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Resumo

Umas das principais justificativas para o interesse em construir modelos de árvores ar-

teriais de forma automática é a inviabilidade de obter dados anatômicos suficientes que

permitam caracterizar em detalhe a estrutura geométrica de redes vasculares periféricas

ao ńıvel das pequenas artérias, arteŕıolas e capilares. Na literatura, modelos de árvores

arteriais tem sido constrúıdos automaticamente empregando métodos baseados em leis

fractais e outros baseados em otimização. Ambas classes de métodos reproduzem satis-

fatoriamente propriedades morfométricas e hemodinâmicas de árvores arteriais reais. No

entanto, em geral, os métodos baseados em leis fractais não definem a estrutura geométrica

dos modelos adequadamente no domı́nio de perfusão. Dentro deste contexto, neste tra-

balho, o foco de estudo é um método chamado Constrained Constructive Optimization

(CCO) que considera a minimização de uma função custo durante a construção do modelo

de árvore arterial dentro de um domı́nio de perfusão 3D. A principal contribuição deste

trabalho é investigar o impacto do controle da assimetria das bifurcações nos modelos

gerados pelo método CCO.

Palavras-chave: Árvores arteriais, otimização, ı́ndice de simetria, hemodinâmica com-

putacional.



Abstract

One of the main justifications for the interest in constructing arterial tree models in an

automatic way is the inability to obtain enough anatomical data to characterize in detail

the geometric structure of peripheral vascular networks at the level of small arteries,

arterioles and capillaries. In the literature, arterial tree models have been constructed

automatically using methods based on fractal laws and others based on optimization. Both

classes of methods satisfactorily reproduce morphometric and hemodynamic properties of

real arterial trees. However, in general, the methods based on fractals laws do not define

the geometric structure of the models adequately in the perfusion domain. In this context,

in this work, the study focus is a method called Constrained Constructive Optimization

(CCO) that considers the minimization of a cost function during the construction of the

arterial tree model within a 3D perfusion domain. The main contribution of this work

is to investigate the impact of the asymmetry control of the bifurcations in the models

generated by the CCO method.

Keywords: Arterial trees, optimization, symmetry index, computational hemodynamics.



Agradecimentos
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2.1 Construção dos modelos de árvores arteriais . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

2.1.1 Suposições dos modelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.1.2 Condições fisiológicas e restrições . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
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2.2 Cálculos Hemodinâmicos e da Dimensão Fractal dos Modelos . . . . . . . . 29

3 Resultados e Discussão 32
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3.6 Distribuição da tensão de cisalhamento nos segmentos dos modelos de
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com 4000 segmentos terminais pelo Algoritmo 1 em um domı́nio de perfusão
representando a parede ventricular anterior esquerda. . . . . . . . . . . . . 48

3.13 Distribuição da tensão de cisalhamento nos segmentos dos modelos de
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γ: Expoente de bifurcação
ξrad: Valor do ı́ndice de simetria
ξlim: Valor limite para o ı́ndice de simetria
xprox: Posição proximal do segmento raiz
xinew: Posição distal de um novo segmento terminal
xibif : Posição de uma nova bifurcação
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1 Introdução

A geração automática de modelos detalhados de árvores arteriais é muito importante para

caracterizar a estrutura geométrica dos vasos ao ńıvel da circulação periférica (arteŕıolas

e capilares). Enquanto um número relativamente pequeno de grandes vasos podem ser

modelados segmento por segmento (HUNTER et al., 1997; KASSAB; FUNG, 1995) utili-

zando dados anatômicos, inclusive obtidos de pacientes espećıficos, isto não é viável em se

tratando de obter grande número de segmentos arteriais de menores calibres na construção

da rede vascular. A representação adequada do arranjo de artérias é necessária para estu-

dar o efeito dos leitos periféricos na hemodinâmica do sistema arterial humano. De fato,

isto é mandatório para que um modelo do sistema cardiovascular possa prever correta-

mente o significado de estenoses e o efeito das intervenções cĺınicas conforme mencionado

em (SCHREINER et al., 2006). Logo, modelos de árvores arteriais constrúıdos a partir de

algoritmos baseados em prinćıpios f́ısicos possibilitam um estudo reaĺıstico e sistemático

da hemodinâmica local em regiões clinicamente relevantes do corpo humano ao invés de

modelos simplificados a parâmetros condensados como, por exemplo, do tipo terminal

Windkessel (OLUFSEN et al., 2000; STERGIOPULOS; YOUNG; ROGGE, 1992).

Na literatura, há métodos baseados em leis fractais (PELOSI et al., 1987) e

prinćıpios de otimização (KARCH et al., 1999; SCHREINER, 1993; SCHREINER; BUX-

BAUM, 1993) que geram modelos fractais e otimizados, respectivamente. Modelos fractais

assumem que as leis de ramificação são derivadas a partir de medições e repetitivamente

são aplicadas em direção aos vasos de menor calibre. Essa classe de modelos é relativa-

mente fácil de gerar em um sentido técnico e perfeitamente reproduzem as distribuições

estat́ısticas dos vasos (raios, comprimentos e ângulos) conhecidas a partir de medições.

Porém, tal classe tem dificuldade, ou mesmo impossibilidade, de reproduzir um arranjo

espacial anatomicamente apropriado dos vasos. Pois, estes modelos são baseados em

relações matemáticas que não controlam a estrutura geométrica dos vasos durante o cres-

cimento da árvore. Por sua vez, modelos otimizados empregam conceitos de otimização

derivados de argumentos teóricos para guiar a geração de novos vasos. Estes modelos
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reproduzem adequadamente propriedades morfométricas de árvores arteriais reais e ge-

ram uma arquitetura otimizada de vasos que é anatomicamente realista (KARCH et al.,

1999; QUEIROZ, 2013; SCHREINER, 1993; SCHREINER et al., 2006), o que justifica o

interesse por esta classe de modelos neste trabalho.

Na linha de pesquisa seguida neste trabalho, Schreiner (1993) desenvolveu um

método computacional chamado Constrained Constructive Optimization (CCO) que per-

mite gerar árvores arteriais minimizando uma função custo e cujas bifurcações satisfazem

uma lei de potência (ZAMIR; CHEE, 1987). Estes modelos de árvores arteriais, que são

ramificações binárias de vasos, crescem em domı́nios convexos bidimensionais (2D) adici-

onando sucessivamente vasos terminais. Cada novo vaso terminal é conectado a um local

ótimo (em algum sentido a ser definido) dentro da árvore preexistente, e a nova bifurcação

é otimizada (novamente seguindo algum critério definido) geometricamente. Após cada

etapa de adição e otimização, os raios são ajustados para que a árvore atenda às condições

fisiológicas de contorno de pressão e fluxo. Assim, a otimização geométrica local é usada

para induzir simultaneamente uma estrutura global otimizada. Schreiner et al. (1997)

incorporam o controle de assimetria das bifurcações no processo de crescimento dos mo-

delos de árvores arteriais gerados dentro de uma área circular. Por fim, mostraram que

esta restrição adicional ao método CCO afeta a estrutura global de modelos de árvores

arteriais geradas em domı́nios 2D.

Também nesta linha, Karch et al. (1999) estenderam o método CCO para gerar

modelos 3D e como aplicação mostraram a construção de modelos dentro de um domı́nio

esférico. Nesta extensão, eles incorporam a possibilidade da escolha de utilizar fluxos

diferentes em segmentos terminais. Entretanto, não analisaram o impacto da restrição de

ind́ıce em bifurcações nas propriedades morfométrica e hemodinâmica dos modelos 3D.

