão da janela de busca definida em torno do ponto (x1,y1) será superposto em todas as 

possíveis posições na imagem 2, buscando-se a posição onde este padrão foi levado pelo 

escoamento na segunda imagem. A identificação do padrão da janela de busca na imagem 2 é 

feita pela correlação cruzada da função que representa a janela de busca com a função que 

representa uma região da imagem 2. A Figura 17 auxilia o entendimento deste procedimento. A 

figura apresenta uma região na imagem 2 onde se busca o posicionamento da janela de busca.  A 

região na imagem 2 está centrada na coordenadas (x1,y1) onde se deseja realizar a medição da 

velocidade. A janela de busca será deslocada ao longo da região na imagem 2 visitando todas as 

possíveis posições. Para cada posição é computado o valor da função correlação cruzada da pela 

equação abaixo, 

 

 

Onde: 

R – função de correlação cruzada; 

m – índice na direção x da função de correlação cruzada; 

n – índice na direção y da função de correlação cruzada;  

j – índice matricial variável representativo da posição x nas imagens A e B; 

k – índice matricial variável representativo da posição y nas imagens A e B; 

AI - matriz da imagem A; 

BI - matriz da imagem B.   
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Figura 17. Deslocamento da janela de busca. Após a definição da posição do ponto de máxima correlação entre a 
janela de busca e a imagem B, o deslocamento na direção x (∆∆∆∆x) e na direção y (∆∆∆∆y) é definido em relação ao centro 
da janela de busca. Jorge Almeida (30).  

Analisando-se a equação de definição da função correlação cruzada, R(m,n),  percebe-se que o 

numerador indica o produto da função que representa a janela de busca, IA(j,k), pela função que 

representa a janela na imagem 2 que está sendo comparada com a janela de busca, IB(j-m,k-n) . 

Caso haja total concordância entre as imagens, este produto terá valor máximo. Caso haja 

discordância completa, este produto terá valor nulo. Concordância parcial da janela de busca com 

a região testada fornecerá valores intermediários para a função de correlação cruzada.  O 

denominador da equação tem o objetivo de normalizar os valores da função de correlação entre 0 

e 1. Assim, o máximo valor de R será 1 para concordância perfeita e 0 para discordância 

completa. A posição na imagem 2 onde o valor de R for máximo é a posição mais provável para 

onde a janela de busca foi deslocada pelo escoamento. A Figura 18 apresenta um gráfico que 

representa um resultado típico obtido para a função de correlação obtida para uma dada região 

analisada. Pode-se observar que há várias posições onde há concordância parcial entre as 

imagens, mas existe uma posição onde a função de correlação é máxima apresentando um pico 

pronunciado. As coordenadas deste pico correspondem ao deslocamento da janela de busca no 

intervalo de tempo considerado. 

∆∆∆∆y 

∆∆∆∆x 
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Figura 18. Representação gráfica da função de correlação cruzada. No gráfico o valor 1 representa máxima 
correlação (ou similaridade perfeita entre as imagens), enquanto o valor 0 representa ausência de correlação. As 
coordenadas X e Y do pico de correlação representam o deslocamento da janela de busca no intervalo de tempo 
considerado. Jorge Almeida (30). 

As coordenadas do deslocamento determinado pela correlação cruzada, (∆x, ∆y) são registradas e 

o procedimento é repetido para uma nova posição (x1,y1) de forma que todo o campo de 

deslocamento instantâneo seja determinado. O campo de velocidade é determinado pela divisão 

dos deslocamentos pelo intervalo de tempo conhecido entre as imagens. 

Como já descrito na seção anterior, no caso das imagens obtidas por ultra-sonografia era 

realizada uma conversão de um filme para uma sequência de imagens no padrão TIFF. As 

imagens, obtidas após a conversão, foram analisadas aos pares. Por exemplo, analisava-se a 

imagem 1 com a imagem 2, a imagem 2 com a imagem 3 e assim sucessivamente. Cada par de 

imagens foi analisado pelo processo de correlação cruzada descrito anteriormente para determinar 

o campo de deslocamento das partículas.  

No presente trabalho as imagens digitais eram disponíveis em uma resolução de 640 x 480 pixels. 

Após vários testes, os melhores resultados foram obtidos com dimensões das janelas de busca de 
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32 x 32 pixels e 16 x 16 pixels para os escoamentos em câmeras cardíacas e janelas retangulares 

de 32 x 16 para os escoamentos em veias e artérias. Uma melhor resolução espacial das medidas 

(ou seja, um maior número de vetores velocidades medidos) foi obtida utilizando-se um 

superposição de 50% entre as janelas de busca. Para isso, cada janela é deslocada de apenas 

metade de suas largura quando da avaliação da velocidade em um novo ponto. Assim para as 

janelas de 32 x 32 utilizaram-se deslocamentos verticais e horizontais iguais a 16 pixels. Depois 

de terminado o processo de correlação entre as imagens 1 e 2, era realizado o processo de 

correlação entre as imagens 2 e 3, e depois 3 e 4, e assim sucessivamente até que todas as 

imagens tivessem sido analisadas para a determinação dos campos de velocidade.  

O processo de correlação pode ser otimizado através de um procedimento conhecido como 

método recursivo de correlação cruzada. Este método consiste na análise das imagens utilizando-

se janelas de busca cada vez menores. Assim, inicia-se o processo com uma janela de grandes 

dimensões (digamos, 64 x 64) que produz resultados mais rapidamente porém com  resolução 

espacial grosseira. O campo de deslocamentos obtido com a janela grosseira é utilizado para 

orientar o posicionamento da janela de busca da iteração subsequente que utiliza uma janela 

menor. Este procedimento é repetido até que se obtenha uma análise satisfatória com uma janela 

de dimensões reduzidas que produza uma boa resolução espacial (5,6).  
Os deslocamentos calculados pelo processo de correlação cruzada descritos acima, são fornecidos 

na unidade de pixels. Porém, em imagens ultra-sonográficas e ecocardiográficas, a representação 

do tamanho físico de cada pixel é facilmente inferida.  Para isso, realiza-se a correspondência da 

escala de dimensões físicas, fornecida em cada captura ultra-sonográfica, com o tamanho 

eletrônico da imagem em questão, por exemplo no presente caso, 640 × 480 pixels. 
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Para transformar o campo de deslocamentos em um campo de velocidade é necessário dividir 

cada deslocamento calculado pelo tempo decorrido entre a captura entre os pares de imagens. 

Assim, 

   

Onde: 

V – vetor velocidade (m/s); 

∆∆∆∆S – vetor deslocamento (m); 

∆t – intervalo de tempo (s).  

O intervalo de tempo, a ser considerado no cálculo das velocidades, é o tempo transcorrido entre 

a obtenção de duas imagens subsequentes. No caso de imagens ultra-sonográficas, este tempo é 

fornecido, aproximadamente, pela taxa de captura, ou na língua inglesa, “frame rate” (FR) do 

equipamento de ultra-som. Com uma taxa de captura de 50 quadros por segundo, o intervalo de 

tempo ente duas imagens consecutivas será, aproximadamente, 20 milissegundos. Um pequeno 

acréscimo está presente, devido ao tempo de varredura para formação de uma imagem 

bidimensional, pelo feixe de ultra-som. Em um transdutor linear (vascular), ocorrerá uma 

diferença de aproximadamente 3.7% na componente u da velocidade (componente na direção x). 

Na componente v da velocidade (componente na direção y, perpendicular ao transdutor) esta 

diferença não deve ser considerada (31). 
No trabalho de Kim et al, foram comparados os resultados de uma média de 10 campos de 

velocidades, de um escoamento com perfil parabólico, medidos pela técnica ECO-PIV, em     

relação a sua solução analítica. A discrepância foi de aproximadamente 7.7%, para uma janela de 

busca com dimensões de 10 × 10 pixels (9).       

No presente trabalho o processamento de correlação cruzada das imagens foi realizado 

utilizando-se o software INSIGHT 3G , produzido pela TSI (EUA). 

É interessante mencionar uma aplicação atual e conhecida do processo de correlação cruzada, na 

prática de ecocardiografia médica. Trata-se da técnica de  Speckle Tracking. Por este método, é 

t

S
V

∆
∆=  equação - 2 
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calculado o deslocamento do miocárdio em diversas orientações, radial, circunferencial e 

longitudinal. Através de dados constitutivos do miocárdio e dos deslocamentos medidos nas 

diversas orientações, calculam-se as forças que atuam no músculo cardíaco, nestas orientações. 

