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bons resultados em um paciente podem 
não funcionar com outros, mesmo 
quando os sintomas são similares. 
Desta maneira, encontrar o tratamento 
adequado para determinado paciente 
pode levar semanas ou até meses e, 
durante este tempo, sua condição pode 
se agravar. Além disso, apesar dos altos 
investimentos em pesquisa e assistência 
médica especializada, ainda não foi 
descoberta a cura para esta doença. 
Geralmente, tudo que se pode esperar 
do tratamento médico é o aumento em 
alguns anos da sobrevida dos pacientes.

O Departamento de Modelagem 
Computacional Cardíaca no Simula 
Research Laboratory, em Oslo, na Noruega, 
desenvolve modelos computacionais 
para a mecânica e a eletrofisiologia 
cardíaca. Nossa visão de longo prazo é 
tornar pacientes virtuais uma realidade 
e aplicar modelos computacionais na 
pesquisa biomédica básica. Nossos 

Imagine uma pessoa sendo hospitalizada 
e diagnosticada com insuficiência 
cardíaca. Dentro dos computadores do 

hospital é criado um protótipo completo 
e personalizado deste paciente, com 
base em exames e imagens médicas. 
Neste paciente virtual, uma equipe de 
cardiologistas pode testar e avaliar 
opções de tratamento como, por exemplo, 
remédios, marca-passos e cirurgias. Com 
base nas respostas do paciente virtual, 
o tratamento ideal é, então, escolhido. 
Quando administrado ao paciente real, 
os resultados são imediata redução 
dos sintomas e substancial melhora na 
qualidade de vida.

Infelizmente, esta história ainda não 
é realidade. Diariamente, milhares de 
pessoas morrem de insuficiência cardíaca 
e, até mesmo nos melhores hospitais 
do mundo, os tratamentos no momento 
são muitas vezes baseados na tentativa 
e no erro. As terapias que apresentam 

Modelos computacionais cardíacos vão aprimorar 
tratamentos e salvar vidas

objetivos são aprimorar as práticas 
clínicas e melhorar o entendimento de 
como o coração funciona. Com isso, 
será possível aperfeiçoar o tratamento 
de determinados pacientes e reduzir 
consideravelmente as despesas de 
instituições de assistência médica.

Em essência, o princípio de desenvolver 
modelos personalizados para os 
pacientes tem como finalidade transferir 
o longo processo de tentativa e erro 
para o computador.  Desta forma, seria 
possível descobrir o tratamento ideal em 
minutos ao invés de semanas. Apesar 
de esta ideia parecer distante da prática 
clínica diária, ferramentas necessárias já 
estão disponíveis, como os detalhados 
modelos da fisiologia cardíaca humana; 
ressonâncias magnéticas de alta 
resolução, capazes de capturar detalhes 
da anatomia; e a alta oferta de hardware 
computacional.
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De maneira similar, pesquisas biomédicas 
baseadas em simulações computacionais 
podem complementar ou até substituir 
modelos animais e experiência 
em laboratório. Os experimentos 
computacionais podem ser executados 
de maneira rápida, barata e com muito 
menos considerações éticas. Desta 
forma, não é surpreendente que o uso 
de modelos computacionais seja mais 
difundido em pesquisa básica do que na 
prática clínica, e seu uso tem contribuído 
para a compreensão de importantes 
processos fisiológicos. Entretanto, há 
lacunas a serem preenchidas antes 
que todo o potencial da aplicação 
da modelagem computacional na 
biomedicina possa ser alcançado.

Um dos desafios é a enorme 
complexidade dos processos biológicos 
que controlam a função cardíaca. Mesmo 
com o vasto conhecimento disponível, 
os modelos matemáticos, apesar de 
extremamente detalhados, continuam 
a ser uma descrição simplificada da 
realidade. Certificar-se de que esta 
descrição simplificada é correta e 
capta os mecanismos essenciais é 
tarefa desafiadora e importante área de 
pesquisa. No nosso grupo, atualmente, 
trabalhamos em vários estudos de 

validação, com foco em uma variedade 
de importantes mecanismos. Alguns 
exemplos são como o ciclo dos íons de 
cálcio no interior das células causa a 
contração muscular, e como deformações 
mecânicas do tecido cardíaco  podem 
alterar suas propriedades elétricas. Neste 
último estudo, contamos com estreita 
colaboração do professor Rodrigo 
Weber dos Santos e de seus colegas do 
Laboratório de Fisiologia Computacional 
(Fisiocomp) da UFJF. 

Outro desafio está relacionado ao de-
senvolvimento de métodos numéricos 
eficientes para solucionar as equações 
dos modelos. Modelos matemáticos do 
coração são normalmente formulados 
como complexos sistemas de equações 
diferenciais. Estes modelos, geralmente 
em multi-escala, descrevem os processos 
a partir do nível das células até o nível 
do órgão como um todo. A resolução de 
equações diferenciais em um computa-
dor tipicamente requer discretização – 
processo de colocação de um conjunto 
de pontos ao longo do domínio de in-
teresse –, e aproximação da solução em 
cada um dos pontos. Para capturar os 
processos, que variam rapidamente, no 
coração, é necessário espaçamento entre 
os pontos de cerca de 0,2 mm no espaço 
e de 0,1 milisegundo no tempo. Represen-
tar um coração humano ao longo de um 
ciclo cardíaco completo pode equivaler 
a solucionar um problema com mais de 
cem milhões de incógnitas, um grande 
desafio computacional mesmo com os 
mais modernos computadores. Uma si-
mulação computacional de alta precisão, 
de apenas uma batida do coração pode 
demorar até vários dias para ser execu-
tada em um computador normal. Este in-
tervalo de tempo retarda toda a pesquisa 
com base nestes modelos, e os torna im-
próprios para aplicações clínicas. 

Recentes avanços em métodos numéri-
cos e, em especial, o uso de plataformas 
de hardware modernas, como processa-
dores multicore e unidades de proces-
samento gráfico, mostram o potencial 
de reduzir drasticamente os tempos de 
computação.

Simular a função do coração em tempo 
real, ou seja, cerca de um segundo de 
cálculo para cada batimento cardíaco, 
vem sendo um objetivo da comunidade 
científica por vários anos. Embora este 
objetivo pareça estar fora do alcance, 
os resultados recentes indicam que 
tempos de computação de alguns 
minutos podem ser viáveis num futuro 
relativamente próximo. Isto aumentará 
drasticamente a capacidade de uso dos 
modelos em pesquisa básica, e abrirá 
possibilidades de aplicações clínicas. Para 
alcançar este objetivo, trabalhamos em 
conjunto com pesquisadores do Fisicomp 
e do Programa de Pós-Graduação em 
Modelagem Computacional da UFJF 
para desenvolver métodos numéricos 
mais eficientes e para melhor utilizar o 
hardware de alto desempenho que temos 
a disposição hoje em dia.
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