Mais recentemente, Queiroz (2013) apresentou uma metodologia computacional

para a geração automática de árvores arteriais orientada a pacientes espećıficos, que con-

siste na seguinte sequência de passos: (i) através de imagens médicas do paciente, re-

construir a geometria real do órgão para o qual se deseja construir automaticamente sua

vascularização; (ii) empregando estas mesmas imagens, reconstruir os vasos que alimen-

tam e/ou retiram os produtos metabólicos do órgão; (iii) com a caracterização destes
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pontos de entrada/sáıda, aplicar um algoritmo de partição de maneira a obter cada um

dos subdomı́nios a serem vascularizados; (iv) para cada um destes subdomı́nios, aplicar

um algoritmo baseado no CCO para gerar a árvore arterial correspondente em um domı́nio

de perfusão 3D. Também como Karch et al. (1999), Queiroz não analisou a influência do

controle da assimetria das bifurcações dos modelos de árvores arteriais 3D gerados por

seu algoritmo tanto nos aspectos morfométricos quanto hemodinâmicos.

Dentro deste cenário, este trabalho contempla a simulação do método CCO (em

sua versão 3D) levando em conta a restrição de ı́ndice de simetria que controla a assimetria

das bifurcações. Em seguida, diferentemente de Schreiner et al. (1997), Karch et al. (1999)

e Queiroz (2013), analisam-se os modelos com intuito de quantificar o impacto desta

restrição nas propriedades morfométricas e hemodinâmicas dos modelos.

1.1 Justificativa

Ao definir os modelos de hemodinâmica para realizar simulações numéricas ao ńıvel da

circulação periférica, é necessário caracterizar a estrutura geométrica dos vasos. Isto tem

sido realizado com sucesso através dos dados obtidos a partir de imagens digitais. Técnicas

de visualização recentes também têm sido capazes de fornecer informações valiosas e deta-

lhadas sobre a topologia vascular a partir de imagens digitais. No entanto, nenhuma das

abordagens anteriores são, atualmente, viáveis quando se pensa em análises de pacientes

espećıficos e de um procedimento médico de rotina. Além do mais, elas não fornecem

uma abordagem sistemática para criar a vasculatura microscópica detalhada e reaĺıstica

em outros cenários de interesse. Pelo contrário, elas fornecem uma topologia espećıfica da

estrutura geométrica de uma rede vascular real com apenas os vasos principais de maior

calibre.

Dada a relevância cient́ıfica e seu impacto social, este trabalho vislumbra o enten-

dimento das etapas do processo de geração automática de árvores arteriais para modelar

a região vascular periférica do sistema cardiovascular de forma mais realista e detalhada

do ponto de vista anatômico e hemodinâmico. Claramente, estes modelos de árvores

arteriais detalhados beneficiam o estudo da vascularização e a realização de simulações

hemodinâmicas de territórios vasculares (regiões supridas por mais de uma artéria fonte),
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seja de órgãos, da pele ou músculos.

A principal motivação para a construção automática de modelos de árvores ar-

teriais é a inviabilidade de ter dados anatômicos suficientes que permitam caracterizar

em detalhe a estrutura geométrica de redes vasculares periféricas ao ńıvel das pequenas

artérias.

A iniciativa de investigar o controle da assimetria das bifurcações durante a

geração dos modelos de árvores arteriais 3D justifica-se pelo fato de que as artérias co-

ronárias humanas apresentam funções de transporte e subministro do sangue de acordo

com Zamir (1988), aspectos que estão intimamente relacionados com o grau de assimetria

das bifurcações, que é o foco de investigação deste trabalho. Segmentos de transporte são

aqueles que realizam o transporte sangúıneo para uma remota parte do tecido. Ao longo

do seu percurso, eles podem somente proporcionar a perda de pouco fluxo através de

ramos laterais pequenos e diminuem em raio de forma suave entre tais bifurcações (isto é,

são bifurcações muito assimétricas). Por outro lado, segmentos de subministro bifurcam

quase simetricamente (assim, severamente diminuem em raio) e têm o papel de suprir de

sangue as regiões do tecido.

1.2 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é investigar o impacto da restrição de ı́ndice em proprie-

dades morfométricas e hemodinâmica dos modelos gerados pelo método CCO 3D.

Como objetivos espećıficos, podem ser citados:

• Estudar o algoritmo baseado no método CCO capaz de gerar árvores arteriais em

volumes não necessariamente convexos controlando a assimetria das bifurcações;

• Caracterizar morfometricamente os modelos de árvores arteriais;

• Realizar análises hemodinâmicas dos modelos de árvores arteriais;

1.3 Estrutura da monografia

O restante do texto está organizado como segue:
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Caṕıtulo 2: apresentam-se o método CCO de construção de modelos 3D, as

propriedades hemodinâmicas e dimensão fractal que serão determinadas para os modelos;

Caṕıtulo 3: mostram-se os modelos gerados 3D e suas propriedades determina-

das. Realizam-se comparações morfométricas com árvores coronarianas reais;

Caṕıtulo 4: fornecem-se as conclusões deste trabalhos e os potenciais trabalhos

futuros.
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2 Metodologia

2.1 Construção dos modelos de árvores arteriais

A geração das árvores arteriais foi realizada empregando um algoritmo baseado no método

CCO capaz de gerar modelos 3D de árvores arteriais controlando a assimetria das bi-

furcações. Em linhas gerais, o algoritmo considera uma lei de potência (MURRAY, 1926)

para criar as bifurcações dos vasos, a lei de Poiseuille (FUNG, 1984) para representar

o escoamento sangúıneo e o volume intravascular como função custo a ser minimizada

durante o crescimento do modelo de árvore arterial.

Com o intuito de gerar modelos de árvores arteriais em domı́nios 3D não conve-

xos, o algoritmo que constrói o modelo de árvore arterial verifica a interseção de vasos com

a superf́ıcie do volume de perfusão que é descrito por meio de uma malha de triângulos.

Esta verificação será realizada durante as etapas de criação de uma nova bifurcação e

de otimização da mesma. Para tanto, algoritmos oriundos da geometria computacional

(O’ROURKE, 1998) foram estudados para permitir avaliar eficientemente a interseção en-

tre segmento e triângulo no espaço 3D. Em resumo, estes algoritmos verificam a ocorrência

da interseção entre o segmento e o plano que contém o triângulo. Caso tenha sucesso esta

etapa, determina-se o ponto de interseção que pertence ao triângulo.

2.1.1 Suposições dos modelos

Os modelos de árvores arteriais são gerados no contexto do método CCO satisfazendo as

suposições abaixo (KARCH et al., 1999; QUEIROZ, 2013; SCHREINER; BUXBAUM,

1993):

(i) O volume intravascular total V é a função custo a ser minimizada durante o cresci-

mento do modelo:

V = π
Ktot∑
i=1

lir
2
i , (2.1)

nos quais ri é o raio do segmento i, li é o comprimento do segmento i, Ktot é o
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número de segmentos na árvore em estágio de crescimento;

(ii) As porções de tecido ou órgãos a serem fornecidos com sangue são modelados por

domı́nios de perfusão convexos 3D não necessariamente convexos denotados por

Vperf ;

(iii) A árvore arterial é representada por uma rede de ramificação binária de tubos ŕıgidos

ciĺındricos (representando os segmentos de vaso), através dos quais escoa um fluido

em regime laminar e estacionário;

(iv) A partir de um único segmento de alimentação (segmento raiz), a árvore sucessi-

vamente bifurca até o ńıvel pré-arteriolar, onde é truncada na forma de segmentos

terminais. Tais segmentos fornecem sangue à rede microcirculatória (que não é mo-

delada em detalhe) e a quantidade deles, denotada por Nterm, é um dado de entrada

para o método CCO.

