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001.

Ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Medicina Assistida por Com-

putação Cient́ıfica (INCT-MACC) pelo apoio financeiro.



Resumo

RIBEIRO, Matheus Alberto de Oliveira. Segmentação do ventŕıculo esquerdo em
exames de ressonância magnética card́ıaca com aprendizado profundo e
modelos deformáveis contendo restrições de forma. 2021. 138 f. Dissertação
(Mestrado em Ciências) – Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São
Paulo, São Paulo, 2021.

Imagens provenientes de exames de ressonância magnética card́ıaca são reconhecidas como
padrão-ouro para o diagnóstico de diversas doenças card́ıacas. Biomarcadores estimados
a partir da segmentação e análise do ventŕıculo esquerdo nessas imagens podem ser uti-
lizados em diagnósticos. Entretanto, a segmentação manual do ventŕıculo esquerdo nas
diversas imagens que compõem um exame de ressonância magnética demanda tempo
e esforço repetitivo do especialista, o que pode aumentar a variabilidade da qualidade
do diagnóstico. Nos últimos anos, diversas abordagens automáticas e semiautomáticas
para segmentar o ventŕıculo esquerdo nessas imagens têm sido propostas na literatura.
As principais estratégias envolvem o uso de métodos baseados em atlas, grafos, mode-
los deformáveis, inteligência artificial, técnicas clássicas de processamento de imagens e
combinações h́ıbridas desses, em conjunto com restrições anatômicas referentes à forma
do ventŕıculo. Apesar de apresentarem bons resultados, nenhum método ainda alcançou
a excelência do especialista devido à grande variação das estruturas representadas nas
imagens de ressonância magnética. A partir de um mapeamento sistemático, foi constatado
que a utilização de métodos h́ıbridos que integram inteligência artificial e restrições de
forma têm obtido resultados promissores e oferecem uma posśıvel solução ao problema da
segmentação, porém ainda sem alcançarem a excelência almejada. O presente trabalho
tem como objetivo principal desenvolver um método h́ıbrido que una aprendizado pro-
fundo e modelos deformáveis com restrições de forma para segmentar automaticamente
o ventŕıculo esquerdo em imagens de ressonância magnética card́ıaca. Os modelos de-
formáveis favorecem a produção de segmentações precisas e conseguem impor restrições de
forma anatômicas, diminuindo a produção de segmentações com erros anatômicos, um
dos problemas mais comuns dos métodos recentes. Os resultados indicam que o método
produz resultados comparáveis à literatura e anatomicamente mais consistentes, além
de demonstrar habilidade de generalização entre diferentes bases de imagens. Porém, o
método ainda apresenta um desempenho inferior em fatias apicais e casos espećıficos de
cardiopatias. Além de oferecer uma contribuição para a área de Processamento de Imagens
Médicas, o método proposto contribui com a área de aux́ılio ao diagnóstico em Cardiologia.

Palavras-chaves: Segmentação. Ventŕıculo esquerdo. Ressonância Magnética Card́ıaca.
Aprendizado profundo. Modelos deformáveis.



Abstract

RIBEIRO, Matheus Alberto de Oliveira. Left ventricle segmentation in cardiac
magnetic resonance imaging with deep learning and deformable models
containing shape restrictions. 2021. 138 p. Dissertation (Master of Science) – School
of Arts, Sciences and Humanities, University of São Paulo, São Paulo, 2021.

Images from cardiac magnetic resonance exams are recognized as the gold standard for
diagnosing various heart diseases. Biomarkers estimated from the segmentation and analysis
of the left ventricle in these images can be used in diagnosis. However, manual segmentation
of the left ventricle in various images of magnetic resonance exams demands time and
repetitive effort from the expert, which can increase quality variability of diagnosis. In recent
years, several automatic and semiautomatic approaches for left ventricle segmentation
in these images have been proposed in the literature. The main strategies involve the
use of methods based on atlas, graphs, deformable models, artificial intelligence, classical
image processing techniques and hybrid combinations of these, together with anatomical
restrictions regarding the shape of the ventricle. Despite showing good results, no method
has yet reached the excellence of the expert due to wide variations in structures represented
in magnetic resonance images. From a systematic mapping, it was found that the use
of hybrid methods integrating artificial intelligence and shape restrictions have obtained
promising results and offer a possible solution to the segmentation problem, but still
without reaching the desired excellence. The main objective of the present work is to
develop a hybrid method that combines deep learning and deformable models with shape
restrictions to automatically segment the left ventricle in cardiac magnetic resonance images.
Deformable models favor the production of precise segmentations and are able to impose
anatomical shape restrictions, reducing the production of segmentations with anatomical
errors, one of the most common problems in recent methods. The results indicate that the
method produces results comparable to the literature and is anatomically more consistent,
while demonstrating generalization ability between different image databases. However,
the method still performs poorly in apical slices and specific cases of heart disease. In
addition to offering a contribution to the Medical Image Processing area, the proposed
method contributes to the area of diagnosis in Cardiology.