Na análise de imagens sequenciais, o que irá possibilitar a aplicação do processo de correlação 

cruzada, em suas diversas formas, é a quantidade de marcadores ou partículas traçadoras 

presentes nestas imagens. Na técnica de Speckle Traking, é necessária uma alta concentração 

destes marcadores, o que é característico da apresentação da parede do miocárdio em imagens 

ecocardiográficas. Na técnica PIV, a quantidade de partículas traçadoras é intermediária, Já na 

técnica Particle Tracking Velocimetry (PTV), a quantidade de partículas traçadoras é baixa, o que 

possibilita uma análise visual dos deslocamentos impostos em cada uma das partículas. Na Figura 

19 são apresentadas três imagens que fornecem uma comparação da concentração de partículas 

traçadoras necessárias para a aplicação das técnicas, PTV, PIV e Spekle Tracking, 

respectivamente (6). 

 

Figura 19. PTV, PIV e Spekle Tracking. (a) Baixa concentração de partículas traçadoras, Particle Tracking 
Velocimetry. (b) Média concentração de partículas traçadoras, Particle Image Velocimetry. (c) Alta concentração de 
partículas traçadoras, Spekle Tracking. Raffel et al (6).  

 

3.1.4 – Determinação dos campos de tensão cisalhante e vorticidade 

Uma vez medido um campo instantâneo de vetores velocidade, é possível o cálculo de variáveis 

com importâncias fisiológicas e fisiopatológicas, tais como, campos de vorticidade e de tensões 

de cisalhamento no escoamento (3, 4, 15 -17).  
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Tensão de cisalhamento  

Ao se movimentar em um tubo, o fluido exerce uma força tangencial sobre a parede da tubulação 

que o contém. A esta força por unidade de área, ou tensão, é dado o nome de tensão de 

cisalhamento. De acordo com a terceira lei de Newton, lei da ação e reação, a tensão que o 

movimento do fluido faz na parede da tubulação que o contém é exatamente a mesma, porém em 

sentido contrário, à tensão que a parede da tubulação faz no fluido (Figura 20) (1).  

  

Figura 20. Tensão de cisalhamento. Representação esquemática da tensão de cisalhamento que o fluido em 
movimento exerce na parede da tubulação e que esta exerce no fluido.              

 

No ambiente cardiovascular, a movimentação do sangue exerce uma tensão de cisalhamento nas 

paredes endoteliais dos vasos sanguíneos e câmaras cardíacas. Acredita-se que baixas tensões de 

cisalhamento no endotélio vascular e tensões de cisalhamento oscilantes estejam correlacionadas 

com o inicio do desenvolvimento do processo de aterosclerose (15, 16). 

No sistema circulatório cerebral, tenta-se correlacionar os valores das tensões de cisalhamento 

com formações aneurismáticas em diversos segmentos; artéria cerebral média, artéria basilar e 

artéria comunicante anterior (17).  

direção e sentido do fluxo 

direção e sentido da tensão de cisalhamento fluido-parede  

direção e sentido da tensão de cisalhamento parede-fluido 
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Ainda não está totalmente esclarecido se o estresse mecânico seria o único responsável por estes 

processos patológicos. O estímulo mecânico aumenta a expressão de receptores específicos na 

superfície das células endoteliais. Este fato pode contribuir para deflagrar o início de formações 

aneurismáticas e placas de aterosclerose (15-17).     

Matematicamente, a tensão de cisalhamento em um escoamento bidimensional de um fluido 

Newtoniano, em um plano xy, é definida por: 

  

 

onde:  

XYτ - tensão de cisalhamento na direção y, atuando em um  plano cuja normal é na é na direção x (N/m2);   

µ - viscosidade absoluta do fluido (N.s/m2);   

x

v

∂
∂

 - derivada parcial da componente v do vetor velocidade em relação à direção x (s-1);  

y

u

∂
∂

 - derivada parcial da componente u do vetor velocidade em relação à direção y (s-1).  

A viscosidade absoluta, µ, do sangue não é um valor constante, como no caso de um fluido 

Newtoniano. Esta varia de acordo com a tensão de cisalhamento atuante no próprio sangue. 

Portanto, a viscosidade do sangue varia em relação ao tempo, caracterizado pelo instante do ciclo 

cardíaco, e em relação ao espaço, determinado pelo local do sistema cardiovascular. Por este 

motivo, os estudos das tensões de cisalhamentos no escoamento sanguíneo utilizam uma 

grandeza cinemática que caracteriza não a tensão, mas a deformação local de um elemento de 

fluido no escoamento. A esta grandeza dá-se o nome de taxa de cisalhamento. Matematicamente, 

em um escoamento bidimensional, a taxa de cisalhamento é definida por: 
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onde:  

XYγ& - taxa de cisalhamento no plano xy (s-1);   

x

v

∂
∂

 - derivada parcial da componente v do vetor velocidade em relação à direção x (s-1);  

y

u

∂
∂

 - derivada parcial da componente u do vetor velocidade em relação à direção y (s-1).  

 

Desta maneira, ao medir as componentes x (u) e y(v) da velocidade do escoamento do sangue, é 

possível realizar o cálculo da taxa de cisalhamento. 

Vorticidade  

A vorticidade em um ponto é um vetor que mede a taxa de rotação de um elemento de fluido em 

torno do seu próprio eixo (1). Vórtices são estruturas comumente encontradas em escoamentos de 

fluidos que representam regiões de concentração de vorticidade. A Figura 21 apresenta um 

exemplo de vórtices gerados pela ponta da asa de um avião em vôo sobre uma formação de 

nuvens.  
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Figura 21. Campo de vorticidade. Vórtices induzido no ar pela pontas das asas de uma aeronave (setas). Paul 
Bowens. www.grc.nasa.gov.              

Para um escoamento bidimensional no plano xy o vetor vorticidade possui apenas a componente 

ortogonal ao plano do escoamento, definida como,  

 

 

onde:  

Zω – componente do vetor vorticidade normal ao plano xy (s-1);     

x

v

∂
∂

 - derivada parcial da componente v do vetor velocidade em relação à direção x (s-1);  
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y

u

∂
∂

 - derivada parcial da componente u do vetor velocidade em relação à direção y (s-1).  

Desta maneira, ao medir-se as componentes x (u) e y(v) da velocidade do escoamento do sangue, 

é possível determinar-se campo de vorticidade. 

No estudo do sistema cardiovascular o mapeamento do campo de vorticidade no interior do 

ventrículo esquerdo, começa a ganhar espaço. Durante a passagem do sangue pelo ventrículo 

esquerdo, ocorre um redirecionamento do fluxo sanguíneo. Tanto este redirecionamento do fluxo 

do sangue, quanto as fases de contração e relaxamento isovolumétrica, contribuem para o 

movimento de rotação induzido nas partículas fluidas do sangue. Hong et al, no primeiro estudo 

clínico utilizando a técnica ECO-PIV, compara os padrões de vorticidade no interior do 

ventrículo esquerdo com a sintomatologia de disfunção sistólica do ventrículo esquerdo (3). 

Kheradvar et al relaciona os padrões dos vórtices do fluxo sanguíneo dentro do ventrículo 

esquerdo em voluntários sem cardiopatias, pacientes com cardiomiopatia dilatada e pacientes 

portadores de prótese biológica de válvula mitral (4) (Figura 22).     

 

Figura 22. Vórtices no ventrículo esquerdo. Utilização da técnica ECO-PIV para determinar o padrão de vorticidade 
no interior do ventrículo esquerdo em voluntários sem cardiopatias, pacientes com cardiomiopatia dilatada e 
pacientes portadores de prótese biológica de válvula mitral. As cores representam o padrão do fluxo sanguíneo, 
sendo a cor azul representativa de rotação na direção horária e a cor vermelha representativa de rotação na direção 
anti-horária. Kheradvar et al (4).        
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No estudo de Kheradvar et al, verifica-se que os sentidos dos vórtices do fluxo sanguíneo, no 

interior do ventrículo esquerdo, nos pacientes com cardiomiopatia dilatada são mantidos quando 

comparado com os sentidos dos vórtices em voluntários saudáveis (cor azul - rotação na direção 

horária). Porém, em pacientes com a presença de prótese biológica de válvula mitral, os sentidos 

dos vórtices são invertidos (cor vermelha - rotação na direção anti-horária) (4).     

 Para o cálculo das taxas de cisalhamento e dos campos de vorticidade, a partir dos campos de 

velocidade, foram utilizadas no presente trabalho rotinas disponíveis o software INSIGHT 3G 

que se utilizam de recurso de visualização de dados do software TECPLOT 360TM , 2006 (EUA).  

3.1.5 - Pós-processamento dos vetores velocidade  

Os campos de velocidades apresentados neste estudo, resultantes da técnica ECO-PIV, são 

campos de velocidades instantâneos, ou seja, representam as velocidades medidas no instante em 

que a imagem foi capturada.  

