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Resumo

da Fonseca, Afonso Ueslei. Desenvolvimento de Técnicas de Pré-
processamento de Radiografias Digitais de Tórax Infantil. Goiânia, 2017.
135p. Dissertação de Mestrado. Instituto de Informática, Universidade Federal
de Goiás.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) mais de 900 mil crianças, menores de
cinco anos, foram a óbito em 2015, devido a pneumonia. Muitas dessas mortes poderiam
ser evitadas com um diagnóstico mais preciso, precoce e com correta administração de
medicamentos. A radiografia de tórax é um dos exames preconizados para detecção de
pneumonia pela OMS, sendo comumente usada em sistemas de diagnóstico assistido por
computador (CAD). Desenvolver sistemas que apoiem diagnóstico médico mais preciso,
reduzam custos de tratamento e principalmente diminuam o número de óbitos é um papel
da ciência. Destaca-se que radiografias de qualidade requerem equipamentos devidamente
instalados/calibrados e pessoal capacitado para opera-los. Todavia, dado os recursos
financeiros limitados, principalmente em áreas mais vulneráveis, a qualidade das imagens
fica significativamente comprometida, dificultando o trabalho de diagnóstico pelo médico.
Assim, este trabalho traz um método composto por técnicas de pré-processamento de
radiografias de tórax pediátricas. As técnicas foram idealizadas para serem de simples
implementação e baixo custo computacional. Os principais objetivos do trabalho são
promover ganho de performance, acurácia e robustez aos sistemas CAD, favorecer a
construção de bases de imagens padronizadas e além disso colaborar com o treinamento
de profissionais de saúde. Para atingir esses objetivos foram desenvolvidas técnicas de
melhoria da qualidade visual, remoção de informações desnecessárias ou confidenciais e
reconstrução das áreas degradadas decorrente da remoção dessas informações, correção
de orientação e definição de regiões de interesse. Esse método foi avaliado utilizando
uma base de radiografias de tórax infantil divida em três classes e resultados mostram
ganhos significativos em comparação a métodos presentes na literatura. Espera-se que
essas contribuições favoreçam o aperfeiçoamento de sistemas, construção de bases mais
padronizadas, treinamento de profissionais e surgimento de novas técnicas.
Palavras–chave

Melhoramento de imagem, Padronização, Segmentação, Radiografia pediátricas
de tórax, Pneumonia



Abstract

da Fonseca, Afonso Ueslei. . Goiânia, 2017. 135p. MSc. Dissertation. Instituto
de Informática, Universidade Federal de Goiás.

According to the World Health Organization (WHO), more than 900,000 children, youn-
ger than five years old, have died in 2015 due to pneumonia. Many of these deaths could
be avoided with earlier and more accurate diagnosis to provide proper medicine admi-
nistration. Chest radiography is one of the most recommended test by the WHO in order
to detect childhood pneumonia, and it is commonly used in computer aided diagnostic
(CAD) systems. A science role is to develop systems that require a more precise medical
diagnosis and treatment cost reducing, but mainly death rate decreasing. It is highlighted
that quality radiography demands equipments very well installed and calibrated and staff
trained to handle them. However, due limited budget resources, mainly in most vulnerable
areas, the image quality is significantly damaged, so turning the medical diagnosis harder.
Therefore, this work presents a method composed of a set of preprocessing techniques
for pediatric radiography. These techniques intend to have simple implementation and
low computational cost. The main goal of this work is to increase performance, accuracy
and robustness of CAD systems, to improve database standardization and also to colla-
borate with the professionals training. Thus, techniques were developed, such as, visual
quality enhancement, removal of unnecessary or confidential information, reconstruction
of degraded areas due to the information removal, orientation correction and definition
of a region of interest. All techniques were evaluated using a children chest X-ray data-
base divided into three classes and results show significantly improve when compared to
methods presented in literature. We expect these contributions will assist to development
and improvement of new systems, construction of more standardized databases, staff trai-
ning and the development of new techniques.

Keywords

Image Enhancement, Standardization, Segmentation, Pediatric Chest Radio-
graphs, Pneumonia
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CAPÍTULO 1
Introdução

Na medicina moderna a imagem tornou componente essencial, em pesquisas la-
boratoriais e práticas clínicas, sendo encontradas em grande variedade de especialidades.
Biólogos estudam células; virologistas geram reconstruções 3D de vírus de micrografias;
radiologistas identificam e quantificam tumores via Ressonância Magnética (MRI), To-
mografia Computadorizada (CT) e Raio-X (RX); e neurocientistas detectam a atividade
metabólica cerebral a partir de Tomografia por Emissão de Positrões (PET) e exames
de Ressonância Magnética Funcional (fMRI). A análise destes diversos tipos de imagem
requer sofisticadas ferramentas informatizadas de quantificação e visualização [5, 51].

As radiografias de tórax são adquiridas frequentemente na rotina hospitalar,
para orientação e diagnóstico em intervenções cardíacas e para monitorar o progresso
intra-operatório durante procedimento cirúrgicos [5], sendo preciosa fonte de informação
para pesquisa, treinamento, tratamento, investigação e auxilio a diagnóstico relacionados
principalmente às doenças cardiorrespiratórias, e combinadas a sistemas informatizados
potencializam seu alcance [58, 49].

Inúmeros bancos de dados de radiografias de tórax como JSRT [77], SCR [90],
HARRY c© [78], Chandrasekhar [11], JAEGER [43] e outros tem sido criados, mantidos e
disponibilizados para propósitos diversos, contando com grande variedade de radiografias
adquiridas em diferentes ambientes, configurações, aparelhos e técnicas. As Figuras
1.1(a), 1.1(b) e 1.1(c) são exemplos de imagens de radiografia de tórax encontradas.

(a) Presença de pneumonia (b) Parênquima normal (c) Sem diagnóstico

Figura 1.1: (a) e (b) radiografias infantis com e sem pneumonia. (c) radiografia de
um adulto sem diagnóstico determinado. Fontes: (a) e (b) IPTSP[20] e
(c) JSRT [77].
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A pneumonia é uma doença epidêmica caracterizada por infecção aguda no sis-
tema respiratório e afeta principalmente os pulmões, sendo segundo dados da Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) no ano de 2015 a principal causa de mortes de crianças em
todo o mundo [60]. É assustador o número de crianças menores de cinco anos que morrem
acometidas pela doença, superando 900 mil só em 2015 e representando 16% de todas as
mortes (vide Figura 1.2). A maioria dos casos de pneumonia ocorrem no Sul da Ásia e
na África sub-saariana. No Brasil, mais de dois milhões de crianças são acometidas pela
doença ao ano [18].

Figura 1.2: Causas de mortes entre crianças até 5 anos, 2015 [60].

Atualmente a OMS recomenda na prática clínica diária a radiografia de tórax
como melhor método disponível para diagnosticar a pneumonia [59]. O avanço tecno-
lógico dos equipamentos hospitalares torna o procedimento de captação de radiografias
simples e rápido, mesmo em localidades fora dos grandes centros urbanos. Nessas loca-
lidades existe uma satisfatória disponibilidade de equipamentos de raio-X tradicionais, o
que foi preponderante para se definir a utilização da radiografia como objeto de interpre-
tação para diagnóstico em estudos epidemiológicos [14].

Inúmeros sistemas de diagnóstico assistido por computador (CAD)1 foram cri-
ados, e novos surgem a cada dia, principalmente relacionados a imagens médicas [22].
Entretanto ainda existem inúmeras limitações e dificuldades enfrentadas por esses siste-
mas, que vão de eficiência e eficácia até questões éticas e de comércio [48].

Quanto às últimas o campo de discussão é amplo e demanda muita força política,
já em relação as limitações de eficiência e eficácia essas podem ser vencidas com o
surgimento de novas tecnologias e desenvolvimento de técnicas.

Este capítulo apresenta uma descrição geral do problema, sua motivação e os
objetivos deste trabalho, e por fim as considerações finais.

1do inglês Computer-Aided Diagnosis
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1.1 Processamento digital de radiografias

Uma imagem pode ser definida como uma função bidimensional, f(x,y), onde
“x” e “y” são coordenadas espaciais no plano, e a amplitude de “f” em qualquer par de
coordenadas (x,y) é considerada a intensidade da imagem naquele determinado ponto.
Quando os valores de “x”, “y” e “f” são finitos, temos uma imagem digital. Usualmente
cada ponto é definido como um picture elements, pels ou pixels [32, 50].

Processamento Digital de Imagens (PDI) se refere ao processamento de imagens
por um computador digital, cujos principais objetivos são prover uma melhora das
informações visuais para a interpretação humana e processar dados de imagens para
armazenamento, transmissão e representação [32].

Uma das etapas que compõe o PDI é o pré-processamento, que está diretamente
ligado ao preparo da imagem para um posterior processamento, sendo relacionado prin-
cipalmente a melhoria dos aspectos visuais da imagem (do inglês enhancement) [34, 83].

O pré-processamento em imagens médicas e radiográficas, todavia, está sujeito a
certas restrições, exigindo maior complexidade que outros tipos de imagem. Isso se deve
ao fato dessas imagens serem ricas em informações sensíveis, onde alterações podem
influenciar num diagnóstico e ser decisivo entre a vida ou a morte de um paciente [57].

Figura 1.3: Representação de uma imagem monocromática.

1.2 Motivação

Malgrado já existirem vacinas disponíveis para o combate eficaz no tratamento
da pneumonia muitas vezes, em função de um diagnóstico incorreto, deixam de ser
aplicadas ou são aplicadas desnecessariamente contribuindo com o número de óbitos e
com o surgimento de novas cepas, descobertas a cada ano [29].

O diagnóstico assistido por computador (CAD) nesse sentido tem-se mostrado
uma importante ferramenta para melhoria do diagnóstico tanto da pneumonia como de
outras doenças. Inúmeras são as pesquisas conduzidas nesse campo, sempre focadas no
aprimoramento e desenvolvimento de técnicas que promovam melhor acurácia e precisão
[28, 37, 44, 49, 81, 58, 91].
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Inúmeros porém são também os desafios, sendo que no campo das radiografias
de tórax e mais especificadamente a de crianças menores de cinco anos, estes estão
ligados principalmente a qualidade da imagem. Como já mencionado a maior incidência
de mortes por pneumonia ocorre em regiões subdesenvolvidas onde são precárias as
condições de assistência a saúde e onde a aquisição das imagens de raio-X ocorre por meio
de equipamentos tradicionais, defasados e/ou sem a devida manutenção o que corrobora
com a baixa qualidade dessas.

Há anos diversos pesquisadores tem-se motivado a desenvolver técnicas, méto-
dos e soluções que minimizem a carência presente nessas imagens [1, 12, 57, 62, 63,
73, 75, 82, 92, 100, 101]. Nossa motivação é similar à destes pesquisadores, prover me-
lhor qualidade às imagens possibilitando melhores diagnósticos e redução da mortalidade,
quer seja por meio do ganho de performance e acurácia nas técnicas já existentes e em-
pregadas ou no desenvolvimento de novas técnicas.

1.3 Justificativa

A qualidade de uma imagem radiológica é afetada principalmente pela densidade
óptica, detalhe, contraste radiológico e distorção[21], porém em radiografias pediátricas
(crianças menores de cinco anos) há outros fatores impactantes como posicionamento,
movimento respiratório, anatomia característica, tempo de exposição e presença de ter-
ceiros (para segurar a criança). Há ainda a incidência de artefatos estranhos, comumente
encontrados, tais como moedas, anéis, marcadores, botões, cateteres, etc [39, 40, 75, 98].
Somados a tudo isso o manuseio da radiografia e a forma de armazenamento determinam
a qualidade final da radiografia.

Dada a importância da radiografia de tórax, não só para o diagnóstico da pneu-
monia, mas para uma série de doenças, justificam-se as pesquisas no sentido de dar-lhes
uma melhor qualidade e que por consequência melhorem a precisão e acurácia do diag-
nóstico. Avançando um pouco mais essa melhora pode ainda contribuir no treinamento
de profissionais, na construção de bases mais padronizadas e na garantia da privacidade e
anonimato, questões éticas e legais[53, 56].

1.4 Objetivos

Expostas as razões que motivam o trabalho, nosso objetivo geral é a melhoria
dos aspectos visuais de radiografias de tórax infantil, por meio do desenvolvimento e
aplicação de técnicas de pré-processamento. Padronizar radiografias de forma a propiciar
melhor acurácia e precisão daquelas técnicas já existentes ou de futuras, aprimorando
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soluções relacionados à pesquisa, diagnóstico, tratamento, treinamento e investigação de
doenças. Como objetivos específicos, têm-se:

• identificação e remoção de artefatos estranhos de diferentes origens;
• reconstrução e preenchimento de áreas degradadas da imagem, causadas pelos

artefatos removidos;
• aperfeiçoamento, com remoção de ruídos, ajuste de contraste e brilho, e outras

distorções;
• ajustes das imagens (rotação, segmentação, dentre outros) para definição de regiões

de interesse (do inglês ROI - Region of Interest) com fim a aumentar eficiência.

1.5 Considerações finais do capítulo

Este capítulo apresentou uma visão geral sobre a radiografia de tórax e em
especial a radiografia pediátrica, a pneumonia como doença de maior risco e incidência
na infância, um pouco sobre o processamento digital de radiografias, seu desafios e sua
importância para sistemas assistidos por computador, e ainda, a motivação do trabalho,
sua justificativa e os objetivos.

Este trabalho segue estruturado da seguinte forma:
No Capítulo 2 é apresentado um pouco sobre a literatura e pesquisas relacionadas

às principais técnicas de processamento de radiográficas de tórax objeto desse estudo.
O Capítulo 3 traz uma descrição dos métodos e dos materiais utilizados, com

detalhamento da base de dados. Uma apresentação resumida do método proposto é
também apresentada.

A primeira técnica ou etapa do método proposto é apresentada em detalhes no
Capítulo 4 e está relacionada ao aperfeiçoamento de radiografias. Testes e avaliações da
técnica são apresentados com as devidas considerações ao final.

No Capítulo 5 a segunda etapa, Remoção de Artefatos, é apresentada e também
seus testes, avaliações e considerações finais.

O Capítulo 6 a reconstrução de áreas degradadas pela remoção de artefatos é
detalhada seguida por testes, avaliações e suas considerações.

No penúltimo capítulo, Capítulo 7 duas tarefas (correção de rotação e definição
da ROI) finalizam o conjunto de técnicas de pré-processamento do método proposto e
novamente os testes, avaliações e considerações são apresentados.

O Capítulo 8 apresenta as conclusões finais, as contribuições, publicações e os
trabalhos futuros que poderão ser realizados a partir dessa dissertação.



CAPÍTULO 2
O Pré-Processamento de Radiografias

Este capítulo descreve um pouco da literatura que fundamenta nossa pesquisa,
abordando alguns estudos, conceitos e tecnologias que sustentaram o desenvolvimento
deste trabalho.

O pré-processamento de imagens tem sido objeto de estudos recentes em várias
áreas da medicina, sendo um importante e desafiador fator nos sistemas CAD. Reconhe-
cimento facial e de digitais; detecção de tumores, cânceres e infecções; análises de ultras-
som; microscopia; restauração de imagem, processos de segmentação e padronização de
bases de dados são apenas alguns exemplos em que o pré-processamento é usado.

2.1 Aperfeiçoamento

Aperfeiçoamento é provavelmente a tarefa mais comum no pré-processamento
de imagens e refere-se ao processo de ajuste de imagens de forma a torná-las mais
adequadas para exibição. Por exemplo, você pode remover o ruído, aumentar nitidez, ou
iluminar uma imagem, tornando mais fácil a identificação das suas características [34].
As Figuras 2.1(a), 2.1(b), 2.1(c) e 2.1(d) ilustram alguns exemplos.

Recentemente Tiwari & Gupta [84] propuseram um método para o aumento do
contraste de imagens médicas em dois passos, o primeiro pelo aumento do contraste
global usando correção gama e distribuição ponderada da probabilidade de luminância de
pixel, o segundo por filtragem homomórfica seguida de normalização, afim de aumentar
a nitidez da imagem preservando seu brilho.

Os autores compararam o método com outros reconhecidos da literatura como
Equalização do Histograma (do inglês Histogram Equalization - HE), Equalização Adap-
tativa de Histograma (do inglês Adaptative Histogram Equalization -AHE), Equalização
adaptativa de histograma com limitação de contraste (do inglês Contrast Limited Adaptive

Histogram Equalization - CLAHE) e Máscara de Nitidez Adaptativa (do inglês Adaptive

Unsharp Masking - US). Avaliado em diversos tipos de imagens médicas (angioplastia,
raio-X de tórax, de crânio, de espinha, etc) apresentou, conforme os autores, taxas de Erro
Médio Absoluto de Brilho (do inglês Absolute Mean Brightness Error - AMBE) e de Pico
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(a) Equalização do histograma. (b) Desborramento usando filtro de Wiener.

(c) CLAHE. (d) Correção não-uniforme com morfologia.

Figura 2.1: (a), (b), (c) e (d) imagens originais à esquerda e a direita após processo
de aprimoramento [32].

de Sinal Ruído (do inglês Peak Signal to Noise Ratio - PSNR) melhores que os métodos
de comparação.

Philipse et al.[63, 64] propôs um método geral para normalização de imagens,
baseado na padronização de energia local. O método realiza a decomposição de energia da
imagem em diferentes bandas, em seguida a energia localizada em cada banda é escalada
de acordo com um valor de referência para então uma nova imagem ser reconstruída.
Isso, conforme os autores, permite o isoladamente de diferentes estruturas em diferentes
bandas e a aplicação de uma normalização em cada uma delas.

A decomposição da imagem se dá por meio da convolução de filtros gaussianos
com diferentes valores de σ - parâmetro escalar definido como σi = 2i onde i é o número
de bandas de decomposição. Aplicado sobre radiografias de tórax, o método foi avaliado
nos processos de segmentação de pulmão e de clavícula e na detecção de tuberculose.
Comparado com outros métodos de normalização conhecidos, como equalização do
histograma, mostrou, segundo os autores, melhora significativa em todos os processos
submetidos.

Stahl, Aach & Dippel[82] em 2000 e mais recentemente Alavijeh & Nasab [1]
no ano 2015, também trabalharam o aprimoramento de imagens em processamento multi-
escala. Os primeiros fizeram uma extensão do algoritmo padrão de máscara de nitidez
por meio de uma repetição hierárquica que permitisse acesso consistente a estruturas de
múltiplos tamanhos. Nela a radiografia era decomposta em uma arquitetura piramidal
de oito ou mais canais/escalas. Em cada escala as estruturas fracamente contrastantes
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eram então aumentadas por processamento não-linear apropriado. O método, conforme
os autores, centrava-se em dois pontos: compatibilidade com o algoritmo padrão que é
utilizado rotineiramente na prática clinica, aprimoramento resistente a ruídos no sentido
que previne a amplificação de ruídos indesejáveis. Já Alavijeh & Nasab propuseram um
método de triangulação, realizando CLAHE e supressão de ruídos de forma simultânea
por meio de filtragem morfológica. A decomposição da imagem era realizada por meio
da transformada discreta de wavelet (DWT). O método de acordo com os autores permite
um ajuste do brilho da imagem e um significativo aprimoramento do contraste.

Vieira [92, 93] trabalhou técnicas de pré-processamento aplicadas a imagens
mamográficas digitalizadas. Em sua tese de doutorado avaliou as imagens por funções de
transferência óptica e espectros de Wiener do ruído, aplicando filtros digitais específicos
em função do equipamento utilizado na aquisição da imagem. Em seu trabalho mais atual
filtragem adaptativa e transformadas de estabilização da variância do ruído foram usadas
para remoção de ruídos quânticos, tendo como objetivo principal a redução das doses de
radiação necessárias para realização dos exames mamográficos.

Zhu & Huang [102] apresenta um algoritmo adaptativo baseado no histograma
que preserva a informação de entropia. O algoritmo introduz um parâmetro β na fórmula
de mapeamento dos níveis de cinza e toma a informação de entropia como função de
destino para ajustar adaptativamente o espaçamento de dois níveis de cinza adjacentes
em um novo histograma. Os resultados, de acordo com os autores, promovem um ganho
significativo no processamento de imagens de tomografia computadorizada (CT).

Em seu artigo Zhu et al [100] pré-processou imagens de raio-X via aperfeiço-
amento de um filtro recursivo temporal auto-adaptativo para redução de ruídos aleató-
rios causados pelos dispositivos de raio-X usando programação em circuitos lógicos por
FPGA (do inglês Field Programmable Gate Array) e outros periféricos.

2.2 Segmentação

Segmentação: (Do dicionário) ato ou efeito de segmentar, dividir em segmentos.
Em PDI segmentação é um dos principais passos no processamento de imagens, princi-
palmente nos métodos onde as entradas são imagens e as saídas são atributos.