Keywords: Segmentation. Left ventricle. Cardiac Magnetic Resonance. Deep learning.
Deformable models.
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de forma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Figura 26 – Exemplo de mapas de probabilidade utilizados na segmentação com

LSRD: A) recorte da imagem; B) segmentação produzida pela rede;

C) mapa para a segmentação do endocárdio produzido a partir das
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de todos os pontos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Tabela 7 – Resumo das bases de imagens públicas utilizadas os trabalhos analisados.

Freq.: frequência de trabalhos que utilizam a base; Seg. espec.: estruturas

com segmentação do especialista; Endo.: endocárdio; Epi.: epicárdio;
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valores são apresentados no formato “média (desvio padrão)”. . . . . . 106

Tabela 11 – Habilidade de generalização do método proposto em diferentes com-

binações de bases para treinamento e teste. O melhor valor para cada
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P2C Distância ponto-a-curva
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ROI Região de interesse

RTC Rede totalmente convolucional

SPQ Segmentação do primeiro quadro

SPR Seleção de pontos de referência

SSI Seleção de subimagem

VE Ventŕıculo esquerdo

VPN Valor preditivo negativo

VPP Valor preditivo positivo
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3.4.2 Métricas de distância . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

3.4.3 Outras métricas geométricas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
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4.7.6 Definição de parâmetros e minimização da função de energia . . . . 97

4.8 Correção de falhas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
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1 Introdução

Doenças cardiovasculares, ou cardiopatias, lideram o ranking mundial como a

maior causa de mortalidade e suas incidências estão aumentando (ORGANIZAÇÃO

MUNDIAL DA SAÚDE, 2021; BENJAMIN et al., 2019; BRAUNWALD, 2013). A fim de

diminuir esses ı́ndices, estudos buscam encontrar novos biomarcadores, isto é, métricas

precisas capazes de diagnosticar cardiopatias (SALZANO et al., 2019). Formato, espessura,

massa e volume de sangue ejetado pelo ventŕıculo esquerdo (VE) constituem exemplos

de biomarcadores analisados por especialistas no diagnóstico de cardiopatias (NORRIS

et al., 1992; WHITE et al., 1987a; BERNARD et al., 2018; CURIALE et al., 2017). A

segmentação das diferentes estruturas do coração em imagens médicas pode ser utilizada

na obtenção dessas métricas (DAKUA, 2017; SANTIAGO; NASCIMENTO; MARQUES,

2018; AVENDI; KHERADVAR; JAFARKHANI, 2016).

Imagens de ressonância magnética card́ıaca (RMC) são consideradas um “padrão-

ouro” na análise do funcionamento do coração, pois conseguem discriminar os diferentes

tipos de tecidos e estruturas card́ıacas (BERNARD et al., 2018; HAJIAGHAYI et al.,

2017; CONG; ZHANG, 2018). Entretanto, a segmentação automática desses tecidos (e.g.,

regiões internas do VE e ventŕıculo direito e músculo do miocárdio) ainda se mostra um

problema em aberto na literatura devido à heterogeneidade dos exames e outros aspectos

inerentes à formação da imagem. A ocorrência de rúıdos, borrões, pouco contraste e

baixa resolução das imagens, bem como a semelhança entre os ventŕıculos e átrios em

regiões próximas à base, a presença de músculos papilares com intensidades similares à

intensidade da musculatura do coração e o tamanho muito pequeno das estruturas em

imagens próximas ao ápice do coração são alguns fatores que dificultam a segmentação

(AVENDI; KHERADVAR; JAFARKHANI, 2016; BERNARD et al., 2018; PETITJEAN;

DACHER, 2011).

Diversas cardiopatias estão associadas ao funcionamento do VE. A análise de

biomarcadores obtidos a partir da segmentação de imagens de RMC contribui para a

composição de diagnósticos mais precisos (BOXT, 2005). Exemplos de cardiopatias incluem

cardiomiopatia dilatada e hipertrófica (SANTIAGO; NASCIMENTO; MARQUES, 2018),

doença arterial coronariana (PENNELL et al., 1992; SECHTEM et al., 1999), insuficiência

card́ıaca (BERGAMASCO; ROCHITTE; NUNES, 2018) e dissincronia card́ıaca (FOLEY et
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al., 2009). Além disso, os resultados da segmentação das diversas imagens que compõem um

exame de RMC podem ser usados na reconstrução do VE, possibilitando sua visualização e

manipulação em ambiente tridimensional (3D), o que pode contribuir para a identificação

de anomalias (CAVALCANTE et al., 2016).

Considerando a importância da segmentação do VE em imagens de RMC para o

diagnóstico de cardiopatias, bem como estudos recentes relacionados ao tema (Caṕıtulo 3),

o presente trabalho propõe um método automático de segmentação que contribua para

a diminuição de esforço e tempo requeridos do especialista na análise dessas imagens. O

trabalho foi realizado em parceria com o Setor de Ressonância Magnética e Tomografia

Computadorizada Cardiovascular do Instituto do Coração (InCor).