Uma outra forma de apresentação do campo de velocidade de um escoamento que é útil para 

análises é a média dos valores de velocidades mensurados em vários instantes de tempo. No 

escoamento sanguíneo, esta média de vários instantes deverá respeitar cada momento do ciclo 

cardíaco, a chamada média de fase Como exemplo, pode ser citado a necessidade de analisar os 

instantes a 10, 20 e 30 milissegundos após o complexo QRS, com uma média de 100 ciclos 

cardíacos. A média das 100 imagens, a 10 milissegundos após o complexo QRS, formará um 

campo de velocidade correspondente a este primeiro instante. Para os instantes a 20 e 30 

milissegundos após o complexo QRS, os mesmos passos serão seguidos. No final, serão obtidos 

3 campos de velocidades, que representam a média de fase nos instantes a 10, 20 e 30 

milissegundos após o complexo QRS.  

O procedimento do cálculo da média de fase das velocidades, de vários instantes correlatos de um 

escoamento, é utilizado para aumentar a relação sinal-ruído da técnica de medição. Na média de 

fase, são minimizados ruídos e erros aleatórios, que por ventura ocorram em uma captura 

instantânea. Este procedimento, muitas vezes, dispensa a necessidade de utilização de filtros 

digitais de pós-processamentos. Porém, estes filtros digitais se tornam necessários em medições 

de campos de velocidades instantâneos (Figura 23).  
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Figura 23. Campo instantâneo de velocidades e média de campos de velocidades. Jato de ar espiralado sobre placa 
plana. (a) Visualização do escoamento com contraste de aerossol de partículas de azeite.  (b) Análise do escoamento 
por PIV óptico. (c) Campo instantâneo de vetores velocidade. (d) Campo de velocidade média resultado da média de 
2000 campos instantâneos como os da figura (c). As linhas de correntes estão sobrepostas ao resultado da magnitude 
da velocidade, representando a direção e o sentido dos vetores velocidade. Juliana Abrantes (29).      

 

 

(c) 

(b) (a) 

(d) 
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A Figura 23c representa um campo instantâneo de velocidades de um jato ar espiralado incidente 

sobre uma placa plana. Já a Figura 23d apresenta a média de 2000 campos de velocidades deste 

mesmo jato. Na Figura 23d as cores representam a magnitude das velocidades e as linhas de 

corrente representam sua direções e sentidos.   

Como no presente estudo, apenas valores instantâneos dos campos de velocidades foram 

utilizados, tornou-se necessário a utilização de filtros digitais de pós-processamento dos vetores 

velocidade.    

No pós-processamento dos vetores velocidade duas etapas foram de filtragem foram realizadas, 

representadas pelos filtros denominados  filtro preencher lacunas e filtro suavizar, que serão 

descritos a seguir. 

Filtro preencher lacunas. Durante o cálculo dos vetores velocidade, o procedimento de 

correlação cruzada de imagens pode gerar, em pequenas regiões, resultados equivocados para 

alguns vetores velocidade. Estes vetores espúrios são originados normalmente por três 

razões:quando  

a)  o deslocamento das partículas durante o intervalo entre a captura de dois quadros consecutivos 

excede um quarto cerca 1/4 da dimensão da janela de busca utilizada (no presente caso, 8 pixels 

para a janela de 32 × 32 pixels, 4 pixels para a de 16 × 16 pixels). Para esta condição 

normalmente não se obtém valores elevados para a função de correlação. 

b) poucas partículas são encontradas na janela de busca. Neste caso, encontra-se correlação para 

inúmeros deslocamentos e não para apenas um deslocamento, como desejado. 

C) partículas se movimentam saindo do plano focalizado pelo feixe ultra-sonográfico. Neste caso 

de escoamento transversal ao plano não é possível obter-se correlação entre as duas imagens. 

Caso os vetores espúrios resultantes do processo de correlação sejam em pequeno número quando 

comparado ao número total de vetores determinados (digamos, alguns poucos por cento) 

justifica-se eliminar os vetores espúrios substituindo-os por vetores interpolados entre os vizinhos 

do local de onde foi removido o vetor espúrio. O filtro preencher lacunas foi utilizado para esta 
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tarefa. Neste filtro, os vetores que preencherão o espaço dos vetores removidos são resultantes do 

cálculo do valor mediano dos vetores vizinhos em uma matriz 3 x 3. Esta matriz possui seu 

centro na origem do vetor removido (32, 33).  

Filtro suavizar. Este filtro digital troca cada vetor velocidade pela média ponderada do vetor com 

seus vizinhos. O resultado desta operação minimiza as variações de alta frequência nas 

velocidades mensuradas, ocasionadas por incertezas no processo de medição. Estas incertezas são 

citadas na seção 3.1.3 (9, 33). Foi aplicado o filtro  suavizar com o objetivo de suavizar os campos 

de velocidade para realizar os cálculos das taxas de cisalhamento e campos de vorticidade (32, 

33). Foi utilizada uma matriz 3x3, para delimitação dos vetores vizinhos utilizados para o cálculo 

da média ponderada. O vetor que será substituído ocupa a posição central desta matriz. O raio 

gaussiano representa o peso dado aos vetores vizinhos que entrarão no calculo do filtro. Quanto 

menor o raio gaussiano, mais será valorizado o próprio vetor e seus vizinhos próximos. Quanto 

maior o raio gaussiano, os vizinhos próximos e distantes terão pesos semelhantes no cálculo do 

filtro. Os raios gaussianos testados foram: 0.1, 0.5, 1.1, 1.5 e 1.9. Nas Figuras 24, 25 e 26, é 

apresentada uma comparação dos raios gaussianos testados. Nestas figuras os campos de vetores 

velocidade estão sobrepostos às imagens da artéria aorta torácica. Estas imagens foram adquiridas 

por exame de ecocardiografia transesofágica, utilizando o corte longitudinal.       
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Figura 24. Comparação da influência dos raios gaussianos do filtro suavizar. Ecocardiografia transesofágica de 
artéria aorta torácica em corte longitudinal. Vetores velocidade sobrepostos à imagem ecocardiográfica. (a) Imagem 
sem filtro. (b) Imagem com aplicação do filtro com raio gaussiano igual a 0.1.  

(a) 

(b) 
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Figura 25. Comparação da influência dos raios gaussianos do filtro suavizar. Ecocardiografia transesofágica de 
artéria aorta torácica em corte longitudinal. Vetores velocidade sobrepostos à imagem ecocardiográfica. (a) Raio 
gaussiano 0.5. (b) Raio gaussiano 1.1. 

(a) 

(b) 
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Figura 26. Comparação da influência dos raios gaussianos do filtro suavizar. Ecocardiografia transesofágica de 
artéria aorta torácica em corte longitudinal. Vetores velocidade sobrepostos à imagem ecocardiográfica. (a) Raio 
gaussiano 1.5. (b) Raio gaussiano 1.9.  

(a) 

(b) 
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Na Figura 27, duas imagens são comparadas. Na Figura 27a, o filtro suavizar não foi aplicado. 

Na Figura 27b, o filtro suavizar foi aplicado com um o raio gaussiano de 1.1. Em uma análise 

visual, qualitativa, pouca diferença pode ser notada nos dois campos instantâneos de velocidades. 

Como efeito esperado do filtro suavizar, os gradientes de velocidades tornam-se menos intensos. 

Como ponto negativo, este efeito pode mascarar características importantes nas taxas de 

cisalhamentos e campos de vorticidade. Isto ocorre devido ao fato destas duas variáveis serem 

resultantes do cálculo de derivadas espaciais das componentes dos vetores velocidade. Porém, 

como explicado anteriormente, na presente seção, a utilização destes filtros se torna necessária 

em campos instantâneos de velocidade. Nestas figuras os campos de vetores velocidade estão 

sobrepostos às imagens da artéria aorta torácica. Estas imagens foram adquiridas por exame de 

ecocardiografia transesofágica, utilizando o corte longitudinal.      . 
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Figura 27. Campo de velocidade instantâneo sobreposto à imagem ecocardiográfica. (a) Sem filtro suavizar. (b) 
Filtro suavizar com raio gaussiano 1.1. 

 

(a) 

(b) 
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Na Figura 28, duas imagens são comparadas. Na Figura 28a, o filtro suavizar não foi aplicado. 

Na Figura 28b, o filtro suavizar foi aplicado com um o raio gaussiano de 1.1. Nesta figura, foram 

extraídos três perfis de vetores velocidade, na direção longitudinal da artéria aorta torácica, nas 

posições: x = 30, 40 e 50 mm. Para uma comparação qualitativa da magnitude destes vetores, é 

utilizada a escala de cores, na lateral das imagens. Valores ligeiramente menores são percebidos 

com a utilização do filtro suavizar com o raio gaussiano de 1.1. No campo de velocidade, onde o 

filtro digital não foi aplicado, as velocidades variaram, aproximadamente, de 0 a 1.7 cm/s. No 

campo de velocidade, onde o filtro digital foi aplicado, as velocidades variaram, 

aproximadamente, de 0 a 1.3 cm/s. Uma comparação quantitativa será apresentada a seguir.        
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Figura 28. Vetores velocidades extraídos na direção longitudinal da artéria aorta torácica em: x = 30, 40 e 50 mm. 
Escala de cores em metros por segundos (m/s). (a) Sem filtro suavizar (velocidades variam de 0 a 1.7 cm/s). (b) 
Filtro suavizar com raio gaussiano 1.1 (velocidades variam de 0 a 1.3 cm/s).      