A segmentação usualmente representa a primeira etapa do pré-processamento
em análise de imagens médicas, e pode ser baseada em várias propriedades de valores de
intensidade, como descontinuidade e similaridade, além de direcionar-se por detecção de
bordas, limiarização, crescimento de região, divisão ou fusão.

O processo de segmentação subdivide uma imagem em regiões ou objetos que
a compõem e é guiado pelo problema a ser resolvido, compondo uma das tarefas mais
difíceis no PDI, pois da sua precisão é determinado o sucesso ou fracasso final dos
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procedimentos de análise computadorizada [32]. A Figura 2.2 ilustra a segmentação de
alguns imagens médicas.

(a) Raio-X tórax (b) Máscara pulmões (c) CT do cérebro (d) Máscara crânio

(e) Raio-X tórax infantil (f) Detecção de bordas método Canny

(g) Raio-X tórax infantil (h) Limiarização por EH (3 níveis)

Figura 2.2: A esquerda (a), (c), (e) e (g) imagens radiograficas e a direita (b), (d),
(f) e (h) processo de segmentação.

Inúmeras publicações tem trabalhado a segmentação em imagens médicas, re-
centemente Li et al.[47] apresentaram um método de segmentação de pulmões baseado
em modelos de forma e estatísticas de aparência. Para os modelos de forma, multi-escala
e multi-passos-tamanho com diferentes parâmetros de limitação foram usados para au-
mentar a capacidade de pesquisa. Para o modelo de aparência, características múltiplas
com diferentes pesos foram utilizados para descrever as diferentes partes do limite de
campo do pulmão. Os autores utilizaram imagens da base de dados pública JSRT [77]
normalizadas com um método auto-adaptativo para padronizar as intensidades dos níveis
de cinza.
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O professor Dr. Ginneken, da Radboud University Nijmegen Medical Centre, em
sua tese Computer-Aided Diagnosis in Chest Radiography [88] descreve várias técnicas,
de segmentação e outras, para análise de radiografias de tórax por computador. Ele
vem trabalhando há anos inúmeras técnicas nessas radiografias. No artigo Automatic

segmentation of lung fields in chest radiographs [89], por exemplo, propôs um sistema
híbrido que combina um esquema baseado em regras, guiado por bordas e arestas
para detectar os contornos dos pulmões, seguido de uma correção usando classificação
de pixels. Em [38] orientou um trabalho sobre a segmentação de clavículas também
utilizando classificação de pixel combinada com Modelo de Forma Ativa (do inglês
Active Shape Model - ASM) empregando programação dinâmica com uma função de
custo otimizado. Num de seus trabalhos mais recentes [76] avaliou o efeito da supressão
de ossos em radiografias de tórax no diagnóstico de anormalidades pulmonares comuns,
essa supressão é descrita no seu outro artigo [40].

Dr. Iakovidis, professor do Departamento de Ciência da Computação e Infor-
mática Biomédica da Universidade de Thessaly na Grécia, tem coordenado grupos de
pesquisa relacionados à sistemas CAD que trabalham especialmente com radiografias de
tórax. Em sua publicação [41] por exemplo propôs um modelo de detecção das fronteiras
de campos pulmonares em radiografias de tórax portáteis (aquelas adquiridas com apa-
relhos móveis de raio-X) com presença de infecções pulmonares. Seu modelo baseado
em ASM incorpora uma informação a priori sobre os campos pulmonares, alcançada por
meio de uma nova técnica de seleção de pontos salientes interligados por curvas de Bézier

[42] e uma limiarização seletiva baseada na amostragem da coluna espinhal. Posterior-
mente utilizou o modelo para criação de um framework de reconhecimento de padrões
composto de um classificador hierárquico usado para medição da extensão das infiltra-
ções pulmonares em radiografias de tórax [87].

Em [62] Patil & Udupi descrevem um algoritmo bastante simples para pré-
processamento de imagens de CT para aumento da performance da segmentação de
tumores. O algoritmo é composto de duas fases, a primeira realizada por meio de filtragem
de média, a fim de remover pequenos ruído e artefatos, e a segunda pela execução de uma
sequência de operações morfológicas de erosão com tamanho do elemento estruturante
variante, o propósito, remover estruturas circundantes.

A Dra. Sema Candemir e seu orientador Dr. Sammer Antani também são exem-
plos de pesquisadores renomados que tem se dedicado a segmentação de pulmões em
raio-X de tórax [8, 44, 98] e ao aprimoramento de sistemas CAD.
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2.3 Restauração e reconstrução de imagens
Como no realce de imagens, o principal objetivo das técnicas de restau-
ração é melhorar uma imagem em algum sentido predefinido. Apesar
de haver áreas de sobreposição, o realce de imagens é principalmente
um processo subjetivo, enquanto a restauração de imagens é, em grande
parte, um processo objetivo. A restauração procura recuperar uma ima-
gem corrompida com base em um conhecimento a priori do fenômeno
de degradação. Dessa forma, as técnicas de restauração se orientam na
direção da definição da degradação e da aplicação do processo inverso
para recuperar a imagem original [32].

Aqui trataremos a restauração e a reconstrução acerca de artefatos estranhos
presentes nas radiografias de tórax, ressaltando, ainda, que a reconstrução, aqui definida,
refere-se apenas à substituição das áreas removidas, perdidas ou deterioradas por esses.

Em imagens radiográficas, um artefato é uma área com densidade óptica dife-
rente da esperada, que não foi causada pela interação do feixe de raios X com a estrutura
examinada, mas sim por algum problema durante o processo de aquisição, processamento,
manuseio ou armazenamento da imagem. Os artefatos afetam as características e, conse-
quentemente, a qualidade das imagens [66].

Para artefatos de exposição, aqueles geralmente relacionados ao processo de
aquisição, o que é geralmente usado em PDI na restauração são as filtragens, tanto no
domínio espacial (filtros de média, média harmônica, máxima e mínimo, etc.) quanto no
domínio da frequência (rejeita-banda, passa-banda, notch, Wiener, etc.). Para outros tipos
de artefatos são necessárias técnicas específicas direcionadas a natureza e a forma do
artefato em questão. Alguns exemplos de artefatos podem ser vistos na Figura 2.3.

(a) Ruído Speckle (b) Portocatch (c) Moeda

(d) Brinco (e) Etiqueta e texto (f) Esparadrapo e textos

Figura 2.3: Imagens de raio-X de tórax com presença de artefatos.
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Inpainting, retouching é uma técnica antiga amplamente utilizada na restauração
de artes que consiste na reconstrução de partes perdidas ou danificadas de uma imagem,
de uma forma não-detectável por um observador[4]. Aplicações de inpainting vão de
restauração de fotografias, filmes e pinturas até a remoção de oclusões, como texto,
legendas, selos e publicidade de imagens [69].

O conceito de Inpainting Digital foi introduzido mais fortemente por Bertalmio
e Sapiro [4]. Em PDI o primeiro passo na aplicação da técnica de inpainting consiste em
fornecer uma máscara correspondente às regiões a serem reconstruídas na imagem origi-
nal depois essas regiões são removidas para então em seguida serem substituídas/recons-
truídas por informações obtidas do restante da imagem. Nas Figuras 2.4 e 2.5 podemos
observar exemplos das etapas do processo.

Figura 2.4: ‘Bungee’ recuperado por Criminisi [16].

Figura 2.5: Raio-X infantil recuperado por Criminisi [16].

Alguns pesquisadores tem tratado a identificação de artefatos em radiografias de
tórax, Hogeweg et al.[39], por exemplo, apresenta um método baseado em classificação
supervisionada de pixels usando um classificador KNN, o método remove objetos estra-
nhos localizados nos pulmões e em seguida os substituem via Inpainting de textura. Em
outro estudo [40] Hogeweg, Sanchez e Ginneken propõem um método geral de supressão
de estruturas alongadas translúcidas, por meio filtragem subespacial e técnicas de sepa-
ração de fontes ocultas (do inglês, Blind Source Separation - BSS). Clavículas, costelas,
nódulos fechados sobre as clavículas e cateteres são usados para avaliar o método.

Xue et al. em um trabalho [98] endereçou a detecção de botões usando dois
métodos distintos, um baseado na transformada circular de Hough e outro no algoritmo
de Viola-Jones. A detecção assim como nos trabalhos de Hogeweg se limitava somente à
região dos pulmões.
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Num trabalho mais recente [75] Santosh, Wendling, Antani e Thoma apresen-
taram um método para identificação de setas sobrepostas para rotulagem de regiões de
interesse em imagens médicas. O método é uma extensão do seu outro trabalho [74] e é
baseado principalmente em binarização fuzzy e em uma limiarização empírica.

2.4 Outras tarefas

Outras tarefas também são diretamente associadas ao pré-processamento, como
classificação, registro de bancos de dados em contexto com o ambiente, fusão de bancos
de dados de diferentes origens [94], transformações geométricas, redimensionamento etc.

Essas tarefas também têm sido observadas e tratadas pela comunidade científica.
Pesquisas recentes como a de AlMuhaideb & Menai[2], por exemplo, lançaram uso de
pré-processamento para classificação de informações médicas, por meio da discretização
de atributos numéricos, seleção de subconjuntos de atributos e tratamento de valores
ausentes. O objetivo dos autores era aumentar a performance da classificação - parâmetros
de renderização.

Carvalho & Curto [10], por sua vez, utilizaram pré-processamento Fuzzy ende-
reçado a anotações médicas de pacientes em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) como
forma de prover maior efetividade no processamento da Linguagem Natural.

Santosh et al. trabalharam métodos de detecção de rotação em radiografias de
tórax com objetivo de prover controle da qualidade na aquisição, melhorar a detecção
automática de anormalidades e formar melhores bases de testes para sistemas CAD.
Em [71, 72] propusseram um método que calcula o grau principal de orientação das
costelas por meio de uma técnica de linha de histograma generalizada. Para os cálculos
usaram filtros de linha semente como kernels para convoluir imagens de bordas e extrair
o conjunto de linhas da caixa torácica posterior.

Nose et al. [55] desenvolveram um método bastante simples que identifica a
incorretude de orientação em radiografias de tórax, usando o centro de gravidade da
imagem em termos de valores de pixels como referência.

Pietka & Huang [65] em 1992 apresentaram um método baseado em perfis
horizontais e verticais para identificar orientação de radiografias de tórax. Em sua análise,
utilizaram a direção da coluna para localizar o sub-diafragma ou extremidades superiores,
a fim de identificar os campos pulmonares.

A de-identificação de imagens médicas também constitui uma importante ta-
refa para construção de base de dados públicas. Se informações de saúde protegidas (do
inglês Protected Health Information - PHI ) são disponibilizadas indiscriminadamente,
configura-se aí uma grave violação à privacidade do paciente, a ética profissional e a
segurança dos dados, e todas as partes envolvidas podem ser responsabilizadas criminal-



2.5 Considerações finais do capítulo 30

mente, incluindo o pesquisador, que recolheu e apresentou os dados, sua instituição e a
organização que mantiver o dados [3].

Moore et al. [53] apresentaram um modelo de processos e ferramentas para de-
identificação de imagens DICOM (do inglês Digital Imaging and Communications in

Medicine) que remove PHI preservando a integridade científica dos dados.
Noumeir, Lemay e Lina [56] também propusseram um esquema de de-

identificação para construção de base de dados sob pseudônimo, de tal modo que os dados
pertencentes a um indivíduo no ambiente clínico ainda continuem pertencendo ao mesmo
indivíduo na versão de-identificada garantindo o acompanhamento ao longo do tempo.

2.5 Considerações finais do capítulo

Esse capítulo apresentou uma pequena revisão da bibliografia relacionada às ba-
ses teóricas que fundamentam a implementação da proposta deste trabalho. Detalhes de
alguns aspectos técnicos foram suprimidos a fim de dar lugar a trabalhos relacionados que
trazem com maior propriedade suas explicações. Uma pouco sobre as principais tarefas re-
lacionadas ao pré-processamento foram abordadas, partindo da tarefa que provavelmente
é a mais comum, o aperfeiçoamento, com seus processos de aguçamento, remoção de
ruídos e iluminação.

Na seção 2.2 foi apresentada uma breve descrição da tarefa de segmentação,
uma das mais difíceis em PDI e essenciais para os sistemas CAD, e foi seguida por uma
pequena amostra de trabalhos de alguns dos mais renomados pesquisadores da área.

Na sequência, na seção 2.3, foram abordadas as tarefas de restauração e recons-
trução e mostradas suas diferenças. Foi ressaltado que o escopo considerado foi o relacio-
nado a artefatos radiográficos, e a reconstrução definida se limitava apenas a substituição
de áreas removidas, perdidas e/ou deterioradas pela presença destes artefatos. Um pouco
sobre a técnica de reconstrução por Inpainting foi descrita e alguns trabalhos relacionados
ao escopo definido foram relatados.

Para finalizar, na seção 2.4 foram citadas outras tarefas que compõem o pré-
processamento de imagens médicas e radiográficas, exemplos de trabalhos relacionados
também foram apresentados.



CAPÍTULO 3
Métodos de Melhoramento de Radiografias
para Sistemas CAD

Neste capítulo serão descritos os métodos e materiais utilizados no trabalho.
Primeiramente será abordada a base de dados utilizada nos experimentos, depois a
descrição do equipamento e das ferramentas e por fim uma apresentação geral do método
proposto com as etapas que o compõem.

É importante ressaltar que o objetivo principal desse trabalho é o desenvolvi-
mento de um método de pré-processamento de radiografias digitais de tórax, que seja
robusto e eficiente e que promova melhora nos processos relacionados às tarefas de siste-
mas CAD. Uma análise do seu impacto será realizada em radiografias infantis. Para isso
uma comparação de diversas tarefas de sistemas CAD relacionadas às radiografias de tó-
rax serão realizadas em um conjunto de radiografias de tórax infantil, em dois passos, um
antes e outro depois do pré-processamento proposto.

3.1 Materiais

Para a avaliação de todas as etapas do método proposto contamos com uma base
de dados de radiografias posterior de tórax obtida do resultado do Programa de Vigilância
de Pneumonia Radiológica em Crianças do Município de Goiânia (1.430.697 habitantes,
população estimada em 2015), desenvolvido pela Secretaria de Saúde.

Em julho de 1999 a Secretaria de Saúde deu inicio a vacinação contra o Hae-
mophilus influenzae B (Hib) nos serviços locais de saúde, e concomitantemente imple-
mentou o sistema de vigilância populacional de pneumonias adquiridas na comunidade
admitidas em hospitais pediátricos da cidade. Vinte hospitais pediátricos participaram do
estudo, que contemplam 85% das internações por pneumonia no município de Goiânia.
O sistema de vigilância teve início em maio de 2000. Crianças menores de cinco anos,
com infecção respiratória aguda, atendidas pelos pediatras nos ambulatórios dos servi-
ços de saúde, com diagnóstico clínico sugestivo de pneumonia, eram encaminhadas para
radiografia de tórax.
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Na admissão hospitalar, uma ficha clínico-epidemiológica era preenchida e as
radiografias de todos os casos potenciais eram fotografadas com câmeras digitais (Mavica
FD90) de alta resolução, de acordo com especificações e configurações recomendadas
pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

As fotos digitais eram imediatamente enviadas para dois radiologistas treinados
para interpretar as radiografias de acordo com procedimentos padronizados durante
workshop realizado em Santiago - Chile, patrocinado pela OMS/OPAS1. Assim, “caso de
pneumonia radiológica” foi determinado nas seguintes situações: 1) presença de apenas
opacidade alveolar; 2) presença de qualquer tipo de opacidade (alveolar, intersticial ou
mista) associada a derrame pleural; 3) apenas derrame pleural.

A base de dados contém cerca de 23.000 imagens (padrão técnico adequado em
85% delas) provenientes das radiografias de tórax de crianças com suspeita clínica de
pneumonia. Dessas utilizamos 500 selecionadas e disponibilizadas a partir da pesquisa
realizada por Andrade [19] e que seguem os critérios estabelecidos para o “padrão-
ouro”. As 500 imagens selecionadas estão dividas em: 390 rotuladas como diagnóstico
de “pneumonia”, 60 como diagnóstico “normal” e as 50 restantes como diagnóstico
“indeterminado”.

As imagens estão no padrão RGB, com 768x1024 pixels, 256 níveis de intensi-
dade em cada canal, o que equivale a 8 bits de intensidade/precisão, e foram armazenadas
em formato JPEG[79].

O “padrão-ouro” é uma definição criada pela OMS como resposta ao problema
das interpretações errôneas das radiografias, que no documento Standardization of inter-

pretation of chest radiographs for the diagnosis of pneumonia in children [59] determina
como devem ser validados os resultados de qualquer estudo que utilize a interpretação de
radiografias do tórax para diagnosticar pneumonia. Assim o “padrão-ouro” é a referên-
cia para validação dos resultados e representa um diagnóstico mais próximo possível da
realidade.

A base constitui um excelente acervo digital para construção de um sistema
especialista de visão computacional que possa gerar evidências e contribuir para tomada
de decisão na prática clínica. Esta base de dados encontra-se armazenada no Instituto de
Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás (IPTSP/UFG).

O equipamento usado para implementação da proposta e realização dos testes é
um Desktop equipado com processador CoreTM i5-2500 CPU @3.30Ghz, memória RAM
8 GB, com Windows 7 - 64 bits.

O software utilizado foi o Matlab R2014a[34] desenvolvido pela c©MathWorks

e equipado com os seguintes plugins: Processamento de Imagem e Visão Computacional,

1OPAS - Organização Pan-Americana de Sáude



3.2 Apresentação do método proposto 33

Processamento de Sinais e Comunicações, e Matemática, Estatística e Otimização.

3.2 Apresentação do método proposto

O método proposto compreende diversas etapas de pré-processamento e é des-
crito num fluxo sequencial e pré-definido, entretanto isso não impede que as etapas sejam
usadas isoladamente para propósitos mais específicos. Veremos cada etapa do método
detalhadamente, descrevendo cada uma das operações que as compõem.

Uma visão geral do método pode ser observada na Figura 3.1 onde cada retân-
gulo representa uma etapa do método que é seguida de seus testes. Esses testes realizados
após a conclusão de cada etapa foram usados para avaliar a contribuição da proposta.

Figura 3.1: Visão geral do método proposto.

Na primeira etapa do método, a tarefa aperfeiçoamento é apresentada como uma
possível solução para os problemas de iluminação, ruídos e demais fatores degradantes,
frequentemente encontrados em radiografias de tórax, e que dificultam sobremaneira a
construção de bases padronizadas.

Remoção de Artefatos é a segunda etapa do método, e apresenta uma nova
técnica para remoção de artefatos baseada em operações morfológicas e detectores de
borda. A técnica é bastante simples e eficiente e promove remoção de artefatos de
diferentes formas e origens.
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A terceira etapa do método é a reconstrução de áreas degradadas pela remoção
de artefatos. Nela uma proposta de adaptação ao método de Inpainting de Criminisi é
apresentada com significativo ganho de Speed Up.

A quarta e última etapa do método proposto é a apresentação de duas tarefas:
detecção e correção de orientação e definição de região de interesse. Na primeira a
detecção de quatro possíveis orientações da radiografia e na última a definição de uma
região de interesse que corresponda a uma aproximação da caixa torácica.

3.3 Considerações finais do capítulo

O capítulo apresentou os materiais que serão usados na condução do trabalho,
um detalhamento da base de dados foi apresentado, base essa fonte de inspiração para as
tarefas propostas.

A definição de “padrão-ouro” foi introduzida, características das imagens radio-
gráficas da base de dados foram relatadas e a seleção das imagens usadas para a condução
do trabalho foi descrita, com quantidade e classe definidas pelos rótulos de identificação.

Equipamento e ferramentas utilizadas também foram descritas e ao final uma
visão geral sobre o método proposto e suas etapas foi apresentada, sendo cada uma dessas
etapas descrita resumidamente.

Nos capítulos seguintes descrições mais detalhadas de cada uma das etapas, seus
testes, avaliações e considerações serão apresentadas.



CAPÍTULO 4
Aperfeiçoamento de Radiografias

Considerando que mesmo em imagens radiográficas de uma única base pode ha-
ver uma gama muito diferente de valores de cinza com diferentes escalas de precisão,
uniformidade de iluminação, presença de ruídos e demais fatores degradantes de qua-
lidade, é desenvolvida a etapa de Aperfeiçoamento, que conforme mencionado em 2.1
constitui uma importante tarefa em pré-processamento de imagens.