(v) O sangue é assumido ser um fluido incompresśıvel, homogêneo e newtoniano;

(vi) A resistência hidrodinâmica Ri de um segmento i da árvore é dada pela lei de

Poiseuille (FUNG, 1984) como segue

Ri =

(
8η

π

)
li
r4
i

, (2.2)

em que η é a viscosidade sangúınea assumida como sendo constante (η = 3.6 cP).

Logo, o fluxo sangúıneo na microcirculação não é modelado em detalhe. A resistência

hidrodinâmica reduzida R∗i do segmento i é definida por:

R∗i = Rir
4
i . (2.3)

A resistência hidrodinâmica reduzida R∗sub,i do segmento i incluindo suas subárvores

a esquerda e a direita resulta:

R∗sub,i = R∗i +

[
(βesqi )4

R∗esq,i
+

(βdiri )4

R∗dir,i

]−1

, (2.4)
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nos quais R∗esq,i e R∗dir,i são as resistências reduzidas nas subárvore a esquerda e a

direita do segmento i; βesqi e βdiri são as razões de bifurcação que caracterizam os

raios dos segmentos filhos (resq, rdir) em relação ao raio do segmento pai (ri) como

segue

βesqi =
resq
ri
,

(2.5)

βdiri =
rdir
ri
,

nos quais resq e rdir correspondem as raios de entrada na subárvore a esquerda e a

direita do segmento i, respectivamente;

(vii) A queda de pressão ∆pi ao longo de cada segmento é dada por

∆pi = RiQi, (2.6)

em que Qi representa o fluxo sangúıneo através do segmento i.

2.1.2 Condições fisiológicas e restrições

Em cada etapa do crescimento, o modelo de árvore arterial satisfaz um conjunto de

condições de contorno fisiológicas e restrições conforme segue (KARCH et al., 1999; QUEI-

ROZ, 2013; SCHREINER; BUXBAUM, 1993):

(i) Cada segmento terminal j fornece uma quantidade de sangue Qj
term na região mi-

crocirculatória, que não é modelada em detalhe;

(ii) A pressão pterm na posição distal de cada segmento terminal é constante e assumida

ser a pressão de entrada na região microcirculatória;

(iii) A queda de pressão total ∆p da árvore é dada por

∆p = pperf − pterm, (2.7)
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em que pperf denota a pressão de perfusão na posição proximal xprox do segmento

raiz;

(iv) Em cada bifurcação, os raios do segmento pai (ri) e dos segmentos filhos (resq, rdir)

obedecem a lei de Murray derivada da análise morfométrica de árvores coronárias

reais (ZAMIR; CHEE, 1987; ZAMIR, 1988), a qual é expressa por

rγi = rγesq + rγdir, (2.8)

com um expoente γ ∈ [2.55; 3] constante durante a geração do modelo de árvore

arterial. Diferentes valores são adotados para o expoente γ na literatura. A mı́nima

reflexão das ondas de pulso é alcançada com γ = 2.55 (ARTS et al., 1979). Medidas

em corrosão vascular de artérias coronárias humanas indicam que γ = 3 permite

a tensão de cisalhamento uniforme por toda a árvore (RODBARD, 1975; SMAJE;

FRASER; CLOUGH, 1980). Por fim, γ = 3 é uma condição necessária obtida da lei

de Murray (SHERMAN, 1981) para o mı́nimo consumo de energia em um sistema

hidrodinâmico composto de tubos sob as hipóteses aqui consideradas;

(v) O grau de assimetria de uma bifurcação é expressa pelo ı́ndice de simetria (SCH-

REINER et al., 1997) dado por

ξrad =
min{resq, rdir}
max{resq, rdir}

, ξrad ∈ (0, 1], (2.9)

nos quais os operadores min e max retornam o menor e o maior raio dos segmentos

filhos, respectivamente. Toda bifurcação criada no modelo de árvore arterial em

crescimento deve obedecer a restrição ξrad ≥ ξlim, no qual ξlim é um valor pré-

definido e mantido constante ao longo das etapas de geração da árvore. Por se

tratar de uma razão entre os valores do menor e maior raios em uma bifurcação,

bifurcações muito assimétricas são caracterizadas por ı́ndices de simetria próximas

de 0 (zero), enquanto que em bifurcações simétricas o ı́ndice de simetria se aproxima

do valor 1 (um).

A Figura 2.1 apresenta a influência na estrutura geométrica dos modelos de árvores
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gerados controlando o grau de assimetria. Na Figura 2.1b, nota-se que os segmentos

em cor azul transportam o sangue, oriundo destes surgem outros segmentos que tem

a função de subministro de sangue, ou seja, o papel de suprir de sangue as regiões

do tecido.

(a) ξlim = 0 (sem controle) (b) ξlim = 0, 4 (com controle)

Figura 2.1: Exemplificando o impacto do controle do grau de assimetria em bifurcações de
modelos de árvores arteriais gerados dentro de uma área circular (adaptado de Schreiner
et al. (1997)).

2.1.3 Algoritmo para construção de árvore arteriais

Nesta seção, explica-se como ocorre o crescimento do modelo de árvore arterial no con-

texto do método CCO (KARCH et al., 1999; QUEIROZ, 2013; SCHREINER; BUX-

BAUM, 1993). Abaixo segue uma explicação geral sobre os processos de geração da

árvore considerando Nterm segmentos terminais, o volume a ser vascularizado Vperf , a

posição proximal do segmento raiz xprox , fluxo de perfusão Qperf , queda de pressão ∆p,

expoente de bifurcação γ e o valor do controle do grau de assimetria das bifurcações ξlim.

Inicialmente, fixa-se a posição proximal do segmento raiz xprox no domı́nio de

perfusão, onde haverá um fluxo de perfusão e uma pressão de perfusão (segmento raiz).

Em seguida, dentro deste domı́nio, a posição (coordenadas) distal para um novo segmento

terminal xinew é obtida através de um gerador de números pseudoaleatórios distribúıdos

uniformemente entre 0 e 1 até que um critério distância, o qual é explicado na Seção

2.1.3.1 é verificado.
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Dado que a posição xinew satisfaz o critério distância, ela é conectada tempora-

riamente nos pontos médios dos segmentos viáveis da árvore. No entanto, a adição de

um novo segmento terminal gerando uma bifurcação perturba a distribuição dos fluxos

dos segmentos, violando assim a condição de contorno relacionada ao fluxo através do

segmento terminal. De modo a restabelecer os fluxos terminais corretos, a resistência

hidrodinâmica da árvore deve ser ajustada. Como os comprimentos dos segmentos, bem

como as pressões de perfusão e terminal são fixas, isto só pode ser conseguido através da

modificação dos raios dos segmentos, conforme explicado na Seção 2.1.3.2. A bifurcação

criada em cada conexão temporária é otimizada geometricamente (Seção 2.1.3.3) e o va-

lor da função custo é armazenado, bem como, a posição da bifurcação. Em seguida, a

bifurcação é removida e a árvore volta ao estágio anterior da conexão de xinew. Após a

realização da otimização geométrica de todas as conexões temporárias, a bifurcação viável

que resultou no menor valor da função custo é encontrada durante o processo denomi-

nado otimização estrutural, e torna-se permanente na árvore. Depois disso, o número de

terminais Kterm da árvore é incrementado em uma unidade. Caso Kterm não seja igual a

Nterm, repete-se o procedimento anteriormente explicado.

A explicação acima é sistematizada no Algoritmo 1 (QUEIROZ, 2013).