(a) 

(b) 

Parede ventral de artéria aorta 
torácica 

Parede dorsal de artéria aorta 
torácica 
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No campo de taxas de cisalhamento, onde o filtro digital não foi aplicado, estas variaram de -1.1 

a +1.6 s-1 (Figura 29). No campo de taxas de cisalhamento, onde o filtro digital foi aplicado 

com raio gaussiano 1.1, estas variaram de -0.4 a +1.0 s-1. Uma comparação quantitativa será 

apresentada a seguir. No campo em que o filtro digital foi aplicado, nota-se uma maior 

continuidade dos valores das taxas de cisalhamento nas proximidades da parede dorsal da artéria 

aorta torácica. Nas proximidades da parede ventral, os valores dos vetores não foram 

adequadamente mensurados. Este fato ocorreu, provavelmente, devido a sobreposições de ondas 

ultra-sônicas nesta região. Estas sobreposições resultam em uma diminuição da relação sinal 

ruído nesta região. Com isso, os valores máximos das taxas de cisalhamentos, nas proximidades 

da parede ventral da artéria aorta torácica, provavelmente não foram calculados.   
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Figura 29. Campos das taxas de cisalhamentos (s-1). (a) Sem filtro suavizar (taxas de cisalhamento variam de -1.1 a 
+1.6 s-1). (b) Filtro suavizar com raio gaussiano 1.1 (taxas de cisalhamento variam de -0.4 a +1.0 s-1). 

 

(a) 

(b) 

Parede ventral de artéria aorta 
torácica 

Parede dorsal de artéria aorta 
torácica 
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No campo de vorticidades, onde o filtro digital não foi aplicado, estas variaram de -2.1 a +2.6 s-1 
(Figura 30). No campo de vorticidades, onde o filtro digital foi aplicado com raio gaussiano 1.1, 

estas variaram de -1.6 a +1.3 s-1. Uma comparação quantitativa será apresentada a seguir.  

Assim como nas taxas de cisalhamento, no campo em que o filtro digital foi aplicado, nota-se 

uma maior continuidade nos valores do campo de vorticidades, nas proximidades da parede 

dorsal da artéria aorta torácica. Pelo mesmo motivo explanado acima, os valores máximos do 

campo de vorticidades, nas proximidades da parede ventral da artéria aorta torácica, 

provavelmente não foram calculados.   
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Figura 30. Campos de vorticidades (s-1). (a) Sem filtro suavizar (vorticidades variam de -2.1 a +2.6 s-1). (b) Filtro 
suavizar com raio gaussiano 1.1 (vorticidades variam de -1.6 a +1.3 s-1). 

(a) 

(b) 
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Com os valores de 0.5 e 1.1 para o raio gaussiano foi realizada uma comparação numérica, para 

uma avaliação quantitativa dos seus efeitos. Na Figura 31 é mostrada uma representação gráfica 

bidimensional da matriz 3x3 com os dois raios gaussianos. O filtro suavizar troca cada vetor 

velocidade pela média ponderada do vetor com seus vizinhos. Para realização da média 

ponderada, um “peso” é atribuído para o “vetor central”, que será substituído, e para os “vetores 

vizinhos”. Quando o raio gaussiano de 0.5 é utilizado, um maior “peso” será atribuído ao “vetor 

central”, em relação aos seus vizinhos. O “vetor vizinho”, que dista 1 pixel do “vetor central”,  

terá um “peso” de aproximadamente 20% do “vetor central” (Figura 31a). Quando o raio 

gaussiano de 1.1 é utilizado, um menor “peso” será atribuído ao “vetor central”, em relação aos 

seus vizinhos. O “vetor vizinho”, que dista 1 pixel do “vetor central”,  terá um “peso” de 

aproximadamente 65% do “vetor central” (Figura 31b).  
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Figura 31. Representações gráficas bidimensionais da matriz 3x3 dos raios gaussianos. (a) Raio gaussiano 0.5. (b) 
Raio Gaussiano 1.1.  

 

 

(a) 

(b) 

≅ 20% 

≅ 65% 
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O exame ecocardiográfico, apresentado acima, foi uma aquisição transesofágica longitudinal de 

artéria aorta torácica. Neste, foram extraídos os valores dos vetores velocidade medidos na 

posição longitudinal x = 40 mm (Figura 32).  

 

 

Figura 32. Posição longitudinal x = 40 mm. Aquisição transesofágica longitudinal de artéria aorta torácica.  

Para os valores da componente horizontal, ou na direção x (u) da velocidade, na posição x = 40 

mm, realizou-se uma comparação gráfica de três situações distintas de aplicação do filtro 

suavizar. Foram comparados os valores sem aplicação do filtro suavizar e com aplicação deste 

filtro com os raios gaussianos 0.5 e 1.1 (Gráfico 1).   

 

 

 

Posição longitudinal x = 40mm 
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Gráfico 1. Comparação gráfica dos valores medidos da componente horizontal (u) das velocidades (cm/s), na posição 
longitudinal de referência x = 40 mm, para exame em artéria aorta torácica. Nos três perfis são apresentados, os 
valores sem o filtro suavizar e com o filtro suavizar com os raios gaussianos 0.5 e 1.1.     
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Com a aplicação do raio gaussiano de 0.5, ocorreu uma diminuição global da magnitude da 

componente horizontal da velocidade. Com a aplicação do raio gaussiano de 1.1 esta diminuição 

foi ainda mais significativa. A média espacial dos valores da componente horizontal da 

velocidade, sem aplicação do filtro, foi de 0.72 cm/s. Para os raios gaussianos 0.5 e 1.1 obteve-se 

respectivamente: 0.70 e 0.67 cm/s. Estes valores resultaram em diferenças percentuais de 2.8%, 

para o raio gaussiano de 0.5 e de 7.3% para o raio gaussiano de 1.1, como indicado no  Quadro 

1.  

Quadro 1. Influência dos raios gaussianos. Valores das médias espaciais da componente horizontal da velocidade, 
para posição longitudinal de referência x = 40 mm, em artéria aorta torácica 

 Média espacial dos valores 

da componente horizontal 

da velocidade (cm/s) 

Diferença percentual em 

relação ao valor sem filtro 

Sem filtro 0.72 – 

Raio gaussiano 0.5 0.70 2.8% 

Raio gaussiano 1.1 0.67 7.3% 

 

Para os valores das taxas de cisalhamento, na posição x = 40 mm, realizou-se a comparação 

gráfica de três situações distintas de aplicação do filtro suavizar. Foram comparados os valores 

sem aplicação do filtro suavizar e com aplicação deste filtro para os raios gaussianos 0.5 e 1.1 

(Gráfico 2).   
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Graf. 2. Comparação gráfica dos valores calculados para as taxas de cisalhamentos (s-1), na posição longitudinal de 
referência x = 40 mm para o exame em artéria aorta torácica. Nos três perfis são apresentados, os valores sem o filtro 
suavizar e com o filtro suavizar com os raios gaussianos 0.5 e 1.1. 
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Pela análise do Gráfico 2, observa-se que os valores das taxas de cisalhamento, com  a aplicação 

dos raios gaussianos de 0.5 e 1.1, mantiveram um padrão em conformidade com os valores em 

que o filtro suavizar não foi utilizado.   

Para os valores das vorticidades, na posição x = 40 mm, realizou-se a comparação gráfica de três 

situações distintas de aplicação do filtro suavizar. Foram comparados os valores sem aplicação 

do filtro suavizar e com aplicação deste filtro para os raios gaussianos 0.5 e 1.1 (Gráfico 3).   
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Gráfico 3. Comparação gráfica dos valores calculados para os campos de vorticidades (s-1), na posição longitudinal 
de referência x = 40 mm para o exame em artéria aorta torácica. Nos três perfis são apresentados, os valores sem o 
filtro suavizar e com o filtro suavizar com os raios gaussianos 0.5 e 1.1. 
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Pela análise do Gráfico 3, observa-se que os valores das vorticidades, com  a aplicação dos raios 

gaussianos de 0.5 e 1.1, mantiveram um padrão em conformidade com os valores em que o filtro 

suavizar não foi utilizado.   

Após as comparações gráficas acima, o raio gaussiano com o valor de 1.1 foi escolhido para ser 

aplicado nos campos de velocidades medidos. Esta utilização se mostrou necessária para que os 

cálculos das taxas de cisalhamentos e campos de vorticidades fossem possíveis, uma vez que 

campos instantâneos de velocidades foram utilizados para realização destes cálculos. 