Esta etapa tem por objetivo padronizar as imagens, garantindo maior qualidade
visual, homogeneidade e, por conseguinte, maior robustez e eficácia em tarefas de
sistemas CAD, tais como classificação, segmentação, detecção e diagnóstico de doenças,
etc. A Figura 4.1 traz os detalhes dessa etapa.

Figura 4.1: Visão detalhada da etapa de Aperfeiçoamento.

Nesta primeira etapa do método proposto (MP) todas as imagens são convertidas
para uma dupla precisão - 64 bits, em seguida suas intensidades de cinza são reescalonadas
para uma faixa entre zero e um.

4.1 Conversão da precisão e normalização

A conversão da imagem para dupla precisão é alcançada alterando sua classe para
double, depois é aplicado um reescalonamento das intensidades pela técnica de Norma-

lização por Escala Binária, inspirada na de Escala Decimal[31]. Esse reescalonamento
garante que todas as radiografias da base de dados tenham a intensidade de seus pixels



4.2 Mapeamento de intensidades 36

numa mesma gama de valores. A normalização é obtida pela aplicação da seguinte Equa-
ção 4-1.

ni =
xi

2k−1
(4-1)

onde xi é a intensidade de cinza no i-ésimo pixel, e k o menor inteiro, com Max(|ni|)≤ 1.

Esse processo de reescalonamento garante uma normalização com fidelidade da
imagem, sem perdas ou distorções já a dupla precisão traz melhor acurácia numérica
e possibilita cálculos mais precisos em algoritmos de processamento de imagem sem o
risco de estouros numéricos [45].

4.2 Mapeamento de intensidades

Sobre a imagem resultante do processo de normalização é realizado então um
mapeamento de intensidades com limites de contraste específicos. Nesse mapeamento os
pixels da imagem que estejam abaixo de um limite inferior (lowin = 0.03) são setados para
zero e os que estejam acima de limite superior (highin = 0.97) são setados para um e em
seguida a imagem tem suas intensidades de cinza reescalonadas entre zero e um.

O mapeamento das intensidades da imagem garante realce de contraste com
preservação de brilho e proporciona ganhos significativos em tarefas de PDI como por
exemplo a segmentação, além de uma melhora visual em detalhes da imagem [33].

4.3 Filtragem homomórfica

Após o mapeamento é realizada uma filtragem homomórfica. Essa filtragem é
um método do domínio da frequência bem conhecido, utilizado para melhorar/restaurar
imagens com degradações invariantes e com ruídos multiplicativos como por exemplo
uniformidade de iluminação [84].

O modelo da filtragem homomórfica considera uma imagem caracterizada por
dois componentes primários. O primeiro com sendo a quantidade de iluminação da fonte
incidente sob a cena visualizada L(x,y). O segundo componente é a refletância1 do objeto
na cena R(x,y) . A imagem I(x,y) é então definida como:

I(x,y) = L(x,y) ·R(x,y), (4-2)

1Reflectância é a proporção entre o fluxo de radiação eletromagnética incidente numa superfície e o
fluxo que é refletido. Frequentemente a reflectância é apresentada sob a forma de percentagem.
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Neste modelo, a intensidade de L(x,y) muda mais lentamente do que R(x,y).
Portanto, L(x,y) é considerado como tendo mais componentes de baixa frequência do
que R(x,y). Usando esse fato, a técnica de filtragem homomórfica objetiva reduzir a
significância de L(x,y) ao reduzir as componentes de baixa frequência da imagem.
Isto é conseguido executando o processo de filtragem no domínio da frequência. Para
processar no domínio da frequência, a imagem necessita primeiramente ser transformada
do domínio espacial ao domínio da frequência. Isso pode ser feito usando funções de
transformação, como a Transformada de Fourier. No entanto, primeiro transformamos os
componente multiplicativos em componentes aditivos usando uma função logaritmo [70].

ln(I(x,y)) = ln(L(x,y)R(x,y))

ln(I(x,y)) = ln(L(x,y))+ ln(R(x,y))

(4-3)

Na sequência, para remover o componente de iluminação de baixa frequência e
preservar o componente de refletância de alta frequência, um filtro passa-alto no domínio
log é usado. A Figura 4.2 mostra os passos básicos da filtragem homomórfica.

Figura 4.2: Diagrama de fluxo da Filtragem homomórfica.

4.4 Remoção de ruído impulsivo

Concluída a filtragem homomórfica a etapa de Aperfeiçoamento é finalizada com
a remoção dos ruídos impulsivos por meio do filtro desenvolvido por Frosio & Borghese
[27] acrescido com um ajuste de brilho.

O filtro foi desenvolvido pelos autores para restauração de imagens radiográficas
corrompidas por ruído impulsivo e é baseado em um esquema de comutação em que todos
os pulsos são primeiramente detectados e depois corrigidos através de um filtro mediano.
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O detector de pulsos baseia-se na hipótese de que a maior contribuição para
o ruído da imagem é dada pelo processo de contagem de fótons, com alguns pixels

corrompidos por ruído impulsivo. Tais estatísticas são descritas por um modelo de mistura
adequado. O filtro também é capaz de estimar de forma confiável o ganho do sensor.

O ajuste de brilho foi desenvolvido e adicionado com o propósito de eliminação
dos erros de brilho que são causados pela filtragem. Este ajuste é alcançado aplicando-se
a seguinte Equação 4-4.

Iout =
Īin− Ī f b

MN
+ I f b (4-4)

onde I f b, Īin, Ī f b, são respectivamente a imagem processada até a fase de filtragem de
Frosio & Borghese, o brilho médio da imagem original e o brilho médio de I f b, M e N o
número de linhas e colunas da imagem e finalmente Iout a resultante do ajuste de brilho.

4.5 Testes e análises

Nesta seção, é demonstrada a performance do método desenvolvido na etapa
Aperfeiçoamento, comparando imagem resultante da etapa, imagem original (sem me-
lhoramento) e imagem original após a submissão aos métodos HE, CLAHE, AGC_FIL
[84] e US, calculando seus seguintes indicadores:

• Erro de Brilho Médio Absoluto (AMBE)2, usado para calcular a diferença entre
o brilho médio de duas imagens [84]. AMBE próximo a zero é desejável e indica
preservação de brilho. A expressão matemática para calcular o AMBE é dada por:

AMBE = |Īin− Īout |, (4-5)

sendo Īin e Īout o brilho médio das imagens de entrada e processada.

• Pico da Taxa de Sinal Ruído (PSNR)3 está associado a degradação da informação
e é comumente usado para representar a degradação ou perda de qualidade de uma
imagem, entretanto é também amplamente usado para medir o realce do contraste,
representando uma aproximação à percepção humana da qualidade de reconstrução
de uma imagem. Um PSNR maior geralmente indica que a reconstrução é de maior

2do inglês Absolute Mean Brightness Error
3do inglês Peak Signal to Noise Ratio



4.5 Testes e análises 39

qualidade [85]. Para calcular o PSNR entre duas imagens (cada imagem com L
níveis de cinza), a expressão é:

PSNR = 10log10

(
(L−1)2

MSE

)
, (4-6)

MSE =
1

MN

M

∑
i=1

N

∑
j=1

(Iin(i, j)− Iout(i, j))2, (4-7)

onde MSE é o Erro Quadrático Médio, Iin(i,J) e Iout(i, j) as intensidades nas
coordenadas (i,j) das imagens original e processada.

• Entropia (ou incerteza) é uma medida estatística da aleatoriedade, que pode ca-
racterizar a textura de uma imagem, sendo um número quantificador da randomi-
cidade da imagem, ou seja, quanto maior for este número, mais irregular, atípica
será a imagem analisada [34], contudo altos valores de entropia indicam detalhes e
informações mais ricas da imagem [85]. A expressão da entropia é definida como:

Ent[P] =−
L−1

∑
i=0

P(i)log2P(i), (4-8)

onde L é o número total níveis de cinza diferentes na imagem e P(i) é probabilidade
do i-ésimo nível a ser utilizado [33].

• Intervalo Interquartil (IQR)4 é uma medida de variabilidade, baseada na divisão
de um conjunto de dados em quartis. Essa medida é muito usada para encontrar
outliers (valores fora do padrão) de um conjunto de dados [96]. Aqui foi utilizada
tomando como referência a distribuição de níveis de cinza, a fim de quantificar o
contraste global da radiografia [26].

4.5.1 Dinâmica do testes

Com a finalidade de verificar se ocorrem diferenças estatísticas do indicador
PSNR quanto à classe da imagem usada como referência, foi adotada uma medida
estatística que comprovassem tais diferenças.

Primeiramente com o objetivo de inspecionar os dados de PSNR encontrados
em cada classe, realizamos verificações de hipóteses com o teste de Lilliefors e Cochran,
que produzem uma probabilidade (p) para indicar se há normalidade e homogeneidade

4do inglês Interquartile Range - IQR
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de variâncias [80]. Em ambos os testes o valor de (p) encontrado foi inferior a (0,05)
revelando normalidade e homogeneidade de variâncias.

Diante dos resultados dos testes de Lilliefors e Cochran que qualificam o uso da
análise de variância (ANOVA)[96] realizamos essa análise sobre o indicador PSNR de
todas as imagens da base da dados.

Na ANOVA é definida a chamada hipótese nula (H0) que considera que não
existem diferenças estatísticas entre os valores do indicador PSNR quanto à classe
escolhida. Quando o valor-p encontrado é menor do que 0,05 a hipótese nula (H0) da
ANOVA pode ser rejeitada, caso contrário não se pode afirmar que existam diferenças
estatísticas entre os valores de PSNR em função da classe da imagem escolhida como
referência.

Para a utilização de um ANOVA é necessário que os dados sob análise preen-
cham os seguintes requisitos:

• amostras aleatórias e independentes;
• populações com distribuição normal; e
• igualdade (ou "homogeneidade") de variâncias.

A ANOVA foi realizada entre os valores de PSNR calculados das imagens da
base de dados, sem terem passado por nenhum processo de melhoramento. Essa análise
foi realizada sobre todas as imagens, e essas foram separadas em classe de acordo com o
diagnóstico identificado em seu rótulo.

Selecionamos assim da nossa base de dados 3 imagens radiografias como re-
ferência, a primeira com rótulo de diagnóstico “indeterminado”, entre as 50 existentes, a
segunda com rótulo de diagnóstico de “bacteriana”, entre as 390 existentes e a última com
rótulo de diagnóstico “normal”, entre as 60 existentes. Usando cada imagem de referência
calculamos o valor PSNR. A Figura 4.3 dá uma visão gráfica do esquema.

Figura 4.3: Análise Indicador PSNR por Imagem Referência.
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Para a seleção da imagem de referência, calculamos os indicadores de “Entropia”
e “Intervalo Interquartil” de cada uma das 500 imagens, e para cada uma das “classes”
selecionamos aquela que apresentou o maior produto desses indicadores. Este critério
foi usado para garantir a escolha de uma imagem com bom contraste global e ao
mesmo tempo com grande nível de detalhes de informação, características consideradas
desejáveis em uma radiografia de qualidade [26, 85].

As Tabelas 4.1 e 4.2 mostram respectivamente o resumo e os valores ANOVA
encontrados sobre o indicador PSNR das 500 imagens de nossa base de dados, enquanto
a Figura 4.4 traz uma representação visual em gráfico caixa (do inglês box plot) [97] dos
valores encontrados em cada uma das “classes”.

Tabela 4.1: RESUMO PSNR

Classe Contagem Soma Média Variância

PSNR referência “Indeterminada” 500 6522,39 13,04 1,47

PSNR referência “Bacteriana” 500 5877,59 11,76 0,91

PSNR referência “Normal” 500 5751,00 11,50 0,88

Tabela 4.2: ANOVA do PSNR

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico

Entre classes 684,55 2 342,27 315,20 6E-115 3,00

Dentro das classes 1625,57 1497 1,09

Total 2310,12 1499

A leitura da Tabela 4.2 nos permite dizer que a hipótese nula sobre os valores
do indicador PSNR pode ser rejeitada para um nível de significância de 5% o que é
corroborado pelo valor-P bem inferior ao 5% e o que nós dá evidencias fortes da relação
da imagem usada como referência é o valor do indicador PSNR.

Ainda sobre o indicador nota-se que os resultados da classe “Indeterminada” são
os maiores, o que se explica pelo fato destas apresentarem menor qualidade, impactando
diretamente no seu diagnóstico. Vale lembrar que as imagens não passaram por qualquer
processo de reconstrução logo o PSNR está associado a degradação. Outro fato é que
realizado o teste de Tukey Krammer [96] comprova-se a diferença significativa da média
desta classe para as demais.

Rejeitada a hipótese nula retomamos a análise calculando os valores de PSNR
para os demais métodos de comparação. A Tabela 4.3 mostra os valores médios e desvio
padrão calculados em cada método quando tomadas cada uma das imagens de referência,
e a Figura 4.5 é sua representação em gráfico caixa.
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Figura 4.4: Gráfico caixa PSNR: Imagem Referência.

Tabela 4.3: Média e desvio padrão do PSNR por classe e método. MP é o Método
Proposto.

Classe de Imagem Métodos de aperfeiçoamento

referência Original MP HE CLAHE AGCFIL US

Indeterminada 13,39±1,53 13,04±1,21 13,42±1,53 12,24±1,03 13,33±1,51 8,46±0,59

Bacteriana 12,41±1,32 11,76±0,95 12,38±1,58 11,07±0,82 12,36±1,30 8,47±0,55

Normal 11,48±1,09 11,50±0,94 10,65±1,07 10,08±0,77 11,44±1,07 9,85±0,56

Média Geral 12,43±1,31 12,10±1,03 12,15±1,39 11,12±0,87 12,37±1,30 8,92±0,56

Para os demais indicadores (Entropia, AMBE, IQR) executamos testes com
todos os métodos de aperfeiçoamento já mencionados e então calculamos os valores de
cada um dos indicadores. A Tabela 4.4 mostra o valores médios com desvio desvio padrão
encontrados e a Figura 4.6 sua representação em gráfico caixa.

Tabela 4.4: Média e desvio padrão da Entropia, AMBE e IQR

Imagem Métodos de aperfeiçoamento

Referência Original MP HE CLAHE AGC_FIL US

Entropia 7,47 ± 0,22 7,23 ± 0,19 5,96 ± 0,04 7,74 ± 0,13 7,50 ± 0,21 6,25 ± 0,24

AMBE - 0,00 15,35 ± 11,53 12,77 ± 5,98 0,00 64,46 ± 6,70

IQR 204,83 ± 51,33 178,81 ±38,33 272,34 ± 45,09 250,10 ± 38,92 205,70 ± 51,30 89,35 ± 23,42

As Figura 4.7, 4.8 e 4.9 trazem respectivamente uma comparação de imagens da
classe “Indeterminada”, “Bacteriana” e “Normal” com suas imagens resultantes após a
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Figura 4.5: Gráfico caixa PSNR: Método X Imagem Referência. A,B,C,D,E e F
são respectivamente Imagem Original, Método Proposto, HE, CLAHE,
AGC_FIL e US.
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Figura 4.6: Gráfico demais Indicadores x Método. A,B,C,D,E e F são respectiva-
mente Imagem Original,Método Proposto, HE, CLAHE, AGC_FIL e US.

aplicação de cada um dos métodos analisados, o impacto sobre o histograma e a resposta
a tarefa de limiarização por Otsu[32]. A Figura 4.10 uma comparação de várias imagens
antes e depois da aplicação do método de aperfeiçoamento proposto e suas resultantes do
processo de limiarização por Otsu [61].
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4.5.2 Análise dos resultados

Calculados os indicadores de qualidade e realizada a comparação de performance
do método proposto na tarefa de limiarização pode-se chegar a algumas observações.

Partindo pela análise da Tabela 4.3 e Figura 4.5 nota-se que o uso de uma ima-
gem de referência de menor qualidade, entende-se aquela da classe ’Indeterminada’, têm
influência significativa sobre os valores de PSNR, algo comprovado pela ANOVA. Tam-
bém observa-se que, entre os valores médios deste indicador para as classes ’Bacteriana’
e ’Normal’, o método que apresenta maior estabilidade entre essas classes é exatamente o
método proposto, o que traz uma contribuição para a padronização da base de dados. Ape-
sar do método proposto não apresentar o maior valor médio de PSNR, desejável por repre-
sentar imagens com melhor realce de contraste e qualidade de reconstrução, ele figura-se
entre os três com pequena diferença em relação ao melhor método AGC_FIL[84].

Na Tabela 4.4 e Figura 4.6, observado o indicador Entropia, novamente o método
proposto mostra-se bem posicionado, seu valor médio está entre os dois melhores em
relação ao valor da imagem original, o que significa que o método mantém o conteúdo e
a riqueza de detalhes da imagem.

Para o indicador AMBE, primeiramente deve esclarecer que na imagem original
o valor é nulo por ainda não existir outra imagem de comparação para realização do
cálculo. Aqui o método proposto mostra novamente seu potencial ao conseguir eliminar
degradações invariantes, uniformizar a iluminação, remover ruídos impulsivos e ainda
apresentar inexpressivo valor de AMBE comparável ao método AGC_FIL de Tiwari e
Gupta[84].

O valores do indicador IQR mostram que o método proposto apresenta dimi-
nuição significativa do contraste global da imagem, inferior apenas ao apresentado pelo
método US, mas ao contrário desse tem sua perda compensado por um maior valor de
Entropia. O mesmo vale para HE que apresenta grande aumento de contraste porém ao
custo de uma grande perda de informação[26].

Apesar dos indicadores de qualidade representarem uma importante medida
sobre o desempenho de um método, eles por si só não são suficientes para indicar melhora
em tarefas de sistemas CAD. Para além desse indicadores faz necessário que o tratamento
de uma imagem por um método de aperfeiçoamento traga ao observador uma percepção
real do ganho da qualidade visual, e mais, é preciso que esse aperfeiçoamento represente
ganho em tarefas de sistemas CAD, objetivo deste estudo.

A fim de verificar o impacto do método proposto, seu real ganho, foi feita uma
comparação deste com os demais avaliando o desempenho no processo de limiarização,
bastante comum como etapa em tarefas de sistemas CAD.

As Figuras 4.7, 4.8 e 4.9 mostram que, independente da classe da imagem, o
método proposto tem desempenho igual ou superior ao HE. Por exemplo nas Figuras 4.7.E
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e 4.7.H é possível notar, com uma observação mais minuciosa, um ganho na limiarização
das áreas do pulmão direito e esquerdo da Figura 4.7.E.

Ainda nas Figuras 4.7, 4.8 e 4.9 observa-se, em relação aos histogramas apresen-
tados, que em ambas o método proposto apresenta distribuição delimitada do valor médio
para o maior valor de nível de cinza, corroborando para uma padronização da base de
dados.

Na Figura 4.10 há uma pequena amostra do ganho na limiarização para algumas
imagens da base de dados em que destacam-se as imagens A4,B8,C12,D16,E20,F24
em relação a A3,B7,C11,D15,E19,F23 em que se nota o expressivo ganho na região
dos pulmões. De forma similar percebe-se nas imagens G28,H32,I36,J40 em relação a
G27,H31,I35,J39 uma melhor delimitação entre os pulmões e as partes moles e entre o
fundo do filme radiográfico.

4.6 Considerações finais do capítulo

Nesse capítulo foi apresentada a primeira etapa do método denominada de
Aperfeiçoamento. Foi explicado com detalhes cada um dos passos que a compõem,
partindo da conversão da imagem para dupla precisão até a filtragem homomórfica. No
passo remoção de ruído impulsivo baseado no filtro proposto por Frosio & Borghese[27]
os detalhes foram suprimidos em função da complexidade e apenas o ajuste de brilho
acrescentado a este foi detalhado. Os detalhes do filtro podem, entretanto ser consultados
no artigo [27] dos autores.

Dadas as explicações de cada passo da etapa de Aperfeiçoamento partiu-se para
os Testes e análises 4.5, primeiramente foram apresentados os indicadores AMBE, PSNR,
Entropia e IQR usados para avaliar a performance do Aperfeiçoamento medindo a quali-
dade da imagem resultante. Uma ANOVA foi usada após a inspeção dos dados calculados
do indicador PSNR por meio dos testes de Lilliefors e Cochran, que comprovaram a nor-
malidade e homogeneidade de variâncias desses dados. Na ANOVA fortes evidências fo-
ram reveladas sobre a influência da classe usada como referência no calculo do indicador
PSNR. O teste de Tukey Krammer também foi usado e comprovou a significativa dife-
rença entre a classe ’Indeterminada’ e as classes ’Bacteriana’ e ’Normal’ para o cálculo
do PSNR.

Foram apresentadas tabelas e gráficos caixa dos valores obtidos de cada indica-
dor comparando com valores obtidos por outros métodos de aperfeiçoamento da litera-
tura. Apresentou-se também um conjunto de figuras com os resultados de cada método,
comparado-os a imagem original, sua resultante de uma processo de limiarização e seu
histograma caraterístico. Ao fim foi apresentada a Análise dos resultados 4.5.2.