2.1.3.1 Critério de distância

No processo de geração dos modelos 3D de árvores arteriais inspirados no método CCO,

considera-se um critério de distância. Tal critério consiste em avaliar se a distância cŕıtica

do segmento a ser inserido em relação a todos os outros segmentos já existentes na árvore

é maior que um valor limite, que é calculado de forma adaptativa durante o processo de

geração da árvore.

Para um ponto de coordenada xinew = (xinew, yinew, zinew) tornar-se posição distal

de um novo segmento terminal, a distância cŕıtica djcrit entre xinew e cada segmento j

(j = 1, . . . , Ktot) existente na árvore deve ser maior que uma distância limiar adaptativa

dlim.

Quando isso não ocorre, ou seja, djcrit < dlim, então uma nova posição xinew é

gerada de maneira pseudo-aleatória. Este processo aleatório é repetido até no máximo
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Algoritmo 1: Construção de modelos de árvores arteriais 3D.

Dados: Vperf , xprox, Qperf , Nterm, ∆p, γ, ξlim, ηi = 3.6 cP, ∀i.
1 Fixar a posição proximal xprox do segmento raiz no domı́nio de perfusão;
2 repita
3 Gerar a posição distal xinew para o segmento raiz dentro do domı́nio de

perfusão;
4 Verificar o critério de distância de xinew em relação à posição proximal

da raiz xprox;
5 até (xinew ser viável);
6 Conectar xinew a xprox (coloca segmento raiz );
7 enquanto (não for atingido Nterm) faça
8 repita
9 Gerar a posição distal xinew do segmento terminal dentro do domı́nio

de perfusão;
10 Verificar o critério de distância de xinew em relação aos segmentos da

árvore;
11 até (critério distância ser satisfeito);
12 Obter os Ncon segmentos vizinhos de xinew viáveis para conexão; j ← 1;
13 enquanto j ≤ Ncon faça
14 Conectar xinew no ponto médio xibif do segmento j (cria bifurcação);
15 Otimizar a posição xibif da bifurcação (otimização geométrica);
16 Verificar a viabilidade da bifurcação otimizada (controle da

assimetria da bifurcação);
17 Armazenar o valor da função custo, a posição xibif e o resultado da

verificação na linha j da Tabela de Avaliação de Conexão (TAC );
18 Retornar o estado inicial da árvore antes da conexão (remove

bifurcação);
19 j ← j + 1;

20 fim enqto
21 Restringir TAC a um subconjunto TACv apenas com as conexões

viáveis;
22 se (TACv não é um conjunto vazio) então
23 Buscar em TACv a conexão ótima denominada jopt (otimização

estrutural);
24 Conectar xinew ao segmento jopt (cria bifurcação ótima);

25 fim se
26 senão
27 Recusar a posição terminal xinew;
28 fim se

29 fim enqto
30 Obter as quantidades calculadas (comprimentos, raios, resistências);

Ns = 10 vezes. Caso nenhuma posição xinew gerada obedecer esse critério de distância,

diminui-se a distância limiar em um fator de 0,9 e um novo processo de geração aleatória

de pontos é repetido no máximo Ns vezes. O procedimento anterior só termina quando

uma localização xinew satisfazer djcrit > dlim.
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A seguir são apresentados os cálculos necessários para a obtenção das distâncias

djcrit e dlim. Sejam as posições proximal xPj e distal xDj de um segmento j da árvore.

Definem-se os vetores u = xPj − xDj, v = xinew − xDj e w = xinew − xPj. Note que

v = u + w. A projeção do vetor v em u é dada por

dr,jproj(xinew) =
u · v
||u||22

. (2.10)

Se dr,jproj(xinew) ∈ [0, 1], então a projeção do vetor v em u está ao longo do seg-

mento j. Desta forma, a distância ortogonal é considerada cŕıtica e calculada por

djcrit(xinew) =
||v ×w||2
||u||2

. (2.11)

Se dr,jproj(xinew) /∈ [0, 1], então a distância mı́nima entre xinew e as posições proximal

e distal do segmento j é assumida como cŕıtica e calculada deste modo:

djcrit(xinew) = min{||v||2, ||w||2}. (2.12)

A distância limiar dlim é calculada antes de acrescentar um novo segmento ter-

minal como segue:

dlim = Lperf

√
π

Kterm

, (2.13)

em que Lperf é o comprimento caracteŕıstico do domı́nio de perfusão. Por exemplo, Lperf

é igual ao valor do raio em um domı́nio de perfusão esférico.

2.1.3.2 Ajuste dos raios dos segmentos

As condições de contorno fisiológicas e restrições mencionadas na Seção 2.1.2 são simul-

taneamente satisfeitas por meio da alteração dos raios dos segmentos da árvore (KARCH

et al., 1999; SCHREINER; BUXBAUM, 1993), conforme explicado a seguir.

Em cada bifurcação da árvore, os fluxos através do segmento pai (Qi) e dos

segmentos filhos (Qdir, Qesq) satisfazem a equação da continuidade dada por:

Qi = Qdir +Qesq, (2.14)
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e os raios do segmento pai (ri) e dos segmentos filhos (rdir, resq) obedecem a lei de potência

dada pela Equação (2.8).

Combinando as Equações (2.5) e (2.8), consegue-se expressar as razões de bi-

furcação para um segmento i, conforme abaixo:

βdiri =

[
1 +

(
rdir
resq

)−γ]−1/γ

,

(2.15)

βesqi =

[
1 +

(
rdir
resq

)γ]−1/γ

.

Uma vez que a pressão distal de todos os segmentos terminais é constante e igual a pterm,

a razão entre os fluxos de separação na bifurcação do segmento i é dada por:

Qdir

Qesq

=
Rsub,esq

Rsub,dir

=
R∗sub,esq/r

4
esq

R∗sub,dir/r
4
dir

, (2.16)

nos quais Rsub,dir é a resistência hidrodinâmica da árvore cujo segmento inicial é o filho

a direita do segmento i, Rsub,esq é a resistência hidrodinâmica da árvore cujo segmento

inicial é o filho a esquerda do segmento i. Por sua vez, R∗sub,dir = Rsub,dirr
4
dir e R∗sub,esq =

Rsub,esqr
4
esq são as correspondentes resistências hidrodinâmicas reduzidas.

A partir da Equação (2.16), segue que a razão entre os raios dos segmentos filhos

do segmento i é calculada por:

rdir
resq

=

(
QdirR

∗
sub,dir

QesqR∗sub,esq

)1/4

. (2.17)

Substituindo a Equação (2.17) em (2.15), garante-se que os fluxos Qdir e Qesq escoem para

as subárvores distais a direita e esquerda do segmento i, respectivamente. Por este motivo

que o método CCO considera que um raio de um segmento arbitrário i, cujo segmento

pai denomina-se p, de uma árvore CCO está escalado quando se determina o parâmetro

βip, que corresponde à razão de bifurcação do próprio segmento filho i em relação ao seu

segmento pai p. Em particular, o valor absoluto do raio do segmento raiz (riraiz) é escalado
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por

riraiz =

[
R∗sub,iraiz

Qperf

∆p

]1/4

, (2.18)

nos quais ∆p é a queda de pressão total na árvore, R∗sub,iraiz é a resistência hidrodinâmica

reduzida da árvore que tem iraiz por segmento raiz e Qperf é o fluxo total dado por

Qperf =
Kterm∑
j=1

Qj
term, (2.19)

no qual Kterm é o número de segmentos terminais presentes na árvore em estágio de

crescimento.