3.2 - Obtenção de imagens por ecocardiografia 

As imagens utilizadas no estudo foram adquiridas através de um aparelho de ecocardiografia 

convencional. Foi utilizado o aparelho Vivid 3® de fabricação da empresa General Electric 

Healthcare, GE, EUA. Para realização dos exames, foram ajustadas as maiores taxas de obtenção 

de imagens (frame rate) que o aparelho disponibilizava. O ganho da imagem foi ajustado, caso a 

caso, com o intuito de aumentar a visualização do contaste espontâneo, sem, contanto, aumentar 

em demasia os pontos brilhantes provenientes do ruído acústico. Visualmente, o contraste 

espontâneo acompanha a direção e o sentido do fluxo sanguíneo, já o ruído acústico se distribui 

aleatoriamente por toda a imagem, não apresentando uma movimentação ordenada. Muitas vezes, 

a identificação de uma imagem saturada em nível de ruído é reconhecida pela análise visual da 

interface sólido/líquido, por exemplo, sangue/miocárdio e sangue/endotélio (27, 34, 35).  

Nos exames ecocardiográficos transesofágicos de artéria aorta torácica e átrio esquerdo, foi 

utilizado o transdutor GE 6T – 8.0 MHz (Vivid 3®, GE, EUA). Para realização dos exames 

ecocardiográficos transesofágicos, os pacientes foram sedados com midazolam, 1 a 2 mg 

intravenoso, e anestésico tópico na região da hipofaringe, lidocaína spray a 10%. Após o 

procedimento de leve sedação e analgesia, a sonda transesofágica foi introduzida na cavidade oral 

do paciente alcançando a luz esofágica. O transdutor, dentro do esôfago, é direcionado para as 

cavidades cardíacas e artéria aorta torácica (Figura 33).   
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Figura 33. Ecocardiografia transesofágica. Ilustração representativa de posicionamento de sonda transesofágica com 
transdutor direcionado para cavidades cardíacas. Yale School of Medicine.  

 

Nos exames ultra-sonográficos do sistema venoso de membros inferiores, as veias tibiais 

anteriores foram analisadas com a utilização do transdutor linear GE 10L – 8.0 MHz (Vivid 

3®, GE, EUA) (Figura 34).  
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Figura 34. Ultra-sonografia do sistema arterial  de membros inferiores. Desenho esquemático de análise ultra-
sonográfica por velocimetria DOPPLER do sistema arterial de membros inferiores com transdutor linear de ultra-
som. Manchester Diabetes Centre. 

3.3 - Contraste espontâneo ecocardiográfico 

O contraste espontâneo ecocardiográfico, muitas vezes denominado como remora, foi definido 

pelo médico ecocardiografista como sendo formado por sombras hiper-ecogênicas na luz dos 

vasos e câmaras cardíacas, que se moviam de acordo com fluxo sanguíneo de cada área estudada. 

Alguns trabalhos sugerem que o contraste espontâneo ecocardiográfico tenha origem na interação 

das hemácias com as proteínas plasmáticas, em condições de baixo fluxo sanguíneo, baixa tensão 

de cisalhamento e aumento da atividade plaquetária (21-27). A quantidade de contraste 
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espontâneo que forneceu melhores resultados, no processamento de imagens pelo processo 

estatístico de correlação cruzada, foi definida como médio-moderada (2+), moderada (3+) e grave 

(4+) (34, 35).  

3.4 - População estudada 

Dez pacientes foram selecionados da rotina clínica de investigação diagnóstica dos serviços de 

ecocardiografia do Hospital Procordis e do Hospital Universitário Antônio Pedro, pertencente à 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ. Os exames foram selecionados durantes os anos 

de 2009 e 2010. Foram incluídos no estudo pacientes que possuíam exames ecocardiográficos 

com imagens apresentando contraste espontâneo em uma quantidade classificada como médio-

moderada (2+), moderada (3+) e grave (4+) (34, 35).  Como neste estudo não foi objetivado 

analisar aspectos fisiopatológicos, não houve critérios clínicos de inclusão. Os critérios de 

inclusão foram baseados nas imagens ecocardiográficas, sendo eles:  

-boa qualidade/nitidez das imagens;  

-presença de contraste espontâneo em quantidade classificada como médio-moderada (2+), 

moderada (3+) e grave (4+) (34, 35);     

-taxas de obtenção de imagens (frame rate) adequadas para o fluxo medido.   

Obedecendo aos critérios de inclusão, citados acima, dez exames ecocardiográficos foram 

selecionados da rotina clínica de investigação diagnóstica.  

Uma vez tendo sido eleito um determinado exame, uma autorização era solicitada ao paciente 

para utilização das imagens neste estudo. Além disto, um termo de consentimento livre e 

esclarecido era lido e assinado pelo paciente. Pacientes que não autorizaram a utilização das 

imagens foram excluídos do estudo. 

Os critérios de exclusão também foram baseados nas imagens ecocardiográficas, sendo eles:  

-qualidade/nitidez ruim das imagens;  
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-presença de contraste espontâneo em quantidade classificada como ausente (0+) e média (1+) 

(34, 35);  

-taxas de obtenção de imagens (frame rate) baixas para o fluxo medido; 

-pacientes que por qualquer razão se negaram a autorizar o uso das imagens de seus exames 

ecocardiográficos no presente estudo.  

Foi concedido pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Universitário Antônio Pedro, 

pertencente à Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, a autorização para utilização de 

imagens arquivadas nos aparelhos de ecocardiografia, adquiridas em datas anteriores ao início do 

estudo.  
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4 - RESULTADOS  

Os resultados são apresentados sendo subdivididos em regiões estudadas: artéria aorta torácica, 

átrio esquerdo e sistema venoso (veias tibiais anteriores). Todos os pacientes estudados foram 

selecionados da rotina clínica de investigação diagnóstica. Esta seleção ocorreu em um momento 

posterior à realização do exame ecocardiográfico, obedecendo às prerrogativas apresentadas no 

item “critérios de inclusão” da seção 3.4. Após seleção de um exame ecocardiográfico candidato, 

o paciente em questão não foi contactado para realização de qualquer investigação adicional. 

Portanto, não foram realizadas investigações adicionais que desviassem da rotina diagnóstica 

padrão que o paciente já seria submetido previamente.  

4.1 - Artéria Aorta Torácica 

Os resultados das taxas de cisalhamento e campo de vorticidade da artéria aorta torácica não 

serão reapresentados nesta seção, uma vez que já foram apresentados de forma qualitativa e 

quantitativa na seção 3.1.5.       

A análise da aorta torácica foi possível pela obtenção ecocardiográfica com transdutor 

transesofágico GE 6T – 8.0 MHz (Vivid 3®, GE, EUA) em uma taxa de captura de 63 imagens 

por segundo (63 f/s), em um corte longitudinal. Com esta taxa de captura, foi possível 

correlacionar imagens instantâneas na fase da diástole ventricular, aproximadamente nos 80 

milissegundos precedentes à sístole ventricular. Após este instante, a taxa de captura de 63 f/s 

inviabiliza a correlações de novos pares de imagens, devido à aceleração do escoamento 

sanguíneo. Esta aceleração do fluxo sanguíneo resulta em velocidades de escoamento mais 

elevadas. Para viabilizar a medição destas velocidades, uma taxa de captura de imagens maior (> 

63 f/s) deve ser utilizada. Nas Figuras 35, 36 e 37, são apresentados os vetores velocidades do 

fluxo sanguíneo, sobrepostos às imagens ecocardiográficas instantâneas. Estas imagens 

instantâneas são representativas da fase diastólica ventricular, aproximadamente nos 80 

milissegundos precedentes à sístole ventricular. O intervalo de tempo entre as imagens é de, 

aproximadamente, 15.9 milissegundos.   
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Figura 35. Evolução temporal do campo de velocidade nos 80 milissegundos pré-sistólicos. Pós-processamento: 
filtro preencher lacunas e filtro suavizar, raio gaussiano 1.1. (a) 0 ms. (b) 15.9 ms.  

(b) 

(a) 
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Figura 36. Evolução temporal do campo de velocidade nos 80 milissegundos pré-sistólicos. Pós-processamento: 
filtro preencher lacunas e filtro suavizar, raio gaussiano 1.1. (a) 31.7 ms. (b) 47.6 ms.  

(b) 

(a) 
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Figura 37. Evolução temporal do campo de velocidade nos 80 milissegundos pré-sistólicos. Pós-processamento: 
filtro preencher lacunas e filtro suavizar, raio gaussiano 1.1. (a) 63.5 ms. (b) 79.4 ms.             