CAPÍTULO 5
Remoção de Artefatos

Na segunda etapa do método é realizada a remoção de artefatos estranhos. Como
mencionado na Seção 2.3 a remoção constitui um importante passo nos processos de
restauração, podendo trazer ganhos expressivos aos sistemas CAD, resultando melhor
apoio à interpretação, ao diagnóstico e ao treinamento de profissionais de saúde.

Artefatos em exames radiográficos são comuns e podem ocorrer por várias
razões, podendo estar relacionados ao paciente, ao profissional de saúde, aos materiais
e equipamentos utilizados e suas configurações, e também ao método de obtenção,
manuseio, registro e armazenamento [39, 40, 54, 75, 98].

Identificar artefatos em radiografias entretanto não é uma tarefa trivial, sua
origem, natureza e forma são fatores determinantes para escolha da técnica a ser usada.
Uma técnica que seja excelente para determinado tipo de artefato pode não se mostrar
satisfatória para outros tipos, exemplo disso é a técnica utilizada por Xue et al.[98] na
identificação de botões que não é aplicável a identificação de setas trabalhada por Santosh
et al.[75] ou a identificação de estruturas alongadas vista por Hogeweg et al.[40]

Baseados na inspeção visual das radiografias de nossa base de dados foi ela-
borado um esquema de identificação e remoção de artefatos. O esquema é uma versão
melhorada do apresentado em [25] e é composto por: subtração de canais, detecção de
bordas e operações morfológicas, operações comuns em PDI. Uma representação gráfica
é apresentada na Figura 5.1.

Figura 5.1: Visão detalhada da etapa Remoção de Artefatos.
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5.1 Binarização da subtração de canais

Com visto na Seção 3.1 a base de dados é composta por imagens em escala de
cinza e padrão RGB, logo o primeiro passo do esquema é a realização de uma subtração
de canais seguida por um processo de binarização sobre o resultado dessa subtração. Isso
permite identificar aqueles artefatos fora do padrão de cinza, característicos de rótulos
inseridos em processos de registro de imagem.

Seja I uma imagem de entrada da base e Ir, Ig e Ib suas sub-imagens em cada dos
respectivos canais RGB. A subtração dos canais é obtida pela seguinte equação:

Isub(x,y) = Ir(x,y)− Ib(x,y) (5-1)

enquanto a binarização é calculada por:

Ibin(x,y) =

0 se Isub(x,y)< 0

1 se Isub(x,y)≥ 0
(5-2)

em que Isub é a imagem resultante da subtração de canais e Ibin a resultante da binarização.
O resultado da aplicação das Equações 5-2 e 5-1 pode ser conferido na Figura

5.2 que mostra as imagens desse primeiro passo num recorte de uma radiografia da base.

I I
r

I
b

I
sub

I
bin

Figura 5.2: Imagens do processo de subtração de canais.

5.2 Detecção de bordas de Canny

Desenvolvido em 1986 por John F. Canny o detector de bordas de Canny é
um algoritmo multi-estágios resumidamente definido como um filtro de convolução de
primeira derivada, que suaviza o ruído e localiza bordas, combinando um operador
diferencial com um filtro Gaussiano [9].

O objetivo do algoritmo é obter um método de detecção ótima das bordas, o que
segundo Canny significa respeitar os seguintes parâmetros:
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• Boa Detecção - O algoritmo deve ser capaz de identificar todas as bordas possíveis
na imagem.
• Boa Localização - As bordas encontradas devem estar o mais próximo possível das

bordas da imagem original.
• Resposta Mínima - Cada borda da imagem deve ser marcada apenas uma vez. O

ruído da imagem não deve criar falsas bordas.

Para satisfazer tais condições, Canny utilizou um cálculo de variações, visando
encontrar uma função que otimizasse o funcional desejado. A função ideal para o detector
de Canny é descrito pela soma de quatro termos de exponenciais, que pode ser aproximada
pela primeira derivada de uma gaussiana. A Figura 5.3 mostra uma visão das etapas do
algoritmo tradicional de Canny.

Figura 5.3: Etapas do algoritmo tradicional de Canny.

Nas imagens da base utilizamos para a detecção de artefatos estranhos o detetor
de Canny com os seguintes valores definidos empiricamente:

• Limiar superior = 35% do resultado da limiarização por Otsu

• Limiar inferior = 40% do limiar superior
• Sigma σ = 1,2

5.3 Detecção de bordas de Prewitt

O detector de Prewitt é um operador de detecção de borda diferencial 3 x 3
de primeira ordem bastante semelhante ao filtro de Sobel[32]. Ele foi desenvolvido por
Judith M. S. Prewit em 1970 [68], e utiliza duas máscaras 3x3 que são convoluidas com
a imagem original para calcular as derivadas nas direções vertical e horizontal, sendo
bastante apropriado para estimar a magnitude e orientação das bordas, encontradas pela
aproximação dessas derivadas.

Em cada ponto da imagem, o resultado do operador de Prewitt é o vetor de
gradiente correspondente ou a norma desse vetor.
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Uma vez que o operador de Prewitt usa máscaras de pequeno tamanho, sepa-
ráveis e de valores inteiros para a realização das convoluções ele torna-se um operador
de baixo custo em termos computacionais. Entretanto a aproximação do gradiente produ-
zida pelo operador de Prewitt é relativamente pobre, em particular para variações de alta
frequência da imagem.

A Figura 5.4 traz as máscaras utilizadas pelo detector.

Figura 5.4: Máscaras usadas pelo detector de Prewitt.

Para a detecção dos artefatos estranhos das imagens da base foi utilizado o
detetor de Prewitt sem nenhuma alteração.

5.4 União

Aplicados os detectores de bordas sobre uma imagem de entrada, temos como
resposta duas novas imagens Ican e Iprew correspondendo respectivamente aos resultados
das detecções de Canny e Prewitt.

Na sequência as imagens Ibin, obtida no primeiro passo, Ican e Iprew são combi-
nadas por meio da operação lógica de união, gerando uma imagem Imask.

Imask(x,y) = Ibin(x,y)∪ Ican(x,y)∪ Iprew(x,y) (5-3)

Essa união tem por objetivo agrupar os resultados de cada uma das operações
realizadas anteriormente, a fim de garantir o mínimo de perda possível na detecção dos
artefatos, uma vez que cada operação traz uma resposta diferente.

Na subtração de canais por exemplo a resposta são os artefatos em tons desto-
antes, já as detecção de Canny e Prewitt as bordas se complementam produzindo bordas
mais fechadas sobre os objetos.

A Figura 5.5 mostra os resultantes de cada um dos passos realizados até aqui
sobre um recorte de uma radiografia da base de dados.
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Figura 5.5: Recorte de radiografia da base de dados e resultantes após aplicação de
passos da remoção de artefatos.

5.5 Operações morfológicas

Para atingir a detecção final uma sequência de operações morfológicas é exe-
cutada sobre Imask a fim de obter-se a máscara correspondente aos artefatos presentes na
imagem. A mascara final é então usada para remover os artefatos da imagem de entrada.
As sequência de operações morfológicas usadas é a seguinte:

1. Spur - usada para remover componentes esporões,
2. Clean - usada para remover componentes isolados,
3. Bridge - usada para ligar pontos próximos,
4. Fill - usada para preencher/inundar buracos,
5. Erosão - usada para diminuir ou afinar componentes. Definida com elemento

estruturante do tipo linha com tamanho igual a três,
6. Abertura - usada para conectar componentes. Definida com área igual a seis,
7. Dilatação - usada para unir lacunas, expandir componentes. Definida com elemento

estruturante em linha de tamanho cinco,
8. Abertura - usada para suavizar contornos, romper os istmos e eliminar saliências

finas. Definida com área de tamanho igual a 64.

Executadas as operações morfológicas um alinhamento final é realizado sobre a
máscara. Como algoritmos de detecção de bordas baseiam-se em transições de níveis de
cinza é comum que ocorra um deslocamento natural das bordas na direção da detecção,
portanto para corrigir esse deslocamento os componentes da máscara foram movidos um
pixel à direita e um pixel abaixo para garantir maior precisão dos artefatos identificados.
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Como o resultado da etapa é uma máscara, a remoção dos artefatos é então
alcançada realizando uma operação de multiplicação entre a imagem de entrada (I) e
o complemento da máscara detectada ∼ Imask. A operação é definida como:

Iout(x,y) = I(x,y)×∼ Imask(x,y) (5-4)

sendo Iout a imagem resultante após a remoção de artefatos, e x e y as coordenadas de um
determinado pixel na imagem.

A Figura 5.6 mostra o resultado final da etapa de remoção de artefatos, em parte
de uma radiografia da base de dados.

I I
mask

I
out

Figura 5.6: Resultado final da etapa de remoção de artefatos sobre um recorte de
uma radiografia da base.

5.6 Testes e análises

A fim de avaliar a etapa Remoção de artefatos, foram separadas 200 imagens,
alta incidência de artefatos, das 500 imagens selecionadas e descritas na Seção 3.1.
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Para assegurar uma distribuição mais uniforme e homogênea, 100/390 foram extraídas
da classe ’Bacteriana’, com presença de infiltrações pulmonares (pneumonia), 50/60
da classe ’Normal’, parênquima normal, e outras 50/50 da classe ’Indeterminada’, sem
diagnóstico conclusivo (imagens com pior qualidade visual). Nenhum pré-processamento
foi realizado antes da execução da etapa.

As radiografias foram inspecionadas manualmente, uma a uma e então foram
contabilizados 3.422 artefatos. Cada artefato localizado (máscara correspondente a sua
região) foi definido como um blob 1[17] seguindo os seguintes critérios:

• Tamanho ≥ 128 pixels.
• Cobertura total, máscara válida somente se cobrir todo o artefato.
• Artefatos sobrepostos, são contados com um único artefato.

Para medir a eficiência da etapa foram geradas matrizes de confusão e então
calculados os seguintes indicadores de confiabilidade: sensibilidade, precisão, taxa de erro
e F1Score [67]. A Tabela 5.1 traz o resultado consolidado das 200 imagens radiográficas,
enquanto as Tabelas 5.2 a), 5.2 b) e 5.2 c), apresentam os resultados separados por classe.

Tabela 5.1: Resultado consolidado da detecção de artefatos, e suas medidas estatís-
ticas nas 200 imagens.

População Verdadeiro-positivos Falso-positivos Falso-negativos

3422 3390 73 96

Sensibilidade Precisão Taxa de Erro F1 Score

0,97 0,98 0,03 0,98

A Figura 5.7 mostra alguns exemplos de artefatos encontrados nas radiografias
da base de dados, sem distinção de classe, e os blob’s correspondentes. Cada blob é
representado por uma cor e corresponde a máscara do artefato identificado.

Nas Figuras 5.8, 5.9 e 5.10 são mostrados os resultados da identificação dos
artefatos, respectivamente, nas radiografias da classe ’Bacteriana’, ’Normal’ e ’Indeter-
minada’. As bordas de cor verde, imagens da coluna ’Cobertura’, representam artefatos
corretamente identificados, ou seja, verdadeiro-positivos. Os retângulos com bordas de
cor azul, que aparecem principalmente na linha cinco, representam artefatos não iden-
tificados, ou seja, falso-negativos. As bordas de cor lilás, que aparecem na linha seis,
representam artefatos identificados incorretamente, ou seja, falso-positivos.

Dando sequência a avaliação da etapa uma análise sobre sua performance foi
realizada, para tanto calculou-se o tempo gasto na execução do que obteve-se um total,

1Blob – binary large object – do inglês grande objeto binário.
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Tabela 5.2: Resultados da detecção de artefatos, e suas medidas estatísticas em: a)
100 radiografias da classe ’Bacteriana’, b) 50 radiografias da classe
’Normal’ e c) 50 radiografias da classe ’Indeterminada’.

População Verdadeiro-positivos Falso-positivos Falso-negativos

1800 1763 31 30

Sensibilidade Precisão Taxa de Erro F1 Score

0,98 0,98 0,02 0,98

a)

População Verdadeiro-positivos Falso-positivos Falso-negativos

827 817 12 12

Sensibilidade Precisão Taxa de Erro F1 Score

0,99 0,99 0,01 0,99

b)

População Verdadeiro-positivos Falso-positivos Falso-negativos

795 730 30 54

Sensibilidade Precisão Taxa de Erro F1 Score

0,93 0,96 0,07 0,965

c)

sobre as 200 imagens, igual a 74,97 segundos, o que dá uma média de ≈ 375ms por
imagem. A identificação dos artefatos portanto leva menos de um segundo para ser
concluída. Para se ter uma comparação, esse tempo é cerca de 25% daquele gasto no
processo de equalização de histograma da mesma imagem.

Por fim, os resultados obtidos nessa etapa foram comparados com aqueles
obtidos no trabalho de Fonseca[25] para avaliar o real ganho, já que trata-se de uma versão
melhorada, e são mostrados na Tabela 5.3 e nos gráficos das Figuras 5.11(a) e 5.11(b).

Tabela 5.3: Comparativo Fonseca-2016 X Método Proposto

Fonseca-2016 Método Proposto SpeedUP

Tempo Total 147,75 74,97 1,97

Tempo Médio 0,74 0,37 1,97



5.6 Testes e análises 58
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Figura 5.7: Radiografias da base de dados, em recorte, com blob’s: de A a D
radiografias com artefatos, de E a H artefatos identificados, I a L blob’s
correspondentes aos artefatos identificados.
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Figura 5.8: Radiografias ‘Bacterianas’ e artefatos identificados.
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Figura 5.9: Radiografias ‘Normais’ e artefatos identificados.
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Figura 5.10: Radiografias ‘Indeterminadas’ e artefatos identificados.
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(a) Valores matriz de confusão

(b) Indicadores de confiabilidade

Figura 5.11: Comparativo Fonseca-2016 x Método Proposto.
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5.6.1 Análise dos resultados

Observadas as imagens da Figura 5.7 em que artefatos identificados e seus
blob’s correspondentes são mostrados, percebe-se que a identificação cobre toda a área
do artefato, avançando inclusive sobre áreas internas desses, como nos buracos da letra
’P’ da Figura 5.7.A, e nos das letras e ’A’, ’O’ da Figura 5.7.B. Outra observação é que
diferentemente dos métodos encontrados na literatura [39, 40, 52, 74, 75, 98] onde a
detecção é realizada sobre artefatos com estruturas e formas específicas, aqui o esquema
identifica com significativa precisão variados tipos de artefatos, tais como marcações,
rótulos, etiquetas e marcas de dedo.

Nas imagens presentes nas Figuras 5.8, 5.9 e 5.10 é exibida uma pequena
amostragem dos artefatos presentes em cada uma das classes das radiografias da base
de dados. Revelam-se nessas a grande quantidade e variedade de artefatos, vale destaque
as imagens presentes nas linhas cinco e seis de cada uma das figuras, onde são mostrados,
respectivamente falso-negativos, marcados com retângulos com bordas na cor azul, e
falso-positivos marcados com bordas na cor lilás.

Nas Tabelas 5.2.A, 5.2.B e 5.2.C onde os resultados são separados por classe
evidencia-se a relação da classe, e portanto da qualidade da imagem, com o resultado do
método. Imagens da classe ’Normal’, Tabela 5.2.B, por exemplo, obtiveram os melhores
resultados com 0,99 de sensibilidade, enquanto as da classe ’Indeterminada’ os piores,
isso exatamente por essas últimas representarem imagens de mais baixa qualidade.

Observados ainda os valores das Tabela 5.1, nota-se a robustez do método
proposto, nessa etapa de remoção de artefatos, uma vez que sensibilidade, precisão e F1

Score foram 0,97, 0,98 e 0,98, respectivamente, sendo estes valores bastante expressivos
enquanto que a taxa de erro relativamente baixa e igual a 0,03.

Da comparação com o trabalho de Fonseca [25] apresentada nos gráficos das Fi-
guras 5.11(a) e 5.11(b) nota-se que os valores dos indicadores de sensibilidade, precisão e
taxa de erro mantiveram-se praticamente estáveis, levando pequena vantagem nos valores
de sensibilidade e taxa de erro, ocasionada por maior número de Verdadeiro-positivos e
menor número de Falso-negativos. Como reflexo de uma maior sensibilidade o número
de Falso-positivos também aumentou. Entretanto a contribuição de maior destaque em
relação ao trabalho de Fonseca está na performance que conforme demostrada na Tabela
5.3 representa um ganho de SpeedUP de quase 2 vezes, o que fortalece a recomendação
desse método como etapa de pré-processamento de imagens de radiografia de tórax em
sistemas CAD, inclusive os que exigem resposta de execução em tempo real.
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Nesse capítulo que representa a segunda etapa do método proposto foi apresen-
tado um esquema de identificação de artefatos estranhos em radiografias de tórax, baseado
em operações bastante comuns em PDI como subtração de canais, detecção de bordas e
operações morfológicas.

O esquema foi aplicado e testado sobre uma base de dados de radiografias de
tórax infantil usadas para o diagnóstico de pneumonia. Da base de dados contendo 500
imagens foram selecionadas 200 que estão distribuídas entre as classes, ’Bacteriana’,
’Normal’ e ’Indeterminada’ e em todas há presença de artefatos estranhos.

Para avaliação do esquema foram geradas matrizes de confusão e calculados
indicadores de confiabilidade, para as imagens com e sem separação por classe. Observou-
se dos resultados a influência da qualidade da imagem sobre a performance do método,
que ainda assim apresentou taxa de acerto bastante elevada com aproximadamente 93%
de sensibilidade e 96% de precisão para o pior caso, imagens da classe ’Indeterminada’.

No resultado consolidado, 200 imagens sem separação por classes, o valor do
F1 Score foi de 98% o que revelou a alta acurácia na identificação dos artefatos, sendo
que em aproximadamente 75% das imagens todos os artefatos foram corretamente de-
tectados. Nas imagens restantes o número de artefatos não identificados ou identificados
incorretamente foi significativamente pequeno e desta forma espera-se que processamen-
tos adicionais possam reduzir a interferência causada por tais artefatos.

Comparado ao trabalho de Fonseca[25], usado como referência, observou-se
pequenos ganhos em praticamente todos os indicadores, entretanto quanto ao desempenho
apresentou ganho de SpeedUP de aproximadamente duas vezes.

Destaca-se ainda que remoção de artefatos aqui apresentada foi projetada para
ser bastante simples, e desta forma o processamento de cada imagem foi de aproxima-
damente 375ms, demonstrando-se viável para uso numa cadeia maior de processamento
sem grandes impactos no desempenho.

Por fim, os resultados demostraram que o método é bastante satisfatório e pode
ser recomendado para utilização futura como etapa de pré-processamento de imagens de
radiografias de tórax.



CAPÍTULO 6
Reconstrução

A terceira etapa do método proposto é a reconstrução de áreas degradadas de
uma imagem por meio da técnica de Inpainting. O Figura 6.1 mostra uma esquema
simplificado do processo.

Figura 6.1: Visão do processo de Reconstrução.

Essa etapa em específico tem como pré-requisito uma etapa anterior que forneça
uma máscara das áreas degradadas, nesse trabalho essa área é exatamente aquela corres-
pondente aos artefatos estranhos identificados e removidos na etapa anterior, conforme
visto no Capítulo 5.

Para tarefa de reconstrução foi utilizada uma técnica de Inpainting adaptada do
algoritmo proposto por Criminisi, Pérez e Toyama[16] descrita resumidamente a seguir.

6.1 Inpainting por Criminisi, Pérez e Toyama

Dada uma imagem e sua máscara Ω (região alvo dentro dela), o problema de
inpainting consiste em modificar os valores dos pixels de Ω de modo que esses não se
destaquem em relação às regiões ao seu entorno. No algoritmo descrito o Inpainting é
alcançado pela propagação, baseada em exemplares, de ambas textura e estrutura.

Na primeira parte os buracos nas imagens são preenchidos propagando estruturas
lineares em Ω. A intuição por trás desta técnica decorre do “Princípio Conectividade”,
que afirma que linhas quebradas tendem a se conectar. A segunda parte aborda texturas
compostas - várias texturas interagindo espacialmente. A ideia subjacente a esta parte é
preencher as áreas maiores de uma imagem, repetindo as texturas que rodeiam Ω com
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algum nível de aleatoriedade. Isto é feito numa abordagem tipo casca de cebola, das
camadas mais externas movendo-se para dentro em direção ao centro da região alvo.

Todas as técnicas baseadas em exemplares preenchem a região alvo usando
patches,Ψ, em vez de pixels por razões de eficiência. A Figura 6.2 mostra a estrutura
de propagação e a Figura 6.3 o diagrama de notação utilizado.