Dado que somente o raio relativo βip (i, p arbitrários, p pai de i) é considerado na

escala da árvore pelo método CCO, não se tem necessidade de armazenar o valor absoluto

do raio toda vez que βip é ajustado. Contudo, quando necessário o valor absoluto do raio

de um segmento i é calculado como segue:

ri = riraiz
∏
j∈J

p é pai de j

βjp, (2.20)

onde J é o conjunto de ı́ndices correspondentes aos segmentos da árvore que permitem

realizar o caminho do segmento raiz (iraiz ) ao segmento em questão i.

2.1.3.3 Otimização geométrica da função custo

Com adição de um novo segmento terminal a outro segmento já presente na árvore (ge-

rando uma bifurcação), deve ser determinado o melhor posicionamento para a nova bi-

furcação com o intuito de minimizar o valor da função custo definida na Equação (2.1).

Isto é feito alterando a posição dentro de uma região triangular fact́ıvel, onde em cada

alteração da posição da bifurcação, os raios dos segmentos são recalculados para garantir

que as condições de contorno fisiológicas e restrições sejam satisfeitas.

Conforme constatado por Karch et al. (1999), a posição da bifurcação que con-

duz ao menor valor da função custo nas árvores geradas pelo CCO pertence ao plano

definido pelas posições dos três segmentos envolvidos na bifurcação. Isto está consistente

com resultados experimentais reportados para a rede arterial do músculo card́ıaco hu-



2.1 Construção dos modelos de árvores arteriais 24

mano (ZAMIR; CHEE, 1986). Dentro deste contexto, segue uma estratégia proposta por

Queiroz (QUEIROZ, 2013) para determinar candidatos a posição da bifurcação.

Seja a representação de um modelo de árvore arterial mostrada na Figura 2.2 e

suponha que inicialmente a posição xinew = (x3, y3, z3) seja conectada no ponto médio xibif

do segmento icon que possui posições proximal xP = (x1, y1, z1) e distal xD = (x2, y2, z2).

Os pontos xP , xD, xinew definem o plano de bifurcação (KARCH et al., 1999). A próxima

posição a ser escolhida para xibif é determinada no interior do triângulo ∆1 contido no

plano de bifurcação.

Com a determinação dos candidatos a posição de bifurcação no triângulo ∆1, um

mapeamento linear é adotado. Seja o triângulo ∆2 com vértices G1 = (0, 0), G2 = (1, 0)

e G3(0, 1) no sistema de coordenadas ε e η (ver Figura 2.2). Dado um ponto G = (ε, η)

no triângulo ∆2, este ponto é representado como um ponto xibif = (x, y, z) no triângulo

∆1 através do mapeamento dado por:

x =
3∑
i=1

ψi(ε, η)xi,

y =
3∑
i=1

ψi(ε, η)yi, (2.21)

z =
3∑
i=1

ψi(ε, η)zi,

onde as funções lineares ψi(ε, η) são dadas por:

ψ1(ε, η) = 1− ε− η,

ψ2(ε, η) = ε, (2.22)

ψ3(ε, η) = η.

Após realizar o mapeamento e obter o triângulo ∆2, gera-se uma malha através

da discretização em pontos com espaçamento δe = 1/Ne nas direções ε e η, no qual Ne é o

número de divisões desejadas. Na Figura 2.2, Ne = 6. As posições nodais com coordenadas

(ε, η) desta malha são representadas no triângulo ∆1 através do mapeamento definido

pelas equações em (2.21) para serem utilizadas como candidatas a posição de bifurcação
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xibif = (x, y, z).

Figura 2.2: Exemplo da atribuição do posicionamento de uma nova bifurcação (adaptada
de Queiroz (2013)).

Depois de aplicar o esquema mencionado acima, a otimização geométrica da bi-

furcação criada com a conexão de xinew ao segmento icon pode ser realizada como segue.

Dadas Npts posições xibif = (x, y, z) no triângulo ∆1 determinadas como explicado acima,

cada uma delas é utilizada para criar uma bifurcação temporária. A cada nova bifurcação,

a árvore é escalada e a função custo avaliada. Por fim, a posição xibif que resultou no

menor valor da função custo e resultou em uma bifurcação que atende a restrição de

ı́ndice de simetria mencionada na Seção 2.1.2 é considerada ótima para conectar xinew ao

segmento icon.

2.1.3.4 Interseção de segmento

Uma etapa importante no processo de geração de um modelo de árvore arterial é a ve-

rificação de interseção entre segmentos. Ao conectar uma posição candidata com um

segmento na árvore, pode ocorrer interseção com outro segmento já existente e não en-

volvido na bifurcação. Além disso, durante o processo de otimização geométrica também

pode ocorrer interseção com outros segmentos da árvore ao movimentar o ponto de bi-

furcação. Por esses motivos, o Algoritmo 1 é equipado com uma estratégia que realiza a

verificação de interseção de segmento no espaço 3D.
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Geralmente, dois segmentos no espaço 3D não se interceptam exatamente em um

ponto contido neles. Dessa forma, no caso 3D, emprega-se o menor segmento que conecta

os dois segmentos, o qual é único e é frequentemente considerado para fins de critérios de

interseção (O’ROURKE, 1998).

Conforme apresentado em Queiroz (2013), dados dois segmentos: m com coor-

denadas proximal xPm = (x1, y1, z1) e distal xDm = (x2, y2, z2), e n com coordenadas

proximal xPn = (x3, y3, z3) e distal xDn = (x4, y4, z4). As equações dos segmentos m e n

são dadas, respectivamente, por:

xm = xPm + tm(xDm − xPm), tm ∈ [0, 1],

xn = xPn + tn(xDn − xPn), tn ∈ [0, 1].

(2.23)

Como o menor segmento que conecta dois outros segmentos 3D é perpendicular a ambos,

a interseção entre eles acontece se satisfazem as seguintes identidades

(xm − xn) · (xDm − xPm) = 0,

(xm − xn) · (xDn − xPn) = 0,

(2.24)

o qual pode ser reescrito em coordenadas Cartesianas (x, y, z) por (O’ROURKE, 1998):

d1321 + tmd2121 − tnd4321 = 0,

d1343 + tmd4321 − tnd4343 = 0,

(2.25)

nos quais dabcd = (xa−xb)(xc−xd)+(ya−yb)(yc−yd)+(za−zb)(zc−zd), e os coeficientes

tm e tn são dados por

tm =
d1343d4321 − d1321d4343

d2121d4343 − d4321d4321

,

tn =
d1343 + tmd4321

d4343

.

(2.26)

Como indicado em O’Rourke (1998), não ocorre interseção entre os segmentos m

e n em três situações:

• d2121 < ε, em que ε é uma tolerância (por exemplo, ε = 10−5);
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• d4321 < ε;

• (d2121d4343 − d4321d4321) < ε.

2.1.3.5 Estrutura de dados

Os modelos de árvores arteriais obtidos através do Algoritmo 1 são compostos por seg-

mentos que representam os vasos sangúıneos. Através do método CCO, são inclúıdos su-

cessivos segmentos terminais que se conectam à outros segmentos já existentes na árvore,

surgindo assim as diversas bifurcações que compõem a rede vascular. Dessa forma, pode-

se facilmente representar os modelos utilizando a estrutura de dados denominada árvore

binária, permitindo armazenar os dados de forma eficiente e possibilitando a utilização de

diversas operações e algoritmos já consolidados na literatura para esse tipo de estrutura.

Cada segmento tem as seguintes propriedades: (i) um identificador i único, (ii)

os ponteiros pai(i), esq(i) e dir(i) que servem de referência para acessar diretamente o

segmento pai e os segmentos filhos a esquerda e direita do segmento i, respectivamente,

(iii) a posição distal xi no sistema de coordenadas Cartesianas, (iv) o raio ri. Além destas

propriedades, armazena-se para cada segmento o fluxo Qi através dele e a resistência

hidrodinâmica reduzida R∗sub,i.