(b) 

(a) 
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Nas imagens 38, 39 e 40, a mesma sequência dos campos de velocidades acima são re-

apresentados, porém não estando sobrepostos às imagens ecocardiográficas. A escala na lateral 

direita da imagem representa a magnitude dos vetores velocidades, na unidade de metros por 

segundos (m/s).   
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Figura 38. Evolução temporal do campo de velocidade nos 80 milissegundos pré-sistólicos. Magnitude da velocidade 
em metros por segundos (m/s). (a) 0 ms. (b) 15.9 ms.  

(a) 

(b) 

Parede ventral de artéria aorta 
torácica 

Parede dorsal de artéria aorta 
torácica 
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Figura 39. Evolução temporal do campo de velocidade nos 80 milissegundos pré-sistólicos. Magnitude da velocidade 
em metros por segundos (m/s). (a) 31.7 ms. (b) 47.6 ms.  

 

(a) 

(b) 
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Figura 40. Evolução temporal do campo de velocidade nos 80 milissegundos pré-sistólicos. Magnitude da velocidade 
em metros por segundos (m/s). (a) 63.5 ms. (b) 79.4 ms.  

 

(a) 

(b) 
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4.2 - Átrio Esquerdo  

O estudo do átrio esquerdo foi realizado por obtenção ecocardiográfica com transdutor 

transesofágico, com visualização de duas câmaras (átrio e ventrículo esquerdo), em uma taxa de 

captura de imagens de 44 quadros por segundo (44 f/s). Com esta taxa de captura foi possível 

correlacionar imagens instantâneas em um paciente portador de fibrilação atrial, na fase da 

diástole ventricular, aproximadamente 636 milissegundos após o início da sístole ventricular. Na 

Figura 41a o campo instantâneo de velocidades está sobreposto à imagem ecocardiográfica. Na 

Figura 41b, o mesmo campo de velocidade é apresentado. A escala na lateral direita da imagem 

representa a magnitude dos vetores velocidades, na unidade de metros por segundos (m/s). O 

instante representado na imagem está aproximadamente a 636 milissegundos após o início da 

sístole ventricular. Este campo de velocidades é instantâneo. Portanto, não é resultante de uma 

média de campos de velocidades de ciclos cardíacos posteriores. No instante apresentado, o átrio 

esquerdo do paciente se encontra em fibrilação atrial, e nota-se uma assimetria do campo de 

velocidades, com valores mais altos se aproximando do septo interatrial.  
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Figura 41. Átrio esquerdo. (a) Campo de velocidade. (b) Campo de velocidade (m/s). Pós-processamento: filtro 
preencher lacunas e filtro suavizar, raio gaussiano 1.1.  

 

(a) 

(b) 



 72 

Na Figura 42a é representado o campo instantâneo das taxas de cisalhamentos correspondente ao 

campo de velocidade apresentado acima. A mesma assimetria notada no campo de velocidades é 

encontrada no campo das taxas de cisalhamentos. Além disto, maiores valores de taxas de 

cisalhamento também se aproximam do septo interatrial. 

Na Figura 42b é representado o campo instantâneo de vorticidades correspondente ao campo de 

velocidade apresentado acima. O mesmo padrão se repete, com maiores valores de vorticidade 

também localizados nas proximidades do septo interatrial.  

As taxas de cisalhamento e os campos de vorticidade são apresentados na unidade de 1/segundo 

(s-1).  
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Figura 42. Átrio esquerdo. (a) Taxa de cisalhamento (s-1). (b) Campo de vorticidade (s-1).  

 

(a) 

(b) 
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4.3 - Veias Tibiais Anteriores 

Na visualização das veias tibiais anteriores foi utilizado um transdutor vascular linear GE 10L – 

8.0 MHz (Vivid 3®, GE, EUA), com taxa de captura 16 quadros por segundo (16 f/s), em um 

corte longitudinal. Com esta taxa de captura, foi possível correlacionar imagens instantâneas e 

obter a medição de vetores velocidades da ordem de 1 mm/s. A distribuição parabólica dos perfis 

velocidades é facilmente observada. 
Na Figura 43a, o campo instantâneo de velocidades é sobreposto à imagem ecocardiográfica. Na 

Figura 43b, este mesmo campo instantâneo de velocidades é apresentado com a escala na lateral 

direita da imagem representando a magnitude dos vetores velocidades, na unidade de metros por 

segundos (m/s).     
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Figura 43. Veias tibiais anteriores. (a) Campo de velocidade. (b) Campo de velocidade (m/s). Pós-processamento: 
filtro preencher lacunas e filtro suavizar, raio gaussiano 1.1.  

 

(a) 

(b) 
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Na Figura 44a é representado o campo instantâneo das taxas de cisalhamentos correspondente ao 

campo de velocidade apresentado acima. Na Figura 44b é representado o campo instantâneo de 

vorticidades correspondente ao campo de velocidade apresentado acima. As taxas de 

cisalhamento e os campos de vorticidade são apresentados na unidade de 1/segundo (s-1).  

Como apresentado na equação 4, a taxa cisalhamento é calculada pela soma da derivada da 

componente v do vetor velocidade em relação à direção x com a derivada da componente u do 

vetor velocidade em relação à direção y. Na equação 5, é apresentado que a vorticidade é 

calculada pela subtração da derivada da componente v do vetor velocidade em relação à direção x 

com a derivada da componente u do vetor velocidade em relação à direção y, multiplicado pela 

constante 1/2 (0.5). Portanto, em imagens nas quais a resolução espacial dos vetores velocidades 

for baixa, ou seja, quando houver poucos vetores velocidades na região de interesse, será obtido 

uma baixa resolução espacial para o campo das taxas de cisalhamento e campo de vorticidades. 

Este fato ocorre com os resultados das veias tibiais anteriores. Devido ao reduzido diâmetro das 

veias tibiais anteriores, não mais de dez vetores velocidades foram mensurados ao longo da 

direção transversal (direção y). Por este fato, ao serem calculados as taxas de cisalhamentos e o 

campo de vorticidades, ambos apresentaram uma resolução espacial baixa (Figuras 44a e 44b).   
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Figura 44. Veias tibiais anteriores. (a) Taxa de cisalhamento (s-1). (b) Campo de vorticidade (s-1).  

(a) 

(b) 
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5 - DISCUSSÃO  

5.1 - Pontos positivos  

5.1.1 - ECO-PIV versus ECO-DOPPLER 

Como já ressaltado no início do presente texto, confrontando-se os resultados da medição da 

velocidade do escoamento do sangue pela técnica ECO-PIV e da técnica convencional 

DOPPLER, evidencia-se a superioridade da primeira: melhor resolução espacial (≅ 2.5 mm), 

caracterização pontual da velocidade fornecendo sua magnitude, direção e sentido e a 

independência da aferição da velocidade em relação ao ângulo em que o feixe ultra-sônico é 

propagado (3, 4, 12-14). 

A melhor resolução espacial permite uma análise pontual da velocidade do fluxo sanguíneo, 

permitindo uma discretização dos valores de velocidade, dando início a uma nova era no estudo 

dos parâmetros hemodinâmicos por meio de aparelhos de ecocardiografia. Tendo em mãos a 

magnitude das velocidades, sua direção e sentido, é possível o cálculo das taxas de cisalhamento 

e dos campos de vorticidade. 

As taxas de cisalhamento se relacionam com as tensões de cisalhamento, diferindo apenas pela 

não consideração da viscosidade do sangue. Como foi apresentado, baixas tensões de 

cisalhamento e tensões de cisalhamento oscilantes, em diversos segmentos do sistema 

cardiovascular, podem ser correlacionadas com o início de formação de placas de aterosclerose. 

As interações, reológicas e fisiopatológicas que ocorrem entre as tensões de cisalhamento e as 

placas de ateroma já estabelecidas, ainda não se encontram totalmente compreendidas (15, 16). 

Aneurismas que ocorrem na circulação arterial cerebral possuem uma estreita relação com as 

tensões cisalhantes vigentes nos diversos segmentos. A artéria basilar, a artéria comunicante 

anterior e as artérias cerebrais médias são exemplos de regiões em que esta relação é amplamente 

investigada (17).  
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Já em relação ao campo de vorticidade, Hong et al. e Kheradvar et al. já sinalizaram que os 

padrões de vorticidade do fluxo sanguíneo, no interior do ventrículo esquerdo, podem ter relação 

com anormalidades estruturais e funcionais desta câmara, além de presenças de próteses valvares 

(3, 4). 

5.1.2 - ECO-PIV versus Velocimetria por IRNM 

Diante da técnica de velocimetria por imagens de ressonância nuclear magnética (IRNM), a 

técnica ECO-PIV possui uma melhor resolução temporal, aproximadamente 5 a 10 

milissegundos, podendo capturar imagens do fluxo sanguíneo em intervalos de tempo menores. 