(a) (b) (c) (d)

Figura 6.2: Propagação da estrutura por síntese de textura baseada em exemplar.
(a) Imagem original, com região de destino Ω, seu contorno δΩ, e região
de origem Φ definidas. (b) Queremos sintetizar a área delimitada pelo
patch Ψp centrado no ponto p ∈ δΩ. (c) O candidato mais provável
corresponde a Ψp, ao longo do limite entre as duas texturas na região
de origem, por exemplo Ψq′ , e Ψq′′ .(d) Patch de melhor correspondência
entre os candidatos é copiado para a posição de Ψp, obtendo assim o
preenchimento parcial de Ω.

Figura 6.3: Diagrama de notação. Dado o patch Ψp, np é o normal para o contorno
δΩ da região alvo Ω e ∇Ip é o isophote (direção e intensidade) no ponto
p. A imagem inteira é denotada com I.

O primeiro passo é calcular as prioridades para os patches que são adjacentes ao
preenchimento a frente - inicialmente, estes serão apenas os patches adjacentes à região de
origem. Há prioridades cruciais, sobretudo para determinar qual dos patches é preenchido
em primeiro lugar. O algoritmo preenche os patches com a mais alta prioridade e por essa
razão é conhecido como Algoritmo preencha melhor primeiro . A prioridade de um patch

procura equilibrar a propagação de estruturas lineares com o preenchimento de texturas
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compostas. O resultado é definido como o produto de dois termos, o termo confiança e o
termo dados. A equação 6-1 mostra as fórmulas para o cálculo da prioridade.

P(p) =C(p)D(p).

C(p) =
∑q∈Ψp

⋂
Ω̄

C(q)
|Ψp| , D(p) = |∇I⊥p .np|

α

(6-1)

onde C(p) é o termo confiança, D(p) o termo dados, |Ψp| a área de Ψp, α é um fator de
normalização, np o vector unitário ortogonal ao δΩ de frente a este ponto p.

O termo confiança C(p) é definido como 0 para a região de destino e como 1 para
a região de origem durante a inicialização e mede o quanto de informação confiável que
rodeia o ponto p está sendo usada para o primeiro preenchimento do patch e que têm mais
dos pixels adjacentes preenchidos. Este termo dá preferência a esses patches de frente ao
preenchimento, ou seja, os mais próximo a região de origem.

O termo dados D(p), por outro lado, dá preferência para as estruturas lineares. É
uma função da resistência das estruturas lineares que atinge a frente de δΩ e aumenta as
prioridades dos patches que se encontram ao longo do caminho. Veja imagem 6.4.

(a) (b)

Figura 6.4: Efeitos dos termos dados e confiança. (a) O termo de confiança atribui
alta prioridade de preenchimento a apêndices apontando para fora
(em verde) e baixa para apontadores (em vermelho), tentando assim
alcançar um limite liso e aproximadamente circular. (b) O termo de
dados dá alta prioridade aos pixels na continuação das estruturas (em
verde) e favorece os apêndices apontando na direção das estruturas
de entrada. A combinação dos termos produz o equilíbrio orgânico
desejado entre os dois efeitos.

O segundo passo envolve a propagação de textura e estrutura de informação.
Uma vez que todas as prioridades foram calculados, tomamos o patch com a maior
prioridade e o preenchemos com as informações da região de origem. As informações
da região de origem são diretamente amostradas ao invés de se propagar por difusão,
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Equação 6-2. A Difusão leva a uma suavização de imagem e, como resultado um
preenchimento borrado, especialmente em grandes regiões.

Ψq̂ = arg min
Ψq∈Φ

d(Ψp̂,Ψq) (6-2)

O patch na região fonte que é o mais semelhante ao patch alvo é utilizado para
preencher os pixels da imagem região alvo. A semelhança é medida usando a soma das
distâncias ao quadrado dos pixels já preenchidos na região alvo.

O terceiro passo envolve a atualização dos valores de confiança do patch que
acaba de ser preenchido. A confiança dos pixels atualizada é copiado ao longo dos pixels

que foram previamente preenchidos, Equação 6-3.

C(p) =C(p̂) ∀ p ∈Ψp̂∩Ω. (6-3)

Uma descrição em pseudocódigo dos passos do algoritmo é mostrada na Tabela
6.1. O caractere t subscrito indica a interação corrente.

Tabela 6.1: Algoritmo de preenchimento de região

Extrair a frente inicial δΩ0 selecionada manualmente.
Repetir até que:

1a. Identifique a frente de preenchimento δΩt. Se Ωt = 0, sair.
1b. Calcule as prioridades P(p) ∀ p ∈ δΩt .
2a. Encontre o patch Ψp̂ com a máxima prioridade,

Ex., Ψp|p̂ = argmaxp∈δΩt P(p)
2b. Encontre o exemplar Ψq̂ ∈Φ que minimize d( Ψp̂,Ψq̂ ).
2c. Copia os dados da imagem Ψq̂ para Ψp̂ ∀ p ∈Ψp̂∩Ω.
3. Atualize C(p) ∀ p ∈Ψp̂∩Ω

A Figura 6.5 mostra um exemplo baseado em Inpainting em uma das imagens
da base de dados. O resultado foi obtido da aplicação do algoritmo padrão descrito.
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(a) Imagem original (b) Região alvo

(c) Resultado inpainting (d) Termo confiança (e) Termo dados

Figura 6.5: Exemplo inpainting sobre imagem da base de dados.

6.2 Adaptação à técnica de Inpainting

Um dos gargalos apresentados pela técnica de Inpainting é o seu alto custo
computacional, linearmente proporcional ao tamanho da área a ser reconstruída e da área
fonte[69], representado principalmente pelos passos 1a. e 2b. da Tabela 6.1.

Pensando no aumento de desempenho e performance da técnica, por conse-
quente, redução do custo computacional, foi elaborada uma adaptação ao algoritmo ori-
ginal proposto por Criminisi, Pérez e Toyama[16]. A adaptação baseia-se na redução do
tamanho da região fonte Φ, considerando o tamanho da região alvo Ω.

Considerando as imagens da base de dados e as características dos artefatos
encontrados nelas, definimos a adaptação com os seguinte passos:

1. Divisão da imagem em quatro partes, representando os quadrantes,
2. Identificação dos artefatos presentes,
3. Sobre cada quadrante, definição da região fonte,
4. Execução de Inpainting sobre a região alvo do quadrante,
5. Reagrupamento dos quadrantes após execução de inpainting.
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6.2.1 Definição da região fonte

A definição da região fonte de cada quadrante foi elaborada no sentido de
minimizar ao máximo o custo computacional, não deixando no entanto de garantir uma
região fonte significativamente representativa das componentes termo confiança e termo
dados.

O pseudocódigo representado na Tabela 6.2 traz uma descrição da definição
da região fonte, enquanto a Figura 6.6 uma representação da sua aplicação sobre uma
imagem da base de dados.

Tabela 6.2: Algoritmo de definição região fonte

• Para cada quadrante
1. Identifique a área que cobre todos os artefatos presentes,

1a. Registre seu limite superior esquerdo (SE) e inferior direito (ID),
1b. Calcule sua altura(H) e largura(L),

2. Defina a região fonte como:
2a. Borda = max(min(H,L),50),
2b. Limite superior esquerdo = max(1,(SE−Borda)),
2c. Limite inferior direito = min(H,(ID+Borda))

Imagem original Segundo quadrante Artefatos detectados

Região fonte definida

Máscara definida Região fonte definida

Figura 6.6: Definição da região fonte

A Figura 6.7 traz o resultado da execução dos passos do algoritmo de Criminisi
com a adaptação proposta. Observe que em 6.7.G e 6.7.F não existe região fonte, logo
nesses quadrantes não é feita nenhuma reconstrução.
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Figura 6.7: Representação algoritmo de Criminisi adaptado.

6.3 Testes e análises

Para avaliar o desempenho e performance da restauração, comparou-se os resul-
tados obtidos da aplicação do algoritmo de Criminisi com e sem a adaptação proposta,
considerando as seguintes métricas objetivas:

• Índice de similaridade estrutural (do inglês Structural similarity index - SSIM)
• Pico da taxa do sinal ruído - PSNR
• Tempo de processamento

Para os cálculos do PSNR e SSIM foi utilizada a componente luminância (Y)
das imagens originais e das imagens restauradas.

Conforme mencionado na Seção 4.5 o PSNR é uma métrica amplamente utili-
zada na área do processamento de imagem para indicação da qualidade de uma imagem,
não sendo entretanto bem correlacionada com a percepção subjetiva de qualidade. Apesar
disso é comum utilizar (em aplicações de compressão de vídeo) a correspondência entre
intervalos de PSNR e qualidade subjetiva apresentada na Tabela 6.3 [36].

Tabela 6.3: Correspondência PSNR X Qualidade subjetiva

PSNR [dB] Qualidade

< 30 Baixa

30 – 36 Média

36 – 42 Alta

> 42 Excelente
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O SSIM, diferentemente do PSNR, é um índice consistente com a percepção
subjetiva de qualidade ao estimar a similaridade entre a imagem original e a restaurada
através da comparação da intensidade, do contraste e da estrutura dessas imagens.

No SSIM assume-se que as imagens naturais são altamente estruturadas e o
seu sistema HSV1 é sensível à distorção estrutural. A informação estrutural em uma
imagem é definida como aqueles atributos que representam a estrutura de objetos na cena,
independente da luminância média e do contraste.

Essa métrica tem a vantagem de lidar muito bem tanto com imagens em escala
de cinza como em imagens coloridas, prevendo mudanças de contraste e distorções [30].
Seu valor varia entre zero (imagens totalmente diferentes) e um (exatamente iguais).

A equação simplificada do cálculo é descrita como:

SSIM(x,y) = (2µxµy+C1)(2σxy+C2)

(µ2
x+µ2

y+C1)(σ2
x+σ2

y+C2)

C1 = (K1×L)2, C2 = (K2×L)2
(6-4)

onde L é o intervalo dinâmico da imagem (L=255) e as constantes, K1 e K2 são fixadas
em 0.01 e 0.03 respectivamente. Note que, 0 ≤ SSIM(x,y) ≤ 1 e que a medida atinge seu
valor máximo, 1 se x = y.

O diagrama (traduzido) do sistema de medição do SSIM proposto por Zhou et al
[95] é apresentado na Figura 6.8.

Figura 6.8: Diagrama do sistema de medição do SSIM

Na Tabela 6.4 apresentam-se os valores de PSNR, SSIM e tempo de processa-
mento obtidos na reconstrução das quatro imagens da Figura 6.9 pelo algoritmo padrão
de Criminisi e para versão adaptada proposta. Essas imagens são equivalentes as mes-

1do inglês Hue, Saturation and Value
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mas presentes na Figura 5.7 cujas máscaras foram obtidas conforme a etapa Remoção de

artefatos do Capítulo 5.

Tabela 6.4: Comparativo inpating de Criminisi Padrão x Adaptado

Criminisi Padrão Criminisi Adaptado
Imagem PSNR(dB) SSIM Tempo(seg) PSNR(dB) SSIM Tempo(seg)

A 26,25 0,98 252,97 25,90 0,98 29,95
B 21,77 0,97 140,29 21,71 0,97 11,70
C 18,93 0,95 593,54 19,58 0,95 51,23
D 21,56 0,96 334,15 21,67 0,96 11,64

Média 22,13 0,96 330,23 22,21 0,96 26,13

A Figura 6.9 apresenta uma comparação entre os resultados da reconstrução pelo
algoritmo padrão de Criminisi e pela versão com a adaptação proposta.

Original e artefatos identificados

A

Criminisi padrão

E

Criminisi adaptado

I

B F J

D H L

C G K

Figura 6.9: Algoritmo padrão Criminisi x Adaptado

Nas Figuras 6.10, 6.11 e 6.12 são mostradas algumas imagens da classe ‘Bacte-
riana’, ‘Normal’ e ‘Indeterminada’ respectivamente, submetidas ao processo de recons-
trução com a versão adaptada do algoritmo de Criminisi.
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Imagem Original Imagem reconstruidaArtefatos identificados

1
2

3
4

5
6

Figura 6.10: Imagens da classe ‘Bacteriana’ reconstruídas.
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Imagem Original Imagem reconstruidaArtefatos identificados

1
2

3
4

5
6

Figura 6.11: Imagens da classe ‘Normal’ reconstruídas.
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Figura 6.12: Imagens da classe ‘Indeterminada’ reconstruídas.
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6.3.1 Análise dos resultados

Começa-se a análise dos resultados ressalvando que a avaliação aqui feita é sobre
os seguintes aspectos: o impacto da reconstrução sobre a qualidade da imagem resultante,
e o tempo usado na reconstrução. Assim considerou-se dois cenários, um com a técnica
descrita no algoritmo de Criminisi e outra com uma versão adaptada do mesmo algoritmo.

Olhando para a Tabela 6.4 destacam-se os valores médios de PSNR que para
ambos os cenário se manteve na mesma casa dos 22dBs e que segundo a Tabela 6.3 repre-
sentam baixa qualidade subjetiva. Entretanto se compararmos tais valores ao encontrados
na Tabela 4.3 o que se observa é um aumento de quase 100% dos valores de PSNR ante os
primeiros, ainda que em situações distintas, o que dá uma amostra do significativo ganho
obtido com a reconstrução.

Na Figura 6.9, em corte por quadrante, observa-se as regiões restauradas de
quatro imagens da base de dados, que confirmam os valores SSIM da Tabela 6.4 quanto
a qualidade de restauração obtida em ambos os cenários. Os valores ainda corroboram
para constatação de que a métrica SSIM é mais adequada que o PSNR, pois apesar
dos valores de PSNR estarem na faixa representativa de baixa qualidade (≈22dbs), a
qualidade perceptiva é muito próxima da original, o que está perfeitamente de acordo
com os valores médios de SSIM iguais a 0,96.

Há ainda que se observar que nos resultados mostrados nas imagens da Figuras
6.9.E a 6.9.H, restauradas pelo algoritmo padrão de Criminisi, o resultado final fica
abaixo dos mostrados nas imagens das Figuras 6.9.I a 6.9.L em que a versão adaptada
foi aplicada. Entretanto mesmo nestas últimas, caso da imagem 6.9.L, ocorre situações
em que a restauração pode apresentar resultados com uma aparência não tão boa, com
aspecto de borramento.

Ainda sobre o primeiro aspecto de avaliação, as Figuras 6.10, 6.11 e 6.12
confirmam-se a qualidade da reconstrução nas diferentes classes de imagens da base de
dados. Ressalta-se que nessas não houve variação significativa dos valores encontrados de
PSNR, SSIM quando comparados aos da Tabela 6.4.

Passando para o segundo aspecto de avaliação, tempo de reconstrução, destaca-
se na Tabela 6.4 a diferença do tempo médio de processamento alcançado nos diferentes
cenários, passando de um tempo médio de 330,23 segundos para 26,13 segundos, o
que valida a adaptação proposta no algoritmo de Criminisi uma vez que os tempos
representam um ganho médio de SpeedUP igual a 12,65 vezes.
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6.4 Considerações finais do capítulo

Conforme mencionado por Hogeweg et al.[40, 39] e reforçado por Xue et al[98] a
presença de artefatos em imagens radiografias de tórax é algo bastante comum. A remoção
dos artefatos pode assim representar significativa melhora na interpretação dessas, quer
seja por um profissional de saúde quer seja por um computador.

Considerado apenas os computadores, sistemas CAD, a existência de tais ar-
tefatos pode afetar substancialmente a saída da análise computadorizada das imagens,
comprometendo além da interpretação, como já mencionado, também a performance do
sistema como um todo.

Dessa forma detectar e remover tais artefatos representa grande contribuição, e
nesse sentido a técnica de Inpainting mostra sua importância ao prover a reconstrução das
áreas correspondentes aos artefatos removidos.

Seu uso como observado por Hogeweg reduz o número de falsos positivos em
tarefas de detecção de anormalidades por sistemas CAD, pode ainda contribuir para
remoção de outliers na detecção de pontos de controle salientes para segmentação, como
os usados pelo Dr. Iakovidis [42, 41], pode favorecer o treinamento de profissionais, como
em casos em que informações de identificação de doença, paciente e lateralidade são
removidas [74, 75].

Não menos importante sua remoção pode ainda, nos caso de artefatos como ró-
tulos, etiquetas e anotações - os mais encontrados nas imagens da base de dados utilizada
(vide 3.1) - contribuir sobremaneira para de-identificação dessas imagens, colaborando
para construção de bases de dados públicas, em observância aos critérios de privacidade,
ética e segurança [3, 53, 56].

Assim nesse capítulo apresentou-se a terceira etapa do método proposto, Re-
construção, onde foi proposto um esquema baseado na técnica de inpainting adaptada do
algoritmo proposto por Criminisi, Pérez e Toyama [16].

O esquema conforme visto na Figura 6.1 utiliza duas entradas, uma referente
a imagem da base de dados com artefatos, a segunda uma máscara correspondente aos
artefatos, que foi obtida na etapa de remoção de artefatos, Capítulo 5.

Uma descrição resumida da técnica de inpainting foi apresentada e na sequência
os detalhes da proposta de adaptação ao algoritmo de Criminisi.

Avaliou-se a proposta de adaptação comparando-a com o algoritmo padrão, sob
os aspecto de qualidade e tempo de reconstrução, os quais revelaram a manutenção
da qualidade e em alguns casos ganho (percepção subjetiva de qualidade), e ainda um
expressivo aumento de performance com SpeedUp médio de 12,65 vezes.



CAPÍTULO 7
Correção de Orientação e Definição da Região
de Interesse (ROI)

Diante do constante desenvolvimento de tecnologias de raios-X e do crescente
número de bases e sistemas de comunicação e arquivamento de imagens (do inglês Picture

Archiving and Communication Systems -PACS), comumente usados em tarefas de PDI e
CAD’s [15], faz-se necessário uma padronização que garanta eficiência e eficácia tanto
para o registro dessas imagens como para as tarefas a elas associadas.

Sistemas CAD’s geralmente pressupõem que as imagens de entrada já estejam
padronizadas, especialmente com orientação e região de interesse (ROI1) corretas e bem
definidas, e as consideram assim para medidas de eficiência, acurácia e robustez.

Entretanto, a realidade nos mostra que nem sempre isso acontece e, não raro, é
possível encontrar em bases de dados públicas de radiografias, imagens fora do padrão
desejável e necessário, influenciando de sobremaneira a análise e performance desses sis-
temas computacionais bem como dificultando a rotina de profissionais que as trabalham.

Neste contexto, a detecção de orientação de radiografias de tórax tem sido objeto
de estudos [23, 6, 55, 65] de vários autores, sendo inclusive tema de tese de doutorado[24],
e de modo semelhante a definição de ROI’s foi observada em diversos artigos relacionados
a radiografias de tórax [13, 28, 35, 46, 73, 86, 99], sendo inclusive em alguns admitida
como uma etapa realizada manualmente.

Nesse sentido, de construção de bases de imagens radiográficas mais padroniza-
das, que garantam robustez, eficácia e eficiência a sistemas computacionais e ao mesmo
tempo facilitem o trabalho de interpretação dos profissionais é que propõem-se um es-
quema que automaticamente identifique e corrija erros de orientação e defina a ROI.

É importante esclarecer que no caso de sistemas CAD’s, que utilizam radiogra-
fias de tórax, a ROI é exatamente a região que compreende toda a região dos pulmões,
abrangendo do ápice pulmonar até os limites dos seios costofrênicos, o que equivale apro-
ximadamente a região da caixa torácica.

1 do inglês Region Of Interest
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7.1 Correção de orientação

Inspirado nos trabalhos de Guo [35], Nose [55], Pietka [65] e Santosh [72, 71] a
primeira parte do esquema trabalha a identificação e correção de orientação da radiografia,
avaliando as quatro possíveis orientações da radiografia observadas por Nose [55] e que
podem ser conferidas na Figura 7.1.

(a) Imagem sem rotação 0o (b) Imagem rotacionada 90o

(c) Imagem rotacionada 180o (d) Imagem rotacionada 270o

Figura 7.1: Quatro possíveis orientações da radiografia

A identificação e correção é alcançada pela execução de uma sequência de passos
que serão descritos nas subseções a seguir.

7.1.1 Pré-processamento

São removidas da radiografia todas as linhas e colunas cujas intensidades médias
sejam inferiores a 5% ou superiores a 95% do maior nível de cinza. Essa remoção elimina
partes uniformes de baixa e alta intensidade, que corresponde ao fundo. A Figura 7.2
mostra uma radiografia e sua resultante após o pré-processamento.
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(a) Radiografia de entrada. (b) Resultado do pré-processamento.