No caso do segmento raiz (iraiz ), o raio absoluto deste segmento (riraiz) é calcu-

lado via a Equação (2.18) e o ponteiro pai(i) é nulo. Para os demais segmentos i, o raio

ri corresponde ao raio relativo do segmento i em relação ao do seu pai, ou seja, o valor da

razão de bifurcação βip. Se o segmento i é um terminal, a resistência hidrodinâmica redu-

zida R∗sub,i = R∗i de acordo com a Equação (2.3). Caso contrário, ela é obtida utilizando

a Equação (2.4).

2.1.3.6 Geração dos modelos em domı́nios 3D não convexos

Em Neumann, Schreiner e Neumann (1997), Schreiner e Buxbaum (1993), a região de

tecido a ser vascularizada foi modelada em um domı́nio de perfusão 2D, dado por áreas

circulares e no trabalho de Schreiner et al. (2006) adotou-se áreas eĺıpticas. Já em Karch

et al. (1999), o domı́nio de perfusão é assumido ser um volume 3D convexo e assim, o

método CCO foi empregado para gerar a rede vascular dentro de uma esfera. Schreiner
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et al. (2006) por sua vez, apresentou uma generalização do método CCO com o intuito

de permitir a geração da rede vascular em domı́nios não necessariamente convexos.

A construção de modelos de árvores arteriais utilizando o Algoritmo 1, conforme

apresentado na Seção 2.1.3, dentro de domı́nios não convexos pode falhar durante a co-

nexão de uma nova posição terminal a um segmento já existente na árvore, pois devido

a não convexidade do domı́nio, o novo segmento terminal pode ser tal que as conexões

realizadas cruzem o contorno do domı́nio e, consequentemente, não estejam inteiramente

contidas no domı́nio. Além disso, no procedimento de otimização geométrica pode ocorrer

a situação em que algum dos três segmentos envolvidos na bifurcação apresente a mesma

falha.

Dentro desse contexto, utiliza-se a abordagem proposta por Queiroz (2013) que é

explicada como segue. Inicialmente, inclui-se a verificação de interseção de segmentos com

a superf́ıcie do volume de perfusão descrita por meio de uma malha de triângulos durante

a criação da bifurcação e otimização da mesma. Para tanto, utiliza-se a estratégia compu-

tacional apresentada em (O’ROURKE, 1998) que verifica de forma eficiente a interseção

entre segmento e triângulo no espaço 3D. Primeiro, tal estratégia verifica a interseção

entre o segmento e o plano que contém o triângulo. Caso tenha sucesso nesta etapa, ela

determina se o ponto de interseção pertence ao triângulo.

2.1.3.7 Visualização dos modelos

No tocante à visualização dos modelos de árvores arteriais oriundos das simulações reali-

zados, foi utilizado foi utilizado o ambiente gratuito de visualização cient́ıfica denominado

Paraview. Com essa ferramenta, é posśıvel rapidamente construir visualizações para ana-

lisar os dados usando técnicas qualitativas e quantitativas. Um procedimento para esse

fim é explicado abaixo.

A prinćıpio, dados (coordenadas e raios) do modelo de árvore arterial gerado

durante a simulação são armazenados adequadamente em um arquivo no formato VTK

(KITWARE, 2010), onde a estrutura de linhas e pontos é descrita por meio de elementos

de linha, enquanto que para cada segmento (isto é, célula ou elemento) define-se um

campo escalar com o raio dos segmentos. Em seguida, emprega-se um filtro chamado
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Tube para converter os segmentos descritos por linhas em tubos ciĺındricos a partir dos

raios que são conhecidos.

2.2 Cálculos Hemodinâmicos e da Dimensão Fractal

dos Modelos

Diversas doenças vasculares estão diretamente relacionadas com a distribuição hemo-

dinâmica presente na estrutura vascular, por esse motivo, é muito importante obter o

comportamento de alguns parâmetros hemodinâmicos (como a tensão de cisalhamento, a

pressão e o fluxo sangúıneo) nos modelos de árvores arteriais gerados. Variáveis como o

fluxo e a tensão de cisalhamento são dif́ıceis de serem determinadas através de análises

experimentais. Por isso, métodos numéricos são muito úteis para quantificar o comporta-

mento dessas variáveis.

Após a geração do modelo de árvore arterial, cálculos hemodinâmicos ao longo

da árvore podem ser realizados, tais como a determinação da pressão, fluxo e tensão de

cisalhamento. Para tanto, considera-se o modelo com apenas ramificações binárias cons-

titúıdo de: único segmento raiz (artéria de alimentação) com pressão de perfusão (pperf ) e

fluxo de perfusão (Qperf ) em sua posição proximal; e segmentos terminais representando

a entrada no leito periférico com pressão fixa e constante pterm na sua posição distal.

Com base na lei de Poiseuille para o escoamento sangúıneo em regime laminar,

a condutância Ci de um segmento i em função do raio ri, comprimento li e viscosidade

sangúınea η é expressa por

Ci =
πr4

i

8ηli
. (2.27)

Logo, o escoamento sangúıneo Qi através de um segmento i também pode ser dada por

Qi = ∆PiCi. (2.28)

Nas bifurcações, a lei de conservação de massa é garantida através da Equação (2.14).
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A tensão de cisalhamento (WSS) na parede de um segmento i é calculada assim:

WSSi =
4ηQi

πr3
i

. (2.29)

No tocante ao perfil de pressão associado a cada segmento da árvore circulatória,

considerando a Equação (2.6), a pressão pdist,s na posição distal de um segmento s pode

ser obtida por:

pdist,s = pperf −
∑
k∈K

∆pk = pperf −
∑
k∈K

RkQk, (2.30)

em que K é o conjunto de ı́ndices correspondentes aos segmentos da árvore que permitem

realizar o caminho do segmento raiz (iraiz ) à posição distal do segmento em questão s.

A dimensão fractal é uma razão fornecendo um ı́ndice estat́ıstico de complexidade

associado como um padrão muda com a escala em que é medido (FALCONER, 2004). Tal

dimensão pode ser usada como uma medida independente de escala de irregularidades,

rugosidade, ou variação no sistema vascular (YANG; WANG, 2013).

Zamir (2001) propôs que a árvore vascular do ponto de vista hemodinâmico pode

ser considerada como uma estrutura auto-semelhante, em que cada geração ou ńıvel da

árvore é obtido a partir da ampliação da secção transversal dos ramos. De acordo com

Zamir (2001), a dimensão fractal Di associada a uma bifurcação de um modelo de árvore

arterial pode ser calculada pelas seguintes equações:

Di =
ln2

ln2− lnα
, (2.31)

em que α é a razão de área em uma bifurcação e pode ser definida por:

α =
r2
dir + r2

esq

r2
i

. (2.32)

Considerando ξrad associado ao grau de assimetria de uma bifurcação definido na Equação

(2.9) e a lei de potência em (2.8), a dimensão fractal Di associada a uma bifurcação de

um modelo de árvore arterial pode ser também definida por

Di =
ln2

ln2− ln(1 + ξ2
rad) + ln[(1 + ξγrad)

2/γ]
. (2.33)
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Através desta última equação, nota-se que dimensão fractal Di depende da relação as-

simétrica (ξrad) e do expoente bifurcação (γ). Levando em conta todas as bifurcações

existentes em um modelo de árvore arterial, tem-se um conjunto de valores Di. Assim,

pode-se calcular a dimensão fractal D com seu devido valor médio e desvio padrão.
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3 Resultados e Discussão

Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos dentro de dois cenários: (i) para

fins de validação da utilização do Algoritmo 1, são realizadas comparações morfométricas

com árvores arteriais reais; (ii) o Algoritmo 1 agora é empregado em um domı́nio 3D não

convexo, com o intuito de vascularizar o ventŕıculo esquerdo do coração humano.