 As técnicas de velocimetria por IRNM resultam em intervalos de tempo de captura de imagens 

por volta de 30 milissegundos. Esta resolução temporal, muitas vezes, impõe ao paciente a 

necessidade de parar de respirar por alguns segundos, o que pode provocar desconforto e 

ansiedade em alguns pacientes. A necessidade de o paciente ficar em posição de decúbito dorsal, 

a zero grau em relação a horizontal, para que seu tórax seja inserido no interior do aparelho de 

ressonância nuclear magnética, pode provocar dispnéia em indivíduos portadores de cardiopatias.  

Pacientes que não conseguem manter o repouso por tempo prolongado, crianças e pacientes em 

desorientação psíquica, necessitam de procedimento de sedação para que realizem exames de 

ressonância nuclear magnética (3, 4, 11). 

Exames ecocardiográficos possuem um custo significativamente inferior ao exames realizados 

por meio de ressonância nuclear magnética. Na tabela do Sistema de Gerenciamento da Tabela de 

Procedimentos, Medicamentos e OPM (SIGTAP) do Sistema Único de Saúde (SUS) pertencente 

ao Ministério da Saúde, o custo de um exame de ecocardiografia transtorácica é de R$ 39,94, a 

nível ambulatorial ou hospitalar. O custo de um exame de ecocardiografia transesofágica é R$ 

165,00, a nível ambulatorial ou hospitalar. Por outro lado, o custo de um exame ressonância 

nuclear magnética de coração e artéria aorta é de R$ 361,25, a nível ambulatorial ou hospitalar 

(36). 

A maior acessibilidade de exames ecocardiográficos possibilita exames à beira do leito e per-

operatórios. As máquinas que realizam exames de ressonância nuclear magnética possuem um 

forte campo magnético ao seu redor, variando de 0,7 a 3 Teslas. Para efeito de comparação, o 
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campo magnético da terra vale, aproximadamente, 0.00006 Teslas. Este campo magnético 

impede que materiais ferros-magnéticos se aproximem do aparelho sem que sejam atraídos 

fortemente ao imã central que o compõe. Este fato dificulta a acessibilidade a exames de 

ressonância nuclear magnética. Por outro lado, a portabilidade dos aparelhos de ecocardiografia, 

torna possível a realização de exames à beira do leito em centros de tratamento intensivo. Além 

disto, exames per-operatórios, durante procedimentos cirúrgicos, já são uma realidade com 

aparelhos de ecocardiografia (18-20). 

5.1.3 - ECO-PIV com contraste exógeno versus ECO-PIV com contraste espontâneo 

A implementação da técnica ECO-PIV a partir de imagens que contenham contraste espontâneo é 

aplicada em um momento posterior à realização do exame ecocardiográfico, sem a necessidade 

da presença do paciente. Portanto não apresenta um acréscimo de custo e tempo durante a 

obtenção das imagens. Por outro lado, quando são utilizados contrastes exógenos para possibilitar 

a correlação de imagens ecocardiográficas, o elevado custo do contraste e o maior tempo de para 

realização do exame, representam variáveis significativas que devem ser levadas em 

consideração (3, 4).        

Os contrastes exógenos mais utilizados atualmente são as micro-bolhas com recobrimento 

lipídico. O laboratório norte-americano Lantheus Medical Imaging, Inc. comercializa estas 

micro-bolhas pelo nome de Definity®. No país de origem, Estados Unidos da América do Norte, 

o custo de 4 ampolas contendo 2 ml, cada ampola, está em US$ 520,00. Neste país, o custo do 

procedimento em apenas um paciente, seria aproximadamente de US$ 130,00. Uma vez que até 

1.3 ml podem ser infundidos no sistema venoso e uma ampola, após aberta, não pode ser 

reutilizada (37).            

Para a utilização de contrastes exógenos, micro-bolhas com recobrimento lipídico, é necessário a 

utilização de um sonificador, dispositivo que promove a homogeneização do contraste, durante 

45 segundos, realizando oscilações na ordem de 4.5 kHz, no frasco-ampola que contem o 

contraste. Portanto a utilização de contraste espontâneo dispensa este procedimento, promovendo 

uma maior acessibilidade à técnica (38). 
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As vantagens adquiridas na diminuição de custo e tempo de realização do exame e uma maior 

acessibilidade são fatores importantes para serem ponderados quando a implementação da técnica 

ECO-PIV com contraste espontâneo esteja sendo feita em países subdesenvolvidos ou em 

desenvolvimento, como o Brasil.  

A análise de imagens que contenham contraste espontâneo dispensa a administração intravenosa 

de qualquer tipo de meio de contraste, o que proporciona uma maior segurança em relação a 

efeitos colaterais e reações anafiláticas associadas a drogas e soluções intravenosas. Sendo assim, 

a implementação da técnica ECO-PIV com contraste espontâneo, dispensa a necessidade de 

infusões intravenosa, o que a classifica como não-invasiva, portanto, praticamente isenta de 

efeitos colaterais (39, 40).   

5.2 - Pontos negativos  

A utilização de aparelhos ecocardiográficos que possibilite obtenção de imagens em uma taxa 

superior às que foram utilizadas (até 63 f/s), proporciona a possibilidade de análise de 

velocidades mais elevadas. Atualmente, já está disponível aparelhos ecocardiográficos com taxas 

de obtenção de imagens de aproximadamente 200 f/s (3).    

5.2.1 - Falta de controle da concentração do contraste 

A ausência da administração de contraste exógenos coloca a análise de imagens suscetível à 

aleatoriedade da existência de contraste espontâneo nos pacientes que são submetidos aos exames 

e sua quantidade/concentração (médio-moderada, moderada e grave) nas diversas partes 

visualizadas do sistema cardiovascular (34, 35).  

5.2.2 - Pacientes graves 

Outra limitação desta aplicação é a maior probabilidade de análise de pacientes que já apresentam 

um acometimento cardiovascular significativo, uma vez que a presença de contraste espontâneo 

em imagens ecocardiográficas de pessoas previamente hígidas é rara (21-27, 34, 35). Estas 

limitações tornam a aplicação da técnica ECO-PIV com contraste espontâneo restrita a um grupo 

específico de pacientes.  
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5.2.3 - Uso da ecocardiografia transesofágica 

Foi realizada a tentativa de aplicação da análise das câmaras cardíacas e artéria aorta torácica 

através de imagens capturadas por meio da ecocardiografia transtorácica. Porém não foi obtido 

sucesso. Acredita-se que a maior definição do transdutor transesofágico, durante a obtenção 

destas imagens, seja necessária para o sucesso da implementação da técnica ECO-PIV com 

contraste espontâneo. Este fato corrobora a literatura científica, pois a maior prevalência de 

contraste espontâneo é encontrada em imagens obtidas através da ecocardiografia transesofágica.  

A necessidade da ecocardiografia transesofágica agrega um maior custo ao procedimento. Como 

descrito anteriormente, o custo de um exame ecocardiográfico por via transesofágica é 

aproximadamente o quádruplo do custo de um exame por via transtorácica. Na tabela do Sistema 

de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM (SIGTAP) do Sistema 

Único de Saúde (SUS) pertencente ao Ministério da Saúde, o custo de um exame de 

ecocardiografia transtorácica é de R$ 39,94, a nível ambulatorial ou hospitalar. O custo de um 

exame de ecocardiografia transesofágica é R$ 165,00, a nível ambulatorial ou hospitalar (36).      

Além do maior custo, o exame ecocardiográfico agrega um maior risco de efeitos colaterais e 

lesões de cavidade oral, esôfago e estômago. É necessário que os pacientes sejam sedados com 

drogas intravenosas e um anestésico tópico seja administrado na região da hipofaringe. Após o 

procedimento de leve sedação e analgesia, a sonda transesofágica é introduzida na cavidade oral 

do paciente alcançando a luz esofágica. O transdutor, dentro do esôfago, é direcionado para as 

cavidades cardíacas ou artéria aorta torácica (24, 27).  

5.3 - Perspectivas futuras   

Atualmente, é constante o progresso tecnológico no desenvolvimento de transdutores de imagens 

de ultra-som. Um dos objetivos é uma melhor resolução espacial, maior capacidade de 

visibilização e distinção de estruturas sanguíneas cada vez mais diminutas. Com isto, pode ser 

possível, a utilização de hemácias como partículas traçadoras do escoamento sanguíneo. 

Atualmente, a técnica B-flow, patenteada pela General Electric Healthcare, é utilizada para 

análise do fluxo sanguíneo vascular e possui uma alta resolução espacial para obtenção de 

imagem do sangue em movimento. Esta técnica utiliza a subtração das imagens estacionárias, tais 
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como vasos e musculatura e consegue obter imagens das estruturas presentes no sangue que 

refletem as ondas ultra-sônicas. Talvez, a implementação da técnica ECO-PIV com imagens 

obtidas pela técnica B-flow, possa fornecer resultados animadores (41 - 43).          