Figura 7.2: Resultado do pré-processamento

7.1.2 Detecção da rotação de 90o

Para detectar se a radiografia está ou não rotacionada em 90o ou 270o são
extraídas duas faixas da radiografia. Uma com 30% das colunas centrais da radiografia e
outra com 30% da linhas centrais que, caso a radiografia não esteja rotacionada, cobriram
respectivamente a região do mediastino e a centro-média dos pulmões, vide Figura 7.3.

(a) Faixa central vertical, 30% colunas. (b) Faixa central horizontal, 30% linhas.

Figura 7.3: Faixas extraídas com seus perfis médios

Extraídas as faixas, é então calculada a intensidade média de cada uma delas,
obtida pelo somatório das intensidades em cada pixel divido pela quantidade de pixels.

Os resultados de cada média são então comparados e indicam rotação se a média
da faixa de linhas for a maior, ou ausência da rotação caso contrário. Detectada a rotação
a radiografia é então corrigida em -90o independente se a rotação é de 90o ou 270o.

A correção de -90o garante que as radiografias rotacionadas em 90o sejam
corrigidas e as imagens rotacionadas em 270o fiquem com rotação final de 180o, que
será corrigida num passo seguinte.
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7.1.3 Extração de bordas principais por convolução

Santosh et al [71, 72] utilizou um esquema que chamou de Generalized line his-

togram ou em tradução direta histograma de linhas generalizadas, que usou para identifi-
car linhas principais das bordas das costelas, em diferentes ângulos. Para a identificação
Santosh et al considerou apenas a região dos pulmões, que foi obtida anteriormente por
processo de segmentação.

O esquema utiliza kernels, definidos em uma distribuição gaussiana normal, que
são usados para gerar um vetor X cujos valores são computados por meio de funções de
densidade de probabilidade. O vetor é então multiplicado por um elemento estruturante
binário em forma de linha, gerando os kernels finais que serão usados na convolução.

Seguindo esse esquema, foram gerados dois kernels nos ângulos de 0o e 30o, uti-
lizados para convoluir com imagens resultantes da detecção de bordas de uma radiografia
sem rotação e com rotação a 180o. As Figuras 7.4 e 7.5, mostram os resultados da convo-
lução dos dois kernels nas bordas das radiografias com e sem rotação, já binarizadas.

(a) Radiografia (b) Kernels (c) Convolução 0o (d) Convolução 30o

Figura 7.4: Radiografia original, kernels e bordas convoluídas.

(a) Radiografia 180o (b) Kernels (c) Convolução 0o (d) Convolução 30o

Figura 7.5: Radiografia a 180o, kernels e bordas convoluídas.

Assim como em Santosh et al [71, 72] o detector de bordas de Canny também
foi utilizado, com a diferença que aqui a radiografia não foi submetida a nenhum processo
de equalização do histograma e que empiricamente um alto limiar igual a 0.5 e um baixo
igual a 0.2 foram definidos para o detector.
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7.1.4 Detecção da rotação de 180o

Extraídos os resultados da convolução das duas imagens em ambos kernels, um
sistema de votação, baseado nas somas das bordas resultantes de cada imagem, é realizado
para determinar se a radiografia está rotacionada em 180o.

Para cada imagem, Figuras 7.4(a) e 7.5(a), são calculadas quatro somas, da
seguinte forma:

• A - pontos de borda da metade superior, da imagem convoluída com kernel de 0o

• B - pontos de borda da metade inferior, da imagem convoluída com kernel de 0o

• C - pontos de borda da metade esquerda, da imagem convoluída com kernel de 30o

• D - pontos de borda da metade direita, da imagem convoluída com kernel de 30o

Então o sistema de votação é realizado da seguinte forma:

• Imagem 7.4(a). Se soma A <= B : Está rotacionada em 180o recebe voto
• Imagem 7.4(a). Se soma C <= D : Está rotacionada em 180o recebe voto
• Imagem 7.5(a). Se soma A <= B : Está rotacionada em 180o recebe voto
• Imagem 7.5(a). Se soma C <= D: Está rotacionada em 180o recebe voto

Esse sistema de votação considera que as bordas, formadas da convolução com
o kernel de 0o, produzem uma quantidade menor de pontos na metade inferior (soma B)
de uma radiografia sem rotação, em função da estrutura das costelas, que nessa metade
contrastam com a parte mais aguda dos pulmões, produzindo assim menos bordas.

Considera ainda que a parte esquerda produzida na convolução com o kernel de
30o também terá maior quantidade de pontos detectados (soma C) porque o ângulo das
costelas numa radiografia sem rotação é aproximadamente o mesmo do kernel, o que não
ocorre na parte direita.

Desse modo, se ao final a indicação de rotação recebe mais de dois votos a
radiografia é considerada rotacionada e é então corrigida em -180o, se recebe menos de
dois votos é considerada sem rotação e não precisa ser corrigida, e se caso receba exatos
dois votos é submetida a uma verificação extra.

7.1.5 Verificação extra da rotação de 180o

A verificação extra consiste no cálculo do comprimento das linhas de um vale
central, obtido de imagem complemento do processo de limiarização pelo método de
Otsu, vide Figura 7.6(b).

O vale é definido a partir do pico da intensidade média da faixa central da
radiografia, vide Figura 7.3(a). Esse pico corresponde a coluna da radiografia cuja média
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de intensidade é máxima, o que dá uma aproximação ao mediastino, que em razão da alta
densidade das estruturas ósseas tem consequentemente as maiores intensidades.

A partir desse pico são então marcados todos os pontos a esquerda e a direita,
em cada linha da imagem, até que se encontre um ponto de cor branca, definindo assim o
vale. As imagens 7.6(c) e 7.6(d) exibem na cor verde esse vale definido.

(a) Radiografia (b) Negativo Otsu (c) Demarcação do vale (d) Vale segmentado

Figura 7.6: Limiarização por Otsu e definição da região de vale.

Definido o vale procura-se a linha de maior comprimento verificando se esta
encontra-se na metade superior da imagem, caso positivo a radiografia é confirmada como
rotacionada em 180o, sendo então finalmente corrigida em -180o.

Tal verificação parte do pressuposto que o comprimento do vale próximo a região
dos ápices pulmonares e traqueia e menor que aquele próximo das cúpulas diafragmáticas,
respectivamente parte superior e inferior de uma radiografia sem rotação.

7.1.6 Detecção da rotação de 270o

A definição da rotação de 270o é alcançada pelo verificação se houve no processo
a correção das rotações de 90o e 180o, caso tenha ocorrido as duas correções então a
radiografia estava rotacionada em 270o, do que não é necessário nenhuma nova correção.

7.2 Definição da região de interesse (ROI)

Estando a radiografia em correta orientação, a segunda etapa do esquema é
a extração da ROI, obtida por meio da definição de quatro pontos (esquerdo, direito,
superior e inferior) a serem usados no recorte da região. A etapa foi pensada para ser
simples e rápida, habilitando seu uso em cadeias maiores de processamento.

A definição dos pontos é alcançada pela determinação dos limites externos da
costelas direitas e esquerdas, do ápice pulmonar mais elevado e do seio costofrênico de
maior extensão. A Figura 7.7 mostra os pontos de referência definidos em uma imagem da
base de dados. Esses pontos foram marcados manualmente em 150 radiografias da base
de dados, as quais foram usadas posteriormente para avaliação.
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Figura 7.7: Pontos de referência marcados numa imagem da base de dados.

7.2.1 Marcação dos pontos esquerdo e direito

A primeira parte da definição da ROI e a marcação dos pontos esquerdo e direito
na radiografia, alcançada pelas seguintes operações:

A) Transformada top-hat

B) Binarização
C) Seleção dos dois maiores segmentos
D) Definição dos limites esquerdo e direito

A) Transformada top-hat

A transformada é um combinação de uma operação morfológica de abertura com
uma de subtração, e é definida como:

That( f ) = f − ( f ◦b) (7-1)

onde f é uma imagem em níveis de cinza e (f◦b) sua abertura.
Uma das principais aplicações dessa transformada é a remoção de objetos de

uma imagem usando um elemento estruturante na operação de abertura. A operação
de diferença produz então uma imagem na qual apenas os componentes removidos
permanece. Essa operação é usada para objetos claros sobre um fundo escuro, tendo
importante uso para correção de efeitos de iluminação não uniforme.

Para o esquema utilizou-se a transformada top-hat com um elemento estruturante
na forma de disco com raio igual a 32, definido empiricamente. O objetivo é realçar
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regiões de maior densidade da imagem, aquelas correspondente às estruturas ósseas. As
imagens 7.8(a) e 7.8(b) mostram respectivamente uma radiografia da base de dados e sua
resultante após essa transformada.

(a) Radiografia (b) Top-hat

(c) Binarização (d) Maiores segmentos, limites definidos

Figura 7.8: Definição dos limites esquerdo e direito.

B) Binarização

Sobre a imagem resultante da transformada top-hat (That) uma operação de
binarização é realizada seguindo a seguinte regra:

Ibin(x,y) =

0 se That(x,y)< µ(That)∗1.25

1 se That(x,y)≥ µ(That)∗1.25
(7-2)

onde µ(That) é a intensidade média da imagem That , x e y coordenadas dos pixels da
imagem. O resultado é uma imagem com as estruturas mais densas destacadas em branco
e o fundo em preto, vide imagem 7.8(c).
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C) Seleção dos dois maiores segmentos

Para eliminar pequenos segmentos, como aqueles decorrentes de artefatos, é
mantida na imagem binarizada apenas os dois maiores segmentos, isso equivale manter o
conjunto de costelas esquerdas e direitas.

D) Definição dos pontos esquerdo e direito

A definição dos pontos esquerdo e direito se dá pela localização do primeiro
pixel mais a esquerda e do último pixel mais a direita dos segmentos. A imagem 7.8(d)
mostra esses pixels localizados nos segmentos.

Esses pontos determinam os limites esquerdo e direito da ROI a ser considerada
na radiografia.

7.2.2 Marcação dos pontos superior e inferior

Definidos os pontos esquerdo e direito da ROI o próximo passo é a marcação dos
pontos superior e inferior. Para esse marcação nenhuma parte da radiografia é considerada
se estiver antes do ponto esquerdo ou depois do ponto direito já marcados, ou seja, todas
as colunas referentes a essas partes são removidas, vide imagem 7.9(a).

Para alcançar então a marcação dos pontos superior e inferior um conjunto de
operações é realizado, conforme descrito a seguir.

A) Imagem negativo da limiarização por Otsu

B) Definição do vale
C) Perfil soma das linhas da imagem de A)
D) Definição dos pontos superior e inferior

(a) Radiografia colunas removidas (b) Negativo, vale e marcações (c) Pontos marcados

Figura 7.9: Definição dos limites superior e inferior.

A imagem negativo (A) e a definição do vale (B) seguem o mesmo esquema
descrito na subseção 7.1.5 e observado nas imagens da Figura 7.6. O perfil soma (C) por
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sua vez é apenas uma contagem da quantidade de pixels brancos em cada uma das linhas
da imagem, é serve para avaliar o quanto da imagem foi considerada pelo processo de
limiarização como sendo fundo. Essa também é a razão de usar uma imagem negativo.

Esse perfil é importante porque diferentemente da análise das linhas do vale ele
recupera informação de regiões descontínuas de fundo, o que não é possível no primeiro.

A definição dos pontos superior e inferior (D) é realizada avaliando o compri-
mento das linhas do vale e os valores do perfil soma, obedecendo as seguintes restrições:

1a Restrição, o ponto superior deve ser localizado até no máximo 1/3 da altura da
imagem, e o inferior no mínimo a 2/3 da altura da imagem. Essa restrição de localização
dos pontos é tanto para garantir proporcionalidade entre a largura e a altura da imagem,
quanto para prevenir definições de pontos avançando sobre as regiões dos pulmões.

2a Restrição, o ponto superior considerado é o encontrado decrescido de 32
pixels de tolerância, e o ponto inferior considerado é o encontrado acrescido de 32 pixels

de tolerância. Exemplo, se o ponto superior encontrado for 50, então será considerado
como 18, se o ponto inferior encontrado for 600, então será considerado 632. Caso
o acréscimo ou decréscimo extrapolar os limites da imagem, serão estes limites os
considerados como os pontos.

3a Restrição, a quantidade de linhas da imagem (altura) não deve ser superior a
85% da quantidade de colunas (largura), isso porque conforme observado por Candemir
et al [7] o formato dos pulmões em radiografias pediátricas é diferente do encontrado
em adultos, tendo uma forma mais triangular, com um contorno cardíaco maior, com o
diâmetro horizontal do coração podendo medir até 60% do diâmetro torácico horizontal,
o que resulta numa ROI ligeiramente retangular com a largura maior que a altura. A
observação de Candemir também foi verificada pelas marcações realizadas manualmente
em 150 radiografias da base de dados, conforme mencionado no início da seção 7.2, para
as quais constatou a largura variando de 41,2% a 84,8% do comprimento da altura.

7.2.2.1 Pontos superior e inferior

Respeitadas as restrições, e portanto até 1/3 da altura da imagem, a definição
do ponto superior é então realizada procurando no vale, partindo da linha um, a primeira
ocorrência de linha cujo comprimento seja superior a 90% do maior comprimento de
linha do vale, caso não exista nenhuma ocorrência ou se esta estiver num ponto superior
a 20% da altura da imagem, é procurado no perfil soma a primeira ocorrência cujo valor
seja superior a 80% da largura da imagem a qual será considerado o ponto superior. Se
ainda assim não encontrar nenhuma ocorrência então o ponto superior considerado será
a primeira da linha do vale com o comprimento mínimo. Definido o ponto superior todas
as linhas acima desse ponto são removidas da imagem.
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Para a definição do ponto inferior (apenas linhas abaixo de 2/3 da altura da
imagem) procura-se pela primeira ocorrência de linha com comprimento máximo no vale,
começando da linha superior para inferior, até a última linha da imagem. Definido o ponto
inferior todas as linhas abaixo desse ponto são removidas da imagem.

Realizadas as definições do ponto superior e inferior e as devidas remoções de
linhas é verificado se a imagem resultante atende à 3a restrição e caso negativo, razão
seja maior que 85%, novas buscas são realizadas seguindo os mesmos critérios até que
a restrição seja atendida. As imagens 7.9(b), 7.9(c) e 7.9(b) mostram respectivamente
as linhas encontradas no vale e os limites da 1a restrição, os pontos superior e inferior
definidos que determinam os limites da ROI a ser considera na radiografia.

Nas imagens da Figura 7.10 a radiografia de entrada e a sua ROI resultante são
mostradas.

(a) Radiografia de entrada (b) ROI segmentada

Figura 7.10: Definição dos pontos da ROI e imagem resultante.

7.3 Testes e análises

Para avaliar a eficácia e eficiência do esquema de correção de orientação e
definição de ROI, foram elaborados testes separadamente.

No primeiro, relacionado à avaliação da correção de orientação, todas as imagens
da base de dados, 500 radiografias selecionadas e divididas em três classes conforme
descrito na Seção 3.1, foram usadas.

Como essas radiografias estavam todas com a orientação correta, foi necessário
primeiro realizar rotações nos diferentes ângulos, quais sejam 90o, 180o e 270o, para
depois então avaliar se as mesmas eram identificadas corretamente pelo esquema.
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Assim todas as 500 radiografias foram rotacionadas no primeiro ângulo e em se-
guida submetidas ao esquema, do qual foram tirados os resultados da eficácia e eficiência,
em seguida no segundo e terceiro ângulos de forma semelhante.

A Tabela 7.1 traz os resultado da detecção de rotação dessas 500 radiografias
separadas por classes e por ângulo.

Tabela 7.1: Resultados da detecção de rotação por ângulo e classe

Classe Qtde. Taxa acerto por ângulo de rotação
Referência Imagens 0o 90o 180o 270o

Indeterminada 50 100% 100% 100% 100%
Normal 60 100% 100% 100% 100%
Bacteriana 390 97,95% 100% 98,46% 98,46%

O tempo médio para detecção da rotação foi de 0,32 segundos, não tendo varia-
ção significativa quanto ao ângulo de detecção ou a classe de referência da radiografia.

A seguir são mostradas na Figura 7.11 algumas das radiografias cuja detecção de
rotação falhou, suas bordas por Canny e o negativo da limiarização por Otsu que foram
usados no processo de detecção .

Figura 7.11: Radiografias que detecção da rotação falhou.
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Para o teste de avaliação da definição da ROI foram selecionadas 150 radiogra-
fias, divididas igualmente nas três classes, ficando assim, as 50 radiografias pertencentes
à classe ‘Indeterminada’, 50 da classe ‘Normal’ selecionadas aleatoriamente entre as 60
existentes e 50 da classe ‘Bacteriana’ também selecionadas aleatoriamente entre as 390
existentes.

As imagens, conforme já mencionado, tiveram os quatro pontos que limitam
a ROI definidos manualmente e coletados para comparação, assim toda a avaliação foi
baseada nessas marcações que passaram a ser referência.

Uma escala de precisão foi definida para avaliar a distância dos pontos encon-
trados pelo método em relação aos pontos de referência coletados manualmente. Para a
definição dessa escala a altura média das costelas foi considerada, do qual chegou-se a 32
pixels. Esse medida foi usada por representar uma tolerância aceitável para a definição da
ROI, já que o ápices pulmonares se iniciam abaixo da primeira costela.

A precisão foi então tabelada em três níveis positivos, representando pontos
detectados além dos limites de referência e três níveis negativos representando pontos
aquém dos limites de referência. A Figura 7.12 mostra esses níveis com base na escala.

Figura 7.12: Níveis de precisão adotados para avaliação da ROI

Submetidas as imagens ao esquema de definição da ROI, os pontos identificados
foram comparados aos pontos de referência e então de acordo com a diferença entre cada
ponto a precisão foi definida.

Para essa tarefa de definição da ROI o esquema proposto levou um tempo médio
por radiografia de aproximadamente 0,85 segundos.

Nos gráficos das Figuras 7.13, 7.14 e 7.15 os resultados em números absolutos,
de cada um dos quatro pontos (Esquerdo, Direito, Superior e Inferior) detectados nas
diferentes classes das radiografias, e nas Figuras 7.16, 7.17 e 7.18 a comparação da ROI
definida pelos pontos de referência (linhas de cor verde) e pelos pontos detectados pelo
esquema (linhas de cor vermelha). A Figura 7.19 uma seleção com os piores casos da
definição da ROI.
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Figura 7.13: Classe ‘Indeterminada’ - pontos detectados

Figura 7.14: Classe ‘Normal’ - pontos detectados

Figura 7.15: Classe ‘Bacteriana’ - pontos detectados
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Figura 7.16: Classe ‘Indeterminada’ - ROI’s definidas
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Figura 7.17: Classe ‘Normal’ - ROI’s definidas
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Figura 7.18: Classe ‘Bacteriana’ - ROI’s definidas
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Figura 7.19: Piores ROI’s definidas
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7.3.1 Análise dos resultados

Observando os valores da Tabela 7.1 evidencia-se a robustez da técnica de de-
tecção da rotação apresentada, e que é comprovada pelas altas taxas de acerto, alcançado
100% nas radiografias das classes ‘Indeterminada’ e ‘Normal’. Importante também ressal-
tar a simplicidade da técnica baseada em operações básicas de PDI, com alto desempenho
e baixíssimo custo computacional, exigindo apenas 0,32 segundos de tempo de processa-
mento.

Para a classe ‘Bacteriana’ cujo número de imagens bastante superior ao das
demais, a taxa também foi bastante satisfatória, comparáveis aos números encontrados
em trabalhos da literatura [55, 65], ainda que nesses nenhuma informação sobre presença
de infiltrações pulmonares é mencionada e tampouco estão relacionados a radiografias
pediátricas.

Da Figura 7.11 têm-se a explicação dos erros de detecção apresentados, como na
imagem da linha um que encontra-se espelhada, ou na imagem da linha dois com grande
quantidade de artefatos nas bordas e na imagem da linha três em que os seios costofrênicos
dos pulmões foram perdidos durante a aquisição ou a digitalização.

Para a análise da definição de ROI partimos da observação dos resultados
expostos nos gráficos das Figuras 7.13, 7.14 e 7.15 em que é possível inferir, dados os
elevados valores dos pontos esquerdo e direito, encontrados em todas as classes, que a
definição desses pontos tem significativa taxa de precisão, com média próxima de 96%
para o nível zero (0), e de 98% considerados os nível menos um (-1) e um (1).

Ainda sobre os gráficos é possível notar que a classe da imagem não tem grandes
impactos sobre a detecção dos pontos, ainda que a classe ‘Bacteriana’ apresente maior
quantidade de pontos detectados nos níveis menos dois (-2), dois (2) e três (3) em relação
às demais classes, o que talvez se justifique pelo fato dessas apresentarem infiltrações que
acabam por impactar a definição de bordas e a limiarização.