3.1 Comparações morfométricas com árvores corona-

rianas reais

Para efeitos de comparações morfométricas com árvores coronarianas reais, o Algoritmo

1 foi aplicado para gerar árvores arteriais dentro de um volume esférico. Nas simulações,

adotam-se os seguintes parâmetros (KARCH et al., 1999): pperf = 100 mmHg; pterm =

72mmHg; Qperf = 500 mL/min.; Qj
term = 2 mL/min., γ =3 e Vperf = 100 cm3.

Dez modelos de árvores com 250 segmentos terminais foram geradas nos mesmos

parâmetros pré-definidos e a mesma função custo (Equação (2.1)). Cada árvore foi gerada

utilizando uma sequência diferente de números pseudo-aleatórios para produzir as posições

distais dos segmentos terminais.

O resultado morfométrico das árvores geradas pelo Algoritmo 1 foi comparado

com dados experimentais que Zamir e Chee (1987) obtiveram através da corrosão vascular

de dois corações humanos. Estes autores classificaram cada segmento da árvore de acordo

com o ńıvel da bifurcação (número de bifurcações proximais) e mediram o diâmetro para

cada ńıvel. Ao final, apresentaram os dados do diâmetro médio de cada segmento em

função do seu ńıvel da bifurcação.

Na Tabela 3.1, apresentam-se as propriedades morfométricas dos modelos de

árvores constrúıdos empregando o Algoritmo 1 controlando a assimetria das bifurcações

(ξlim). Nesta tabela, fornecem-se os valores médios e desvio padrão para cada propriedade

dos modelos de árvores arteriais. Este cálculo estat́ıstico foi posśıvel, pois foram gerados
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10 modelos de árvores empregando o Algoritmo 1 conforme explicado anteriormente.

Da Tabela 3.1, nota-se que o aumento do valor do limiar da restrição do ı́ndice

de simetria ξlim provocou aumento do diâmetro do segmento raiz (diraiz), do volume

intravascular (V ) e da dimensão fractal (D). Por outro lado, a diminuição do ńıvel

máximo de bifurcação, denotado por nmax.

Tabela 3.1: Resultados (valor médio e desvio padrão) obtidos com os 10 modelos gerados
dentro de um domı́nio esférico empregado diferentes limiares de assimetria da bifurcação
ξrad

ξlim diraiz [mm] V [mm3] nmax D
0,0 2,4896 ± 0,0053 606,8882 ± 7,4285 24 ± 1 1,3777 ± 0,0072
0,2 2,4897 ± 0,0055 606,8109 ± 7,5747 23 ± 2 1,3785 ± 0,0066
0,4 2,4961 ± 0,0062 612,6682 ± 8,0073 17 ± 1 1,4026 ± 0,0036
0,6 2.5147 ± 0,0059 632,0415 ± 7,7267 14 ± 1 1,4348 ± 0,0034

As Figuras 3.1 e 3.2 exibem o diâmetro médio e o desvio padrão em relação a

esta média dos segmentos de vasos em um determinado ńıvel de bifurcação. Nesta figura,

mostra-se também o erro E entre os resultados morfométricos do modelo e os dados das

árvores arteriais coronarianas reais A e B dada por:

EX =

Nbif∑
i=0

|dm(i)− dr(i)|, (3.1)

nos quais X denota a árvore arterial coronariana real A ou B; dm(i) é diâmetro médio

do modelo no ńıvel de bifurcação i, dr(i) é diâmetro médio da árvore coronariana real

no ńıvel de bifurcação i, Nbif é o ńıvel de bifurcação máximo atingido tanto pelo modelo

quanto para a árvore real. Da Figuras 3.1 e 3.2, percebe-se que os dados oriundos do

modelo estão em concordância com os dados experimentais. Nota-se que a restrição de

ı́ndice de simetria diminiu o ńıvel de bifurcação.

Na Figura 3.3 apresenta-se a distribuição dos raios dos segmentos dos modelos

gerados com e sem controle do grau de assimetria (ξlim = 0, 0 e ξlim = 0, 6). Nota-

se que há diferença entre os modelos tanto nos valores dos raios dos segmentos quanto

na estrutura geométrica. As respostas hemodinâmicas (fluxo sangúıneo, pressão, tensão

de cisalhamento) destes modelos são mostradas nas Figuras 3.4, 3.5 e 3.6, que também

foram afetadas com o controle do grau de assimetria em bifurcações (ξlim = 0, 6). Como
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foi utilizado o expoente de bifurcação γ = 3 nas simulações, percebe-se que a tensão de

cisalhamento foi praticamente uniforme por toda a árvore.
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(b) ξlim = 0, 2
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Figura 3.1: Comparação morfométrica com árvores coronarianas reais: (a) Nbif = 26, EA
= 6.1067 mm, EB = 6.8161 mm; (b) Nbif = 26, EA = 5.8303 mm, EB = 6.6668 mm.
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(c) ξlim = 0, 4
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(d) ξlim = 0, 6
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Figura 3.2: Comparação morfométrica com árvores coronarianas reais: (c) Nbif = 19, EA
= 4.8483 mm, EB = 5.5635 mm; (d) Nbif = 16, EA = 4.6054 mm, EB = 5.5077 mm.
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(a) ξlim = 0, 0

(b) ξlim = 0, 6

Figura 3.3: Distribuição dos raios dos segmentos dos modelos de árvores arteriais gerados
pelo Algoritmo 1 em um domı́nio de perfusão esférico com 250 segmentos terminais.
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(a) ξlim = 0, 0

(b) ξlim = 0, 6

Figura 3.4: Distribuição dos fluxos sangúıneos nos segmentos dos modelos de árvores ar-
teriais gerados com 250 segmentos terminais pelo Algoritmo 1 em um domı́nio de perfusão
esférico.
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(a) ξlim = 0, 0

(b) ξlim = 0, 6

Figura 3.5: Campo de pressão nos modelos de árvores arteriais gerados com 250 segmentos
terminais pelo Algoritmo 1 em um domı́nio de perfusão esférico.
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(a) ξlim = 0, 0

(b) ξlim = 0, 6

Figura 3.6: Distribuição da tensão de cisalhamento nos segmentos dos modelos de árvores
arteriais gerados com 250 segmentos terminais pelo Algoritmo 1 em um domı́nio de per-
fusão esférico.
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3.2 Construção de modelos de árvores arteriais em

um domı́nio 3D não convexo

O ventŕıculo esquerdo do coração (uma das camadas do músculo card́ıaco) humano pode

ser representado geometricamente por dois elipsóides concêntricos definidos pelas seguintes

equações (FUNG, 1984; HUNTER et al., 1997; SCHREINER et al., 2006):

x2

a2
s

+
y2

b2
s

+
z2

c2
s

= 1 s = {i, e}, (3.2)

nos quais i, e representam as superf́ıcies interna (endocárdico) e externa (epicárdio),

respectivamente.

O volume de perfusão é a região entre os dois elipsóides, cuja entrada de sangue

está localizada na circunferência do elipsóide externo, conforme mostrado na Figura 3.7,

em que xprox denota a posição proximal da artéria de alimentação.

Figura 3.7: Representação da geometria do ventŕıculo esquerdo do coração humano (adap-
tado de Queiroz (2013).)