Outro avanço notável será uma melhor resolução temporal. Uma taxa de captura de imagens de 

1000 quadros em um segundo, seria extremamente útil para o estudo de diversas regiões do 

sistema cardiovascular. Cabe lembrar que na área óptica, este fato já é realidade, existindo 

câmeras fotográficas com uma taxa de captura de 1000 quadros em um segundo.  Ambos os 

avanços tecnológicos dispensarão a utilização de contrastes exógenos durante a aplicação da 

técnica ECO-PIV, evitando os possíveis efeitos colaterais e diminuindo custos e tempo de 

diagnóstico.   
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6 - CONCLUSÃO  

No presente trabalho foi avaliado a aplicabilidade da técnica de velocimetria por imagens de 

partículas em ecocardiografia (ECO-PIV) em seres humanos, utilizando imagens que continham 

contraste espontâneo. 

Exames ecocardiográficos e ultra-sonográficos de membros inferiores foram selecionados da 

rotina clínica de investigação diagnóstica dos serviços de ecocardiografia do Hospital Procordis e 

do Hospital Universitário Antônio Pedro, pertencente à Universidade Federal Fluminense, 

Niterói, RJ. Os exames foram selecionados durantes os anos de 2009 e 2010. Os critérios de 

inclusão dos exames diagnósticos foram baseados na qualidade e nitidez das imagens obtidas, 

além da concentração de contraste espontâneo presente na região analisada. Foram selecionadas 

imagens que apresentavam contraste espontâneo em quantidade classificada como médio-

moderada (2+), moderada (3+) e grave (4+). Foram analisados exames ecocardiográficos 

transesofágicos de artéria aorta torácica e átrio esquerdo obtidos com o transdutor GE 6T – 8.0 

MHz do aparelho Vivid 3®, GE, EUA. Além destes, analisou-se também exames de veias tibiais 

anteriores, obtidos com o transdutor linear GE 10L – 8.0 MHz do aparelho Vivid 3®, GE, EUA. 

O processo de correlação cruzada foi aplicado para a obtenção do campo instantâneo de 

velocidade do fluxo sanguíneo nas regiões estudadas.  

Os filtros digitais de processamento de imagens, preencher lacunas e suavizar foram utilizados 

com o objetivo de adequar os vetores velocidades para a implementação dos cálculos das taxas de 

cisalhamentos e campos de vorticidades. Para o campo de velocidade medido em artéria aorta 

torácica, realizou-se uma análise qualitativa do filtro digital suavizar com os raios gaussianos 

0.1, 0.5, 1.1, 1.5 e 1.9. Para mesma região de artéria aorta torácica uma análise quantitativa foi 

realizada para os raios gaussianos 0.5 e 1.1. Com o raio gaussiano de 0.5, ocorreu uma 

diminuição global da magnitude da componente horizontal da velocidade em relação ao campo 

de velocidade em que o filtro digital não foi aplicado. Já com a aplicação do raio gaussiano de 

1.1 esta diminuição foi ainda mais significativa. A média espacial dos valores da componente 

horizontal da velocidade, sem aplicação do filtro, foi de 0.72 cm/s. Para os raios gaussianos 0.5 e 

1.1 obteve-se respectivamente: 0.70 e 0.67 cm/s. Estes valores resultaram em diferenças 

percentuais de 2.8%, para o raio gaussiano de 0.5 e de 7.3% para o raio gaussiano de 1.1.  
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A análise da aorta torácica foi possível pela obtenção ecocardiográfica com transdutor 

transesofágico em uma taxa de captura de 63 imagens por segundo, em um corte longitudinal. 

Com esta taxa de captura, foi possível correlacionar imagens instantâneas na fase da diástole 

ventricular, aproximadamente nos 80 milissegundos precedentes à sístole ventricular, com 

intervalo de tempo entre as imagens de, aproximadamente, 15.9 milissegundos.   

O estudo do átrio esquerdo foi realizado por obtenção ecocardiográfica com transdutor 

transesofágico, com visualização de duas câmaras (átrio e ventrículo esquerdo), em uma taxa de 

captura de imagens de 44 quadros por segundo. Com esta taxa de captura foi possível 

correlacionar imagens instantâneas em um paciente portador de fibrilação atrial, na fase da 

diástole ventricular, aproximadamente 636 milissegundos após o início da sístole ventricular. Na 

imagem instantânea analisada notou-se uma assimetria do campo de velocidades, com valores 

mais altos se aproximando do septo interatrial. A mesma assimetria notada no campo de 

velocidades é encontrada no campo das taxas de cisalhamentos e campos de vorticidade. Além 

disto, os valores mais elevados das taxas de cisalhamento e das vorticidades também se 

aproximam do septo interatrial. 

Na visualização das veias tibiais anteriores foi utilizado um transdutor vascular linear, com taxa 

de captura 16 quadros por segundo, em um corte longitudinal. Com esta taxa de captura, foi 

possível correlacionar imagens instantâneas e obter a medição de vetores velocidades da ordem 

de 1 mm/s. A distribuição parabólica dos perfis velocidades foi facilmente observada. Devido ao 

reduzido diâmetro das veias tibiais anteriores, não mais de dez vetores velocidades foram 

mensurados ao longo da direção transversal (direção y). Por este fato, ao serem calculados as 

taxas de cisalhamentos e o campo de vorticidades, ambos apresentaram uma resolução espacial 

baixa.  

Através da análise dos resultados apresentados foi possível constatar a aplicabilidade da técnica 

de velocimetria por imagens de partículas em ecocardiografia (ECO-PIV) em seres humanos, 

utilizando imagens que continham contraste espontâneo. 

Estudos futuros deverão avaliar a validação, reprodutibilidade e o significado clínico do emprego 

da técnica ECO-PIV em seres humanos com contraste espontâneo.  
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7 - NOTAS 

O presente estudo está credenciado ao Conselho Nacional de Ética em Pesquisas – CONEP, 

Ministério da Saúde, Brasil, sob o número FR215596 e foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital Universitário Antônio Pedro, Niterói, Rio de Janeiro – CEP-CMM/HUAP, 

sob o número 141/08, 

 

Todos os pacientes que participaram do projeto de pesquisa assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, autorizando a utilização das imagens de seus exames 

ecocardiográficos.  
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   TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Projeto: Técnica de velocimetria por imagens de partículas em ecocardiografia utilizando contraste espontâneo.: Bruno Alvares de 

Azevedo Gomes e Antonio Cláudio Lucas da Nóbrega 

Departamento de Cardiologia – Universidade Federal Fluminense       

Telefone para contato: (21) 26299207 / (21) 26292405 

Nome do voluntário: ___________________________________________________________________________ 

Idade: __________________________ RG: __________________________ 

 

O Sr(a). está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa “Velocimetria por imagens de partículas (PIV) e processamento digital de 

imagens aplicado em ecocardiografia de alta resolução para obtenção de campos de velocidade e taxa de cisalhamento do fluxo sanguíneo”  de 

responsabilidade dos pesquisadores Bruno Alvares de Azevedo Gomes e Antonio Cláudio Lucas da Nóbrega. Este projeto de pesquisa segue os 

padrões éticos e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense e pela Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP –Brasília) do Conselho Nacional de Saúde (Ministério da Saúde). 

Objetivos: O projeto tem como objetivo o desenvolvimento de uma nova técnica de medida da velocidade do fluxo sanguíneo e das forças que 

são realizadas nos vasos sanguíneos devido ao movimento do sangue. ; 

Procedimentos: Após a realização do exame ecocardiográfico, as imagens obtidas neste exame, os dados clínicos colhidos durante a consulta, e 

os resultados dos exames laboratoriais realizados, serão encaminhados para os pesquisadores para análise. Com as imagens do exame 

ecocardiografico serão realizados processamentos computacionais para que a velocidade e as forças do fluxo sanguíneo sejam calculadas. 

Desconfortos ou riscos esperados: Não haverá desconforto ou risco ao participar desta pesquisa. Os desconfortos ou riscos se limitam aos 

existentes nos procedimentos que forem realizados na rotina clínica de investigação. Não será realizado nenhum procedimento que não seja 

necessário ao diagnostico e tratamento. Esta pesquisa apenas aproveitará os dados dos exames que forem realizados na rotina clínica de 

investigação.   

Benefícios: Os resultados desta pesquisa poderão, no futuro, contribuir para melhorar o diagnóstico e tratamento das doenças cardiovasculares. 

            Os voluntários receberão respostas ou esclarecimentos a qualquer dúvida acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos 

relacionados com a pesquisa. O consentimento poderá ser retirado a qualquer momento, deixando de participar do estudo, sem que isso traga 

prejuízo à continuação do tratamento do voluntário. Será mantido o caráter confidencial das informações relacionadas com a sua privacidade.  

 

Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ declaro ter sido informado e concordo em participar, 

como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

_________________________________  ____________________________________ 

Nome e assinatura do paciente ou seu responsável legal  Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento 

_________________________________  ____________________________________ 

                         Testemunha             Testemunha 
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