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1 - INTRODUÇÃO
Doenças cardiovasculares são responsáveis por uma parcela significativa das internações e óbitos no Brasil. A visualização e a

quantificação precisas do fluxo cardiovascular podem contribuir para uma redução nessa parcela. A ressonância magnética

oferece o potencial de um exame cardiovascular completo. Em particular, a técnica denominada spiral FVE pode fornecer dados

equivalentes aos da ultrassonografia Doppler. O tempo de aquisição dos dados com spiral FVE pode ser reduzido com uma

abordagem denominada compressed sensing. A teoria dessa abordagem estabelece que a imagem pode ser reconstruída a

partir de dados sub-amostrados se ela tiver uma representação esparsa num domínio transformado conhecido e se os dados

forem amostrados aleatoriamente, de forma que os artefatos gerados pela sub-amostragem sejam incoerentes nesse domínio.

O objetivo deste trabalho é encontrar uma representação esparsa para os dados obtidos com spiral FVE, viabilizando a

abordagem via compressed sensing.

2 - METODOLOGIA
A metodologia consiste em utilizar dados obtidos no doutoramento do orientador no ambiente MATLAB para simular o efeito da

sub-amostragem descartando dados e comparar diversas representações desses dados em domínios transformados quanto à

esparsidade. O trabalho foi programado em três etapas. A primeira etapa consiste num estudo dirigido que visa desenvolver

familiaridade com os conceitos e técnicas relevantes para o problema, como programação em MATLAB, imageamento por

ressonância magnética (MRI), fisiologia cardiovascular, entre outros. A segunda etapa consiste num estudo dirigido sobre

compressed sensing e sua aplicação em MRI. Na terceira etapa, dados oriundos do doutoramento do orientador serão utilizados

no ambiente MATLAB onde esses dados serão representados em diversos domínios transformados para avaliar qual fornece a

melhor representação esparsa. A relação sinal-ruído será avaliada em cada caso para diferentes números de coeficientes.

3 - RESULTADOS
O trabalho encontra-se num estágio inicial, uma vez que o bolsista iniciou o projeto em maio de 2011 (o bolsista inicialmente

associado a este projeto saiu em intercâmbio antes do início do mesmo). No momento, ainda estamos desenvolvendo a

primeira etapa do programa. Até agora, foram adquiridas noções sobre imageamento por ressonância magnética, noções

preliminares de programação em MATLAB e processamento digital de sinais no ambiente MATLAB e noções de processamento

digital de imagens. Além disso, leituras adicionais sobre compressed sensing e sua aplição à ressonância magnética permitiram

uma compreensão geral preliminar do objeto de estudo deste trabalho. No momento, essa compreensão encontra-se ainda em

um nível qualitativo. Uma compreensão mais precisa do problema será desenvolvida na próxima etapa, consolidando os

fundamentos necessários para uma abordagem concreta do problema na última etapa.

4 - CONCLUSÃO
O momento precoce deste resumo não permite conclusões sobre o objeto de estudo em si. Uma avaliação do ritmo de progresso

nessa etapa do trabalho aponta para um sucesso em breve no desenvolvimento das duas primeiras etapas estabelecidas.
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ressonância magnética, ressonância magnética de fluxo, spiral Fourier velocity encoding, spiral FVE, compressed sensing,

domínios transformados, representações esparsas.
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