Outra importante observação é o fato de apenas um ponto (esquerdo) ter sido
detectado no nível menos três (-3), vide imagem da linha 4 da Figura 7.19, o que classifica
a técnica como de alta sensibilidade e portanto com pouca perda de ROI desejável, o que
pode ser conferido pelos resultados expostos nas Figuras 7.16, 7.17, 7.18 e na Figura 7.19
onde se apresentam as piores detecções.

Por fim destaca-se a simplicidade da técnica, seu baixo tempo de processamento
0,85 segundos e a redução média do tamanho das imagens, não mencionado anteriormente
mas que alcançou 26,75%, habilitando assim a técnica para uso em sistema CAD sem
grandes impactos.



7.4 Considerações finais do capítulo 98

7.4 Considerações finais do capítulo

Nesse capítulo foram apresentadas duas tarefas que compõem a última etapa/-
técnica do método, a correção de orientação e a definição de ROI.

Para a correção de orientação a apresentação de um esquema simples e de baixo
custo computacional mostrou-se bastante robusto e eficaz, com resultados comparáveis
aos encontrados na literatura, superando-os em alguns casos.

O esquema foi experimentado e testado em radiografias pediátricas, mas ensaios
em outras três bases de dados, não apresentados nesse capítulo, também foram realizados
e tiveram similar desempenho. O destaque do esquema foi o baixíssimo tempo de
processamento de 0,32 segundos por imagem.

Completando a etapa uma nova abordagem para definição de ROI foi apresen-
tada. Baseada principalmente em operações morfológicas e medidas estatísticas de linhas
e coluna, mostrou bastante promissora para uso em cadeias de processamento, relaciona-
das principalmente a processos de segmentação.

Assim como a correção de orientação, a definição de ROI também é de fácil
implementação e apresenta baixo custo computacional, com tempo de processamento
inferior a um segundo.

A contribuição de maior destaque dessa tarefa entretanto é a redução da área
total da imagem que apresentou média de 26,75%. Essa redução representa significativo
ganho de desempenho em sistemas CAD que utilizam essas imagens como entrada para
treino de classificadores, segmentação de regiões e detecção de doenças. Isso porque ao
reduzir a região algoritmos gastam menos tempo, conseguem maior precisão, eliminando
potenciais outliers e falsos positivos.
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Considerações Finais deste Trabalho

A radiografia de tórax têm indiscutível papel na saúde, por seu baixo custo, sim-
plicidade e rapidez de aquisição, todavia, a variedade de equipamentos, a precariedade de
recursos humanos e financeiros, principalmente em áreas vulneráveis, dificultam sua cor-
reta aquisição, acarretando imagens despadronizadas e de baixa qualidade, especialmente
em radiografias pediátricas devido ao posicionamento, movimento respiratório e tempo
de exposição, o que dificulta sua interpretação e uso por sistemas CAD.

Nessa pesquisa foram desenvolvidas técnicas de pré-processamento de radiogra-
fias pediátricas de tórax com objetivo de melhorar o desempenho e acurácia de sistemas
CAD. Baseado numa abordagem orientada a segmentação, esse trabalho teve como obje-
tivos principais a identificação e remoção de artefatos, a reconstrução das áreas degrada-
das pela remoção desses artefatos, o aperfeiçoamento da qualidade visual, a correção de
orientação e por fim a segmentação de uma região de interesse.

As técnicas mostraram de forma satisfatória e alinhada ao que é desenvolvido no
meio cientifico, ganho de aperfeiçoamento, redução de ruídos, remoção de artefatos e por
conseguinte promoção de anonimato, desejável por questões éticas e morais. Mostraram
ainda na correção de orientação e na definição de região de interesse seu potencial em
constituírem cadeias maiores de processamento.

Dentre os resultados destacam-se o ganho na limiarização da técnica de aper-
feiçoamento com manutenção de PSNR, IQR, Entropia e AMBE; a precisão de 98% na
remoção de artefatos alcançada em tempo médio de processamento de ≈ 375ms, mesmo
sendo artefatos de formas e natureza variadas; o SpeedUP de ≈ 13 vezes na adaptação da
técnica de Criminisi atingido sem perdas de PSNR ou SSIM; as taxas da detecção de ori-
entação aos níveis encontrados na literatura e alcançadas em menos de um segundo sobre
radiografias pediátricas digitalizadas, o que representa maior dificuldade, e finalmente a
definição da ROI de baixo custo computacional e expressiva redução de área.

A aplicação das técnicas e seus resultados, obtidos com soluções de fácil imple-
mentação, baixo custo computacional e sem exigência de fases de treinamento, revelam o
potencial para uso em sistemas CAD, recomendando-as para uso em cadeias de processa-
mento de imagens radiográficas.
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Ressalta-se ainda que, embora as características de imagens de cada classe,
‘Bacteriana’, ‘Indeterminada’ e ‘Normal’, apresentem influência e impacto nos testes,
os resultados se mostraram bastante promissores e estáveis, o que favorece novos estudos
e técnicas que possam valer-se do método proposto.

8.1 Trabalhos Futuros

O diagnóstico por imagens realizado por sistemas CAD, mais especificamente
os relacionados às radiografias pediátricas de tórax, mostrou-se bastante desafiador,
promissor e motivante, não por acaso foi e continua sendo objeto de estudo de diversos
pesquisadores. Assim ao fim dessa dissertação várias perguntas ficam em aberto, sendo
oportunamente colocadas como trabalhos futuros.

Diante disto, listamos algumas nas seguintes linhas:

• Experimentação das técnicas em outras bases de imagens radiográficas de tórax,
inclusive as com imagens de adultos;
• Testes de desempenho em um sistema CAD real, com imagens antes e depois de

submetidas às técnicas;
• Detecção de rotação, mas precisamente entre os ângulos -90% e 90%, já que a

correção de orientação resolve o restante;
• Segmentação do coração para identificação de imagens espelhadas, ou seja rotaci-

onada no terceiro eixo;
• Supressão da grade costal por meio de operações morfológicas, para ganho de

segmentação dos pulmões e de suas infiltrações;
• Aperfeiçoamento das técnicas com uso de aprendizagem supervisionada, redes

neurais e classificadores; e
• Paralelização para maior ganho de desempenho, principalmente na reconstrução

que demanda o maior tempo de processamento.

8.2 Publicações derivadas deste trabalho

• FONSECA, A. U.; OLIVEIRA, L. L. G.; SOARES, F. A. A. M. N. Detecção de
artefatos estranhos em radiografias de tórax. In: XV CBIS - Congresso Brasileiro

de Informática em Saúde, p. 721–730, Goiânia, Brasil, Novembro 2016.

• AQUINO, C. P.; FONSECA, A. U.; OLIVEIRA, L. L. G. Avaliação de classifica-
dores no diagnóstico de câncer de mama. In: XV CBIS - Congresso Brasileiro de

Informática em Saúde, p. 915–926, Goiânia, Brasil, Novembro 2016
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RESUMO

A radiografia de tórax é um dos exames preconizados para detecção de pneu-

monia na infância pela Organização Mundial de Saúde. Durante a execução do exame é

comum encontrar artefatos nessas imagens radiográficas como: rótulos de identificação,

marcas de dedos, botões de camisa, dentre outros, principalmente quando digitalizadas

por meio de câmeras fotográficas. Esses artefatos além de tirarem o anonimato da radi-

ografia, afetam significativamente sua análise por sistemas informatizados de detecção

e suporte a identificação de doenças. Este trabalho apresenta um método eficiente para

identificação dos artefatos, composto de 3 etapas principais: filtragem de pixels baseada

em histograma, detecção de bordas com algoritmo de Roberts e filtragem espacial por

filtro de desvio padrão. Este método foi experimentado em uma base de 200 imagens e

inspecionado visualmente para identificação de erros. Resultados experimentais como,

eficiência (tempo processamento/radiografia) ≈ 7ms e precisão de 0,98 demonstram que

o método é bastante promissor.

Descritores – Radiografia Infantil, Processamento de Imagem Assistida por Computador,

Detecção de objetos.

INTRODUÇÃO

Imagens digitalizadas de radiografias de tórax compõem uma preciosa fonte de

informação para estudo, treinamento, investigação e auxilio a diagnóstico principalmente

em sistemas informatizados(1,2). Inúmeros bancos de dados como JSRT(3),

SCR(4), c©HARRY(5), Chandrasekhar(6), JAEGER(7) estão disponíveis com os

mais variados tipos de radiografia, adquiridas com diferentes configurações e

1Autor correspondente: Afonso Ueslei da Fonseca
e-mail: afonso@inf.ufg.br



aparelhos o que permite uma boa amostragem para análises automatizadas por 

computador.   

A organização mundial de saúda (OMS) recomenda e tem como preconizado 

para detecção de pneumonia na infância o exame de radiografia de tórax(8), dada à 

sua simplicidade e o seu baixo custo. Entretanto radiografias pediátricas (crianças 

menores de 5 anos) comumente apresentam grande heterogeneidade pois além das 

diferenças de configurações e aparelhos, são ainda afetadas pela questão técnica 

relativa ao profissional e ao posicionamento e manobra dos pacientes nessa faixa 

etária, o que reduz ainda mais a qualidade da radiografia(9). A Figura 1 mostra 

exemplos de radiografias pediátricas com presença de artefatos. 

Além dos problemas técnicos apresentados, por questões de ética, privacidade 

e segurança é desejável que tais imagens preservem o anonimato(10,11), assim como 

também é necessário que tenham uma mínima qualidade para que o processamento 

por algoritmos de análise automática tenham eficiência(12). Em ambos os casos a 

remoção de artefatos é de substancial contribuição visto que impedem o anonimato 

e dificultam a performance do processamento(12,13,14,15). 

 
a) b) c) 

Figura 1 – Exemplos de imagens com presença de artefatos estranhos: a) radiografia com 
identificação textual à direita b) radiografia com marcas de dedos na região inferior, c) radiografia com 
etiquetas na parte superior esquerda. 

 

Sistemas informatizados de detecção e apoio a identificação de doenças vem 

se tornando a cada dia mais comuns em ambientes hospitalares, quer seja 

auxiliando no treinamento de profissionais, ou servindo de suporte a identificação de 

doenças(2,16,17,18,19). Isso reforça ainda mais a importância de tais sistemas e a 

necessidade de que tenham eficiência naquilo que propõem. 

No que tange a imagens radiografias estudos recentes têm endereçado a 

detecção e remoção de objetos estranhos em radiografias de tórax. Hogeweg(13), 

trabalhou a detecção usando classificação de pixels supervisionada combinada com 

um classificador KNN, e uma segmentação pós-processamento dos pixels por regiões 

sobre certo limiar.  Xue(12)  usou dois métodos, um baseado na transformada circular 
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de Hough e outro no algoritmo de Viola-Jones para detecção de botões. Em ambos os 

trabalhos fez-se uso de métodos supervisionados que exigem etapa de treinamento. 

Em Hogeweg(14) trabalhou a detecção de estruturas translucidas alongadas por meio 

de filtragem subespacial por Blind Source Separation (BSS) realizada por meio da 

análise de componentes principais (PCA). Em todos os trabalhos apenas a região dos 

pulmões foi considerada para aplicação dos métodos.   

Este trabalho propõe a detecção de artefatos em toda a área da radiografia a 

partir da combinação de filtragem de pixels baseada em histograma, detecção de 

bordas com algoritmo de Roberts e filtragem espacial por filtro de desvio padrão. 

O artigo é organizado nas seguintes seções: A base de dados usada nesse 

trabalho; detalhes dos passos do método proposto para detecção automática de 

artefatos; discussão dos resultados e conclusão. 

 

BASE DE DADOS DE RADIOGRAFIA DE TÓRAX INFANTIL 

Para a detecção dos objetos contamos com uma base de dados de radiografias 

posterior de tórax obtida do resultado do Programa de Vigilância de Pneumonia 

Radiológica em Crianças do Município de Goiânia (1.430.697 habitantes(20), 

população estimada em 2015), a Secretaria de Saúde iniciou em julho de 1999 a 

vacinação contra o Hib nos serviços locais de saúde, e concomitantemente foi 

implementado um sistema de vigilância populacional de pneumonias adquiridas na 

comunidade admitidas em hospitais pediátricos da cidade. Vinte hospitais 

pediátricos participaram do estudo, que contemplam 85% das internações por 

pneumonia no município.  

O sistema de vigilância teve início em maio de 2000. Crianças menores de 

cinco anos, com infecção respiratória aguda atendida pelos pediatras nos 

ambulatórios dos serviços de saúde com diagnóstico clínico sugestivo de pneumonia 

eram encaminhadas para radiografia de tórax.  

Na admissão hospitalar, uma ficha clínico-epidemiológica era preenchida e as 

radiografias de todos os casos potenciais eram fotografadas com câmeras digitais 

(Mavica FD90) de alta resolução, de acordo com especificações e configurações 

recomendadas pela Organização Mundial da Saúde/OMS.  

As fotos digitais eram imediatamente enviadas para os dois radiologistas 

treinados para interpretar as radiografias de acordo com procedimentos 

padronizados durante workshop realizado em Santiago - Chile, patrocinado pela 
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U

U’

OMS/PAHO. Assim, “caso de pneumonia radiológica” foi determinado nas seguintes 

situações: 1) presença de apenas opacidade alveolar; 2) presença de qualquer tipo 

de opacidade (alveolar, intersticial ou mista) associada a derrame pleural; 3) apenas 

derrame pleural.  

A base de dados contém cerca de 23.000 imagens (padrão técnico adequado 

em 85% delas) provenientes das radiografias de tórax de crianças com suspeita 

clínica de pneumonia. A base constitui um excelente acervo digital para construção 

de um sistema especialista de visão computacional que possa gerar evidências e 

contribuir para tomada de decisão na prática clínica. Esta base de dados encontra-

se armazenada no Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal de 

Goiás (IPTSP/UFG). 

 

MÉTODO PROPÓSTO 

O método consiste de 3 etapas principais (executados em toda a imagem): 

filtragem de pixels baseada em histograma, detecção de bordas por Roberts e 

filtragem espacial por filtro de desvio padrão, sendo que em todas as etapas 

operações morfológicas são realizadas para remover ruídos, ao final os resultados 

dos estágios são então combinados para obtenção de uma máscara final que cobre 

os pixels correspondentes aos objetos identificados. A Figura 2 mostra um esquema 

geral do método proposto. 

 

Figura 2 – Visão geral do método proposto, uma imagem de entrada é submetidas a etapas de 
processamento e a saída é uma máscara dos informações estranhas identificadas. 

  

Limiarização Baseada Em Histograma 

Suponha que uma imagem I tenha N pixels com L níveis de cinza L = {0,1, ..., 

L-1} o  histograma da imagem é indicado por h(i), i=0, ..., L-1 onde h(i) representa o 

número de pixels com o nível de cinza i, o desvio padrão do histograma é indicado 

Limiarização 
baseada no 
histograma

Detecção de bordas 
por 'Roberts'

Filtragem Desvio 
Padrão
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desvp(h) e dado t o valor de limiar correspondente a 1/6 de desvp(h). Seja f(x,y) as 

coordenadas de um pixel na imagem bidimensional, a filtragem g(x,y) de I é obtida 

pela seguinte limiarização:  

 

�(�, �) = 	 �	
	1					����	����	�(�, �)	��	�����������	�	���	���		ℎ(�) < �

0					����	����	�(�, �)	��	�����������	�	���	���		ℎ(�) > �
					 

 

A filtragem resulta em uma imagem indicada por Ihist que representa uma 

máscara dos pixels da imagem com menor taxa de amostragem, em seguida Ihist é 

submetida a duas operações morfológicas, quais sejam: 

Majority1 seta um pixel para 1 se 5 ou mais pixels de uma vizinhança [3x3] tiverem 

valor 1, caso contrário seta para 0. 

 

 Spur1  remove pixels esporões, por exemplo: 

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 0
1 1 0 0

			→			

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 1 0 0
1 1 0 0

  

 

Detecção De Bordas Por ‘Roberts’ 

Essa detecção de bordas é obtida usando a aproximação das derivadas de 

Roberts(21) e retorna as extremidades nos pontos de uma imagem onde o gradiente 

de I é máximo, isso resulta em uma borda em regiões da imagem onde o limites são 

bem definidos. Seja Irob a imagem resultante da detecção de bordas de I pelo 

operador de Roberts, sobre ela a fim de promover ligação de pontos de 

descontinuidade, remover pequenos ruídos, e preencher buracos são realizadas as 

seguintes operações morfológicas: 

Bwareaopen1  remoção de objetos com menos de S pixels. O tamanho de S foi definido 

empiricamente levando em conta o tamanho médio dos objetos presentes nas 

radiografias de nossa base de dados. 

Imdilate1 ligação dos pontos descontínuos através de um elemento estruturante 

definido como [ (1 1 1 1 1 ) (1; 1; 1; 1; 1) ]. 

Imfill1  preenchimento de buracos.  

Imerode1 erosão por um elemento estruturante em forma de disco com raio igual a 3. 

                                                             
1
 Majority, Spur, bwareaopen, imdilate, imfill, imerode são funções de processamento digital de imagens 

presentes no programa Matlab
(22)

 para execução de operações morfológicas
(21)

.  
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Filtragem Desvio Padrão 

Sobre a imagem I é aplicado uma filtragem pelo desvio padrão(21) local gerando 

uma nova imagem Idesvp que é submetida a uma limiarização que seta em ‘1’ todos 

os valores de intensidade se estes são maiores que 3 vezes o seu desvio padrão e 

em ‘0’ caso contrário, em seguida sobre o resultado são aplicadas as mesmas 

operações morfológicas realizadas na imagem anterior Irob. 

 

Combinação Dos Resultados Das Etapas Principais 

Para se obter o melhor de cada etapa são realizadas sobre as imagens Ihist , Irob 

e Idesvp as seguintes operações: 

������ = ����� ∪ 	����		   , que representa a união das duas imagens. 

 

����� = ������ ∪� ������  , aqui união representada por U’ por se tratar de operação adapta. 

A operação U’ que gera Imask é obtida pela união de dos elementos de Idesvp com 

aqueles elementos de Ihisbr que tenha ao menos um ponto de interseção com Idesvp. A 

Figura 3 mostra um exemplo das duas operação de união. 

 

Figura 3 - Em Ihisbr temos a união simples entre Ihist e Irob. Em Ihisbr o objeto de cor verde 
representa aquele que tem pelo menos um ponto de interseção com Idesvp e os de cor vermelha 
representam o contrário. Em Idesvp objetos de cor azul representam elementos sem interseção com 
Ihisbr e o de amarelo o contrário. Em Imask observa-se que todos os objetos de Idesvp foram preservados 
enquanto que os de Ihisbr preservou apenas aquele que tinham alguma interseção com Idesvp (objeto de 
cor verde). Em Imask o objeto de cor marrom representa a união dos elementos com interseção. 

 

Após a operação de U’ a imagem resultante Imask é submetida a uma operação 

que a compara com sua respectiva esqueletização, então para cada objeto cujo 

esqueleto represente mais de 1/3 da sua área este então é removido de Imask, dessa 

Apêndice A 116



forma objetos como linhas alongadas e pequenos pontos  são removidas de Imask. O 

resultado final pode ser observado no exemplo da Figura 4. 

 

Figura 4 - Imagem Imask final após remoção de artefatos com área do esqueleto superior a 1/3 
da área do artefato que o originou. Observe artefatos em forma de traços (cor lilás) foram removidos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para a realização dos experimentos foram extraídas 200 imagens da base 

descrita anteriormente, todas contendo artefatos estranhos. Para assegurar uma 

maior homogeneidade das amostras, das imagens selecionadas, 100 possuem 

presença de infiltrações pulmonares (pneumonia), 50 são de parênquima normal, e 

outras 50 não possuem diagnóstico conclusivo (imagens de baixa qualidade visual). 

As imagens estão no padrão RGB, com 768x1024 pixels e 255 níveis de intensidade 

em cada canal e armazenadas em formato JPEG(23). Nenhum pré-processamento foi 

realizado antes da submissão destas ao método proposto. 

Para a condução dos testes foi utilizado o software Matlab R2014a(22) em um 

computador com processador Core™ i5-2500 CPU @3.30Ghz, memória RAM 8 GB, 

com Windows 7 - 64 bits.  

O tempo de execução total sobre as 200 radiografias foi de 147.7408 segundos 

dando uma média de 0.7387 ms, mostrando a eficiência do método proposto e sua 

habilitação para uso em sistemas de tempo real.  