De acordo com Schreiner et al. (2006), os dois elipsóides concêntricos definidos

pela Equação (3.2) possuem eixos epicárdicos ae = 4 cm, be = 3 cm e ce = 7 cm e eixos

endocárdicos ai = 3 cm, bi = 2 cm, e ci = 6 cm. O plano mitral (plano superior com

normal na direção z) foi representado por um plano de corte, resultando na região limitada

por z < 2 cm. O domı́nio de perfusão foi posteriormente restringido à parede anterior por
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um segundo plano de corte, ficando como região válida a dada por y < 0, o que resulta em

uma casca eĺıptica de 1 cm de espessura (ver Figura 3.10). As superf́ıcies interna e externa

desta casca eĺıptica são representadas por malhas com 700 e 1084 elementos triangulares,

respectivamente. A entrada de fluxo sangúıneo foi escolhida ao longo do contorno exterior

superior (z = 2), na posição xprox = (0, 794,−2, 098, 2).

Com o volume de perfusão descrito acima (não convexo), o Algoritmo 1 foi uti-

lizado para gerar a rede arterial de acordo com os seguintes parâmetros de entrada: (i)

Nterm = 4000, (ii) pterm = 80 mmHg, (iii) pperf = 100 mmHg, (iv) Qj
term = 0.085 mL/min,

(v) Qperf = 340 mL/min, (vi) γ = 3. Cada algoritmo foi executado 10 vezes empregando

diferentes sequências de números pseudoaleatórios para produzir as posições distais dos

segmentos terminais.

Na Tabela 3.2 são mostrados os resultados morfométricos (valor médio e desvio

padrão) dos modelos de árvores arteriais gerados adotando o Algoritmo 1. Como no

experimento anterior, conclui-se que aumento do valor do limiar da restrição do ı́ndice

de simetria ξlim provoca aumento do diâmetro do segmento raiz (diraiz) e do volume

intravascular (V ) e diminuição do ńıvel de bifurcação nmax.

Tabela 3.2: Resultados (valor médio e desvio padrão) obtidos com os 10 modelos gera-
dos dentro de um domı́nio representando uma parede ventricular esquerda empregado
diferentes limiares de assimetria da bifurcação ξlim.

ξlim diraiz [mm] V [mm3] nmax D
0,0 2,6757 ± 0,0343 1007,7 ± 72,3777 75 ± 8 1,3665 ± 0,0052
0,2 2,6779 ± 0,0345 1010,2 ± 72,3057 56 ± 6 1,3710 ± 0,0037
0,4 2,6927 ± 0,0375 1032,7 ± 78,9976 32 ± 2 1,3962 ± 0,0024
0,6 2,7295 ± 0,0432 1102,4 ± 87,5386 22 ± 1 1,4322 ± 0,0013

As curvas que mostram a relação entre o diâmetro médio dos segmentos em função

do ńıvel de bifurcação na árvore arterial são apresentadas nas Figuras 3.8 e 3.9. Observa-se

que o decaimento do diâmetro médio do segmento ocorre em ńıveis de bifurcação menores

que 8. A partir deste ńıvel, o diâmetro médio permanece aproximadamente constante.

Além disso, fica claro que o aumento do valor do limiar da restrição do ı́ndice de simetria

ξlim diminui o ńıvel de bifurcação nmax.

Nas Figuras 3.10, 3.11, 3.12 e 3.13, mostram-se a distribuição dos raios dos seg-

mentos e as propriedades hemodinâmicas (fluxo sangúıneo, pressão, tensão de cisalha-
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mento) dos modelos gerados com e sem controle do grau de assimetria. Como no ex-

perimento anterior, conclui-se que a geração de modelos de árvores arteriais levando em

conta o grau de assimetria em bifurcações influencia o arranjo dos segmentos, as medidas

morfométricas (ńıvel de bifurcação, raio) e as respostas hemodinâmicas destes modelos.
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(b) ξlim = 0, 2
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Figura 3.8: Curva morfométrica que relaciona o diâmetro médio dos segmentos em função
do ńıvel de bifurcação da árvore arterial na parede ventricular anterior esquerda.
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(c)ξlim = 0, 4
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(d) ξlim = 0, 6
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Figura 3.9: Curva morfométrica que relaciona o diâmetro médio dos segmentos em função
do ńıvel de bifurcação da árvore arterial na parede ventricular anterior esquerda.
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(a) ξlim = 0, 0

(b) ξlim = 0, 6

Figura 3.10: Distribuição dos raios dos segmentos dos modelos de árvores arteriais gerados
com 4000 segmentos terminais pelo Algoritmo 1 em um domı́nio de perfusão representando
a parede ventricular anterior esquerda.
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(a) ξlim = 0, 0

(b) ξlim = 0, 6

Figura 3.11: Distribuição dos fluxos sangúıneos nos segmentos dos modelos de árvores
arteriais gerados com 4000 segmentos terminais pelo Algoritmo 1 em um domı́nio de
perfusão representando a parede ventricular anterior esquerda.
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(a) ξlim = 0, 0

(b) ξlim = 0, 6

Figura 3.12: Distribuição do campo de pressão nos modelos de árvores arteriais gerados
com 4000 segmentos terminais pelo Algoritmo 1 em um domı́nio de perfusão representando
a parede ventricular anterior esquerda.
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(a) ξlim = 0, 0

(b) ξlim = 0, 6

Figura 3.13: Distribuição da tensão de cisalhamento nos segmentos dos modelos de árvores
arteriais gerados com 4000 segmentos terminais pelo Algoritmo 1 em um domı́nio de
perfusão representando a parede ventricular anterior esquerda.
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4 Conclusões e Trabalhos Futuros

Este trabalho apresenta um algoritmo baseado no método CCO para a geração de árvores

arteriais em domı́nios 3D não necessariamente convexos controlando a assimetria das bi-

furcações. Esta restrição foi investigada gerando árvores em domı́nios 2D por Schreiner

et al. (SCHREINER et al., 1997) e aqui contribui-se com a análise considerando a cons-

trução de árvores em domı́nios 3D. Em destaque, a influência desta restrição no volume

intravascular, a tensão de cisalhamento e a dimensão fractal dos modelos de árvores ar-

teriais foi aqui investigada pela primeira vez. Entende-se que este trabalho corrobora o

estudo feito por Schreiner et al. (SCHREINER et al., 1997).

A geração de modelos de árvores arteriais controlando a assimetria das bifurcações

afeta as propriedades morfométricas destes modelos, tais como: ńıvel de bifurcação, vo-

lume intravascular e raio de entrada da artéria de alimentação. No tocante a resposta

hemodinâmica, o perfil de pressão e a tensão de cisalhamento não tiveram alterações

significativas com o valor do limite de assimetria (ξlim).

Este trabalho visa impactar na área de Modelagem computacional de sistemas

complexos artificiais, naturais e sócio-culturais e da interação homem natureza. Os mo-

delos computacionais de árvores arteriais propostos neste trabalho estão no estado da arte

na área de Matemática Aplicada e formam parte dos objetivos do Instituto Nacional de

Ciência e Tecnologia em Medicina Assistida por Computação Cient́ıfica (INCT-MACC).

O trabalho desenvolvido nesta monografia ainda pode ser estendido e complemen-

tado. Como possibilidades para trabalhos futuros, destacam-se as seguintes atividades:

• No ramo da hemodinâmica computacional, a impedância de modelos de árvores

arteriais e a variabilidade do fluxo sangúıneo dos segmentos terminais podem ser

consideradas;

• Estudar formas de melhorar a visualização dos resultados, por exemplo, através do

uso de tecnologia 3D;
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