Para avaliação do método, as radiografias foram inspecionadas manualmente 

uma a uma e então foram contabilizados 3.422 artefatos a serem confrontados com 

aqueles detectados pelo método. Cada artefato detectado (região da sua máscara) 

foi definido como um blob2 (24) seguindo os critérios de tamanho mínimo de 128 

pixels, detecção válida somente se a máscara cobre todo o artefato da imagem 

original e contabilização única de artefatos sobrepostos.  

                                                             
2
 Blob – binary large object – do inglês grande objeto binário. 
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A Figura 5 mostra exemplos de artefatos encontrados nas radiografias e os 

blob’s correspondentes, cada blob tem uma única cor e corresponde a máscara do 

artefato identificado.  

 
a) 

 
e) 

 
b) 

 
f) 

 
c) 

 
g) 

 
d) 

 
h) 

Figura 5 – Amostras de imagens com blob’s: de a) a d) exemplos de radiografias com artefatos, de e) 

a h) imagens resultantes com blob’s correspondentes aos artefatos identificados.  
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Para avaliar a eficiência do método foram geradas matrizes de confusão para 

cada categoria a partir dos resultados da detecção, e calculadas as medidas de 

sensibilidade, precisão, taxa de erro e F1Score (25). As Tabelas 1.a), 1.b) e 1.c) 

apresentam o resumo das matrizes de confusão. 

Tabela 1. - Resultados da detecção de artefatos, e suas medidas estatísticas nos seus respectivos 

conjuntos: a) amostra com 100 radiografias com infiltrações pulmonares (pneumonia), b) amostra 

com 50 radiografias parênquima normal (sem pneumonia) e c) amostras com 50 radiografias com 

diagnóstico indeterminado. 
 

População Verdadeiro Positivo Falso Positivo Falso Negativo 

1800 1759 28 41 

Sensibilidade Precisão Taxa de Erro F1 Score 

0,98 0,98 0,02 0,98 

a) 

População Verdadeiro Positivo Falso Positivo Falso Negativo 

827 812 11 15 

Sensibilidade Precisão Taxa de Erro F1 Score 

0,98 0,99 0,02 0,98 

b) 

População Verdadeiro Positivo Falso Positivo Falso Negativo 

795 727 27 68 

Sensibilidade Precisão Taxa de Erro F1 Score 

0,91 0,96 0,08 0,94 

c) 

Conforme pode ser visto na Tabela 1, os menores valores de sensibilidade, 

precisão e F1 Score foram 0,91, 0,96 e 0,94, respectivamente, sendo estes valores 

significativamente altos. As taxas de erro foram bastante pequenas sendo 0,08 o 

maior de seus valores. Ressalta-se que a categoria com os piores resultados é 

exatamente o da Tabela 1.c) que refere-se às Radiografias Indeterminadas e que 

possuem imagens de pior qualidade. 

Tabela 2 – Resultados da detecção de artefatos, e suas medidas estatísticas no conjunto de 200 

radiografias sem separação por categorias. 

População Verdadeiro Positivo Falso Positivo Falso Negativo 

3422 3298 66 12 

Sensibilidade Precisão Taxa de Erro F1 Score 

0,96 0,98 0,04 0,97 
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A Tabela 2 traz um consolidado e representa as mesmas imagens sem 

separação por categorias. É possível observar que as variáveis Sensibilidade, 

Precisão e F1 Score mantêm-se significativamente altos e a Taxa de erro 

permanece bastante baixa  

 

CONCLUSÃO 

Neste trabalho foi apresentado um método para identificação de artefatos 

estranhos em radiografias de tórax, contendo como fases principais uma filtragem de 

pixels baseada em histograma, detecção de bordas com algoritmo de Roberts e 

filtragem espacial por filtro de desvio padrão. Tais algoritmos foram aplicados a uma 

base de dados de radiografias de tórax usadas para diagnóstico de pneumonia 

infantil.  Para testes foram selecionadas 200 imagens distribuídas nas categorias, 

parênquima normal, infiltradas, e com diagnóstico inconclusivo todas contendo 

artefatos estranhos. 

O método foi aplicado nas imagens selecionadas e conforme os resultados 

observou-se que a taxa de acerto foi bastante elevada com aproximadamente 96% 

de sensibilidade e 98% de precisão. Ressalta-se que em 69% das imagens foram 

detectados corretamente todos os artefatos, e nas demais a quantidade de artefatos 

não detectados ou detectados incorretamente é significativamente pequena e desta 

forma espera-se que em processamentos adicionais possa reduzir a interferência 

causada por tais artefatos. 

Destaca-se que a construção desse método foi projetada para ser bastante 

simples, e desta forma o processamento de cada imagem foi de aproximadamente 

7ms, demonstrando que o método pode ser usado numa maior cadeia de 

processamento sem grandes impactos no desempenho.  

Por fim, os resultados demostraram que o método é bastante satisfatório e 

pode ser recomendado para utilização futura como etapa de pré-processamento de 

imagens de radiografias de tórax. 
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RESUMO

O câncer de mama é um tumor que se desenvolve na mama como consequência

de alterações genéticas em algum conjunto de células da mama. O diagnóstico do câncer

de mama é realizado por meio de informações coletadas através de exames e obser-

vações clínicas. Em sistemas informatizados tais informações são usadas como entrada

para processos automatizados de auxilio ao diagnóstico. Objetivando aumentar a acurá-

cia e precisão de tais sistemas implementamos e apresentamos uma comparação entre

de dois classificadores: para reconhecimento de padrões Naïve Bayes e Quadratic Discri-

minant Analysis. Para condução dos experimentos utilizamos uma base de composta de

569 amostras de imagens digitalizadas com informações de 30 atributos e um rótulo que

as identificam entre benignas e malignas. Os resultados experimentais demonstram que

ambos classificadores são promissores na tarefa de classificar as amostras, entretanto o

segundo classificador apresentou na média melhores taxas de acurácia e sensibilidade.

Câncer de Mama, Algoritmos de Classificação, Diagnóstico de imagens Médicas.

INTRODUÇÃO

O câncer de mama é um tumor maligno que se desenvolve na mama como

consequência de alterações genéticas em algum conjunto de células da mama, que

passam a se dividir descontroladamente. Ocorre o crescimento anormal das células

mamárias, tanto do ducto mamário quanto dos glóbulos mamários. Esse é o tipo

de câncer que mais acomete as mulheres em todo o mundo, sendo 1,38 milhão de

novos casos e 458 mil mortes pela doença por ano, de acordo com a Organização

1Autor correspondente: Cleiton Paiva Aquino
e-mail: cleitonpaivaaquino@inf.ufg.br



Mundial de Saúde (OMS). A proporção em homens e mulheres é de 1:100, ou seja, 

para cada 100 mulheres com câncer de mama, um homem terá a doença. No Brasil, 

o Ministério da Saúde estima 52.680 casos novos em um ano, com um risco 

estimado de 52 casos a cada 100 mil mulheres. Segundo dados da Sociedade 

Brasileira de Mastologia, cerca de uma a cada 12 mulheres terão um tumor nas 

mamas até os 90 anos de idade(1)
. 

Diante dessa constatação o uso de técnicas e ferramentas que tornem o 

tratamento mais ineficiente é salutar, para tanto um diagnóstico ou prognóstico 

preciso é imprescindível e é ai que entra o aprendizado de máquina (AM) e o 

reconhecimento de padrões (RP) como apoio nessa tarefa, uma vez que podem 

fornecer soluções empíricas para problemas de classificação, no caso em questão 

no auxílio do diagnóstico ou prognóstico dos exames de mamas classificando-os 

entre benignos ou malignos. 

Diversos trabalhos tem tratado o problema do diagnóstico de câncer de 

mama por meio de reconhecimento de padrões dentre outras abordagens. 

Mangassarian(5) usou técnicas de aprendizado de máquina baseada em 

programação linear para aumentar a acurácia e objetivamente o prognóstico e 

diagnóstico do câncer de mama. 

Pena-Reyes(6) utilizou a mesma base dados combinando as metodologias de 

sistemas fuzzy e  algoritmos evolucionários com o objetivo de produzir um sistema 

automático de diagnóstico. Recentemente Singh(7) endereçou a detecção de câncer 

de mama usando uma abordagem de geometria invariante para sensores de 

imagens de raio-x em que construí um novo arcabouço de um sistema de 

Diagnóstico assistido por computado (CAD). Entretanto este sistema não é 

completamente automático uma vez que precisa de uma interação humana para a 

seleção das regiões de interesse (ROI) das imagens. 

Algoritmos de reconhecimento de padrões são capazes de construir 

fronteiras de decisão acerca da distribuição de dados de treinamento e possibilitam 

com base nessas fronteiras classificar novos dados de entrada(2). 

O classificador Naive Bayes(3) (NB) é um dos mais usados em machine 

learning(4). É denominado de ingênuo (naive) porque assume que os eventos são 

independentes. Thomas Bayes desenvolveu o chamado teorema de Bayes em 

meados do século XVIII mas ele só foi publicado por Richard Price em dezembro de 
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1763, dois anos depois da morte de Bayes. Pode ser chamado de fórmula da 

probabilidade condicional de um evento. 

O Quadratic Discriminant Analysis(3) (QDA) é um classificador paramétrico 

não linear em que não existe pressuposição de que os grupos possuem matrizes de 

covariância iguais. Assim como na análise discriminante linear, uma observação é 

classificada no grupo com a menor distância quadrada. 

Nesse trabalho implementamos e apresentamos uma comparação entre de 

dois classificadores para reconhecimento de padrões Naïve Bayes e Quadratic 

Discriminant Analysis com o objetivo de aumentar a acurácia e precisão dos 

diagnósticos de câncer de mama.  

O trabalho encontra-se organizado nas seguintes seções: metodologia, 

análise dos classificadores NB e QDA, comparação de resultados e conclusão.  

 

METODOLOGIA 

Utilizamos nesse trabalho para a programação dos algoritmos o software 

Octave(8) versão 4.0 acrescido e ativado com os seguintes pacotes: control-3.0.0, 

general-2.0.0, geometry-2.0.0, signal-1.3.2 e statistics-1.2.4.  

Utilizamos ainda um processo de validação cruzada sobre os 

classificadores, uma vez que esta é uma técnica capaz de avaliar a capacidade de 

generalização de um modelo, a partir de um conjunto de dados, além de ser 

amplamente empregada em problemas onde o objetivo da modelagem é a 

predição.(9,10,11) 

Holdout(12) é um método de validação cruzada que consiste em dividir o 

conjunto total de dados em dois subconjuntos mutuamente exclusivos, um para 

treinamento (estimação dos parâmetros) e outro para teste (validação). O conjunto 

de dados pode ser separado em quantidades iguais ou não. Uma proporção muito 

comum é considerar 2/3 dos dados para treinamento e o 1/3 restante para teste. 

K-fold(12,14) é um método de validação cruzada que consiste em dividir o 

conjunto total de dados em k subconjuntos mutuamente exclusivos do mesmo 

tamanho e, a partir disto, um subconjunto é utilizado para teste e os k-1 restantes 

são utilizados para estimação dos parâmetros e calcula-se a acurácia do modelo. 

Este processo é realizado k vezes alternando de forma circular o subconjunto de 

teste. 
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Sobre cada um dos algoritmos de classificação um processo de treinamento 

e teste foi realizado com duas baterias de testes de validação sendo as mesmas 

constituídas de: 

Primeira bateria:  

Validação Holdout - com 5 partições, selecionando em cada uma das 

partições 50%, 60%, 70% e 80% e 90% dos dados de cada classe para treinamento 

e o restante para teste respectivamente. 

Segunda bateria: 

Validação Kfold – com k = 5 partições, selecionando em cada uma das 

partições 80% dos dados de cada classe para treinamento e o restante para teste 

respectivamente. 

A base de dados foi obtida de Asuncion(8) e conta com 30 atributos que 

descrevem cada uma das 569 amostras, e mais um rótulo que as identifica as 

amostras benignas e malignas.  

Em Street13) e Mangasarian(5) essa mesma base de dados foi utilizada para 

classificação baseada em programação linear e não linear. 

A Figura 1 a seguir mostra a dispersão das amostras nas classes benignas e 

malignas, enquanto a Figura 2 mostra uma das imagens usada na extração dos 

atributos. 

 

Figura 1. Dispersão dos dados. 
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Figura 2. Imagem digitalizada de uma punção aspirativa por agulha fina (FNA) da massa da 

mama. Os 30 atributos são calculados a partir da imagem e descrevem as características dos núcleos 

celulares presentes. 

 

Naive Bayes (NB) 

Para o treinamento e teste no classificador NB a base de dados foi 

primeiramente discretizada utilizando a seguinte estratégia:  

 Crie uma matriz vazia para receber atributos discretizados ; 

P1- Para cada atributo da base de dados (1 a 30) 

 Encontre seu mínimo, seu máximo e seu desvio padrão. 

P2- Para cada amostra da base (1 a 569) 

 (P3) Obtenha um atributo discretizado para cada um dos atributos (P1) com 

valores que vão de mínimo a máximo com intervalos de 2 vezes o desvio 

padrão. 

Exemplo: Atributo1: mínimo = 1; máximo=23, desvio padrão=2;   

Atributo1 discretizado: [ 1, 5,9, 13, 17, 21 ]   

 Adicione ao final da nova Matriz um numero de zeros igual a quantidade de 

elementos do atributo discretizado. 

 Compare o valor do atributo obtido na amostra corrente (P2) com cada um 

dos valores do atributo discretizado (P3)  

 Se o resultado da comparação for verdadeiro para menor ou igual setar na 

mesma posição da nova Matriz o valor 1 e finalize a comparação. 

 Se todas as comparações forem falsas setar 1 na última posição. 

Exemplo  Valor do Atributo na amostra corrente = 17   

Matriz discretizada: [ 0, 0, 0, 0, 1, 0 ] ..  
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A discretização é um passo necessário uma vez que o NB por padrão não 

prevê valores contínuos com entrada. 

Com isso nossa base saltou de uma matriz de 569X30 atributos para uma 

nova matriz discretizada de 569x129 atributos. Sobre essa matriz discretizada foi 

então realizado o processo de treinamento e teste já descrito anteriormente. 

A Tabela 1 abaixo mostra as taxas de acurácia do classificador NB em cada 

uma das baterias de teste para cada um dos seus tamanhos de conjunto de 

treinamento: 

 

Tabela 1: Acurácia do classificador NB nas baterias de teste. 

1ª. Bateria: Holdout 2ª. Bateria – Kfold (k=5) 
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93.977 

Acurácia Média: 

93.671 

 

Quadratic Discriminant Analysis (QDA) 

Para o treinamento e teste do classificador QDA nenhum tratamento 

adicional foi necessário e foram diretamente submetidos ao mesmo processo, 

igualmente, realizado no classificador NB. 

A Tabela 2 a seguir mostra as taxas de acurácia do classificador QDA em 

cada uma das baterias de teste para cada um dos seus tamanhos de conjunto de 

treinamento: 

Tabela 2: Acurácia do classificador QDA nas baterias de teste. 

1ª. Bateria: Holdout 2ª. Bateria – Kfold (k=5) 
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Acurácia Média: 

95.690 

Acurácia Média: 

95.786 

 

 

ANÁLISE E COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS 

A sensibilidade é a capacidade de um teste revelar altas proporções de 

resultados positivos, nas pessoas que apresentam a condição investigada. Portanto, 

quanto menor a proporção de falsos negativos, erro de classificação complementar 

da sensibilidade, maior a sensibilidade do teste. 

A especificidade é a capacidade de um teste em mostrar resultados 

positivos, apenas, nas pessoas com a condição investigada, e não naquelas que 

não a possuem. Portanto, quanto menor a proporção de falsos positivos, erro de 

classificação complementar da especificidade, maior é a especificidade do teste. 

A sensibilidade e a especificidade são critérios de validade resultantes da 

comparação do teste com a verdade. Portanto, para se expressar, objetivamente, os 

dois critérios, com relação a um teste, é preciso comparar seus resultados com 

aqueles obtidos por um exame de referência, cujos resultados possam ser 

considerados como corretos ou reais. 

Na prática, esta é uma questão delicada, uma vez que a verdade nem 

sempre pode ser obtida com absoluta segurança. Por isso, é comum utilizar-se, 

como exame de referência indicador da verdade, uma bateria exaustiva de testes 

complementares ou repetidos ou, ainda, o melhor teste conhecido. A aplicação deste 

exame de referência é, em geral, de alto custo e, portanto, as avaliações de validade 

de um teste são feitas em pequenas amostras de estudos, especialmente, 

delineados para este fim(15,16). 

 

 

Onde: 

a = verdadeiros positivos  d = verdadeiros negativos 
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b = falsos negativos  c = falsos positivos 

a + b = total real de positivos 

a + c = total aparente de positivos 

 

Validade Erros de Classificação 

Sensibilidade : 1- β = a/(a+b) 

Especificidade: 1-α= d/(c+d) 

β = b/(a+b) 

α= c/(c+d) 

 

Resultados 

As análises e comparações mostradas a seguir foram aplicadas sobre os 

resultados das duas baterias do processo de treinamento e teste em ambos os 

classificadores e mostram a sensibilidade, a especificidade, a taxa de falsos 

positivos (erro α) e a taxa de falso negativo (erro β) obtidas. 

 

Classificador NB – 1ª e 2ª Baterias (1ª B e 2ª B): 

 

Tabela 3 - Analise dos resultados do classificador NB 

% Dados 

Treino 
Sensibilidade Especificidade Β α 

1ª B. 50% 0.89623 0.95531 0.10377 0.04469 

1ª B. 60% 0.89412 0.95804 0.10588 0.04196 

1ª B. 70% 0.85938 0.98131 0.14062 0.01869 

1ª B. 80% 0.90698 0.95775 0.09302 0.04225 

1ª B. 90% 0.90476 1.00000 0.09524 0.00000 

2ª B. 80% 0.86047 0.97222 0.13953 0.02778 

2ª B. 80% 0.83333 0.98592 0.16667 0.01408 

2ª B. 80% 0.90698 0.97222 0.09302 0.02778 

Apêndice B 131



2ª B. 80% 0.90476 0.98592 0.09524 0.01408 

2ª B. 80% 0.92857 0.91549 0.07143 0.08451 

 

 

Classificador QDA – 1ª e 2ª Baterias (1ª B e 2ª B): 

 

Tabela 4 - Analise dos resultados do classificador QDA 

% Dados 

Treino 
Sensibilidade Especificidade Β α 

1ª B. 50% 0.94340 0.95531 0.05660 0.04469 

1ª B. 60% 0.92941 0.95804 0.07059 0.04196 

1ª B. 70% 0.93750 0.98131 0.06250 0.01869 

1ª B. 80% 0.90698 0.95775 0.09302 0.04225 

1ª B. 90% 0.85714 1.00000 0.14286 0.00000 

2ª B. 80% 0.95349 0.97222 0.04651 0.02778 

2ª B. 80% 0.90476 0.98592 0.09524 0.01408 

2ª B. 80% 0.95349 0.97222 0.04651 0.02778 

2ª B. 80% 0.92857 0.98592 0.07143 0.01408 

2ª B. 80% 0.97619 0.91549 0.02381 0.08451 

 

Conforme pode ser observado nas tabelas 3 e 4 fica evidente em ambos os 

classificadores, que o aumento do tamanho do bloco de treinamento afeta 

diretamente a especificidade e consequentemente inversamente o erro de 

classificação α, que representa justamente o erro de classificar uma amostra 

negativa como positiva, porém o mesmo não pode se dizer do erro β. 
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Frente à análise dos resultados dos dois classificadores observa-se que o 

classificador QDA tem melhores taxas de acurácia e sensibilidade (médias), mas 

não leva nenhuma vantagem quanto às taxas de especificidade e falsos positivos 

(erro α) onde suas taxas médias se equiparam às do classificador NB. 

 

 

CONCLUSÃO 

É possível inferir que o diagnóstico de câncer de mama auxiliado por 

sistemas e técnicas computacionais é totalmente possível, apesar de nada trivial, 

uma vez que os classificadores tiveram uma taxa média de erros de 7,1% no NB e 

de 5,1% no QDA (médias) sobre o conjunto de dados. 

Pode-se ainda inferir que o classificador NB apesar da sua natureza “igênua” 

possui grande poder de classificação e talvez não tenha se saído tão bem quanto o 

QDA pelo método de discretização adotado, ou por não lidar tão bem com a 

presença de outliers2. Quanto ao classificador QDA este mostra grande desempenho 

na classificação, mas assim como o NB peca no que se refere à taxa de falsos 

negativos, algo que também pode ser explicado pela presença de outliers. 

Conclui-se por fim que os dois classificadores são promissores na tarefa de 

classificar as amostras entre benignas e malignas, ainda mais quando se leva em 

conta o fato de que nenhuma analise de outliers foi realizada sobre essas amostras. 
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