1.1 Motivação

Usualmente, as diversas imagens dos exames de RMC são segmentadas de maneira

manual ou semiautomática por especialistas (BERGAMASCO, 2018; TAN et al., 2017).

Para realizar esta tarefa, grande esforço manual é requisitado, aumentando a variabili-

dade dos resultados (HAJIAGHAYI et al., 2017; MILLER et al., 2012). A segmentação

manual do VE por um especialista costuma levar dezenas de minutos e normalmente é

restringida a duas fases do ciclo card́ıaco, o fim da diástole (FD) e o fim da śıstole (FS), as

mais importantes para obtenção de biomarcadores (PETITJEAN; DACHER, 2011). Em

situações nas quais o ciclo todo deve ser segmentado, como, por exemplo, nos casos em

que há dissincronia card́ıaca (TUFVESSON et al., 2015), o tempo e esforço necessários são

muito maiores, uma vez que exames modernos possuem mais de 20 quadros representando

o ciclo card́ıaco para cada fatia (TAN et al., 2017). A análise cont́ınua e repetitiva de

imagens pode levar à fadiga visual e à perda de concentração, diminuindo a acurácia

de diagnósticos e aumentando a variabilidade intrapessoal e interpessoal (WAITE et al.,

2017). Desse modo, é importante a definição de métodos que possam automatizar a tarefa

de segmentação e obtenção de biomarcadores, porém sem perder a qualidade oferecida

pelo especialista.

As abordagens recentes da literatura empregadas na tarefa de segmentação podem

ser divididas em cinco categorias principais (Seção 3.3.3): atlas, grafos, modelos deformáveis,

inteligência artificial (IA) e abordagens baseadas em métodos clássicos de processamento
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de imagens (MCPI). Métodos de atlas utilizam a segmentação presente em exemplos

conhecidos para segmentar novas imagens, enquanto métodos de grafos representam a

imagem como um conjunto de vértices e aplicam técnicas presentes na teoria dos grafos.

Modelos deformáveis (MDs) objetivam evoluir um contorno pela imagem em direção às

bordas do objeto de interesse e métodos de IA usam exemplos segmentados para treinar

classificadores. Já MCPI engloba técnicas clássicas como limiarização e extração de bordas.

Apesar de obterem bons resultados, a grande heterogeneidade dos exames impõe uma

dificuldade para a criação de métodos totalmente automáticos (PETITJEAN; DACHER,

2011).

Um estudo recente (BERNARD et al., 2018), realizado para a base de imagens

pública ACDC (Seção 3.5), indicou que métodos de IA baseados em aprendizado profundo

(AP) (do inglês deep learning) têm obtido, em geral, resultados muito próximos aos

especialistas. Em contrapartida, nesse mesmo estudo também foi constatado que em 41

dos 50 exames analisados (82%), o melhor método gerou ao menos uma segmentação com

formato anatomicamente imposśıvel. Alguns trabalhos recentes conseguiram diminuir tal

limitação ao incorporar algum tipo de restrição de forma em abordagens de AP (YUAN et

al., 2018; ZOTTI et al., 2019). Entretanto, tais abordagens ainda geram resultados com

erros anatômicos.

1.2 Hipótese e justificativa

Considerando a limitação principal dos métodos de AP atuais aplicados na seg-

mentação do VE em imagens de RMC, a seguinte hipótese é enunciada: “a criação de um

método h́ıbrido que combine AP e MD com restrições de forma pode diminuir

a geração de segmentações com erros anatômicos.”

Algumas das principais vantagens dos MDs são a alta precisão e a capacidade

de impor restrições de forma para que as segmentações sigam propriedades anatômicas

(Seção 2.5). Entretanto, tais métodos são muito senśıveis à inicialização, que precisa ser

realizada próxima ao objeto de interesse. Os métodos de AP, por outro lado, conseguem

localizar e segmentar o objeto de interesse, porém produzem erros e não necessariamente

seguem restrições anatômicas. Dessa maneira, supõe-se que a inicialização de MDs com

restrições de forma na segmentação produzida por métodos de AP é capaz de corrigir erros

anatômicos, sem prejudicar a qualidade da segmentação e a estimação de biomarcadores.
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1.3 Objetivos

O presente trabalho tem como objetivo principal desenvolver um método h́ıbrido

que una AP e MD com restrições de forma para segmentar automaticamente o VE em

imagens provenientes de exames de RMC de eixo curto. O método deve obter desempe-

nho comparável ao da literatura, porém gerar menos casos de segmentações com erros

anatômicos.

Para que o objetivo principal seja alcançado, foram definidos os seguintes objetivos

espećıficos:

• definir um processo de segmentação, incluindo etapas de pré-processamento, seg-

mentação com AP, segmentação com MD e pós-processamento das imagens de

RMC;

• projetar e implementar os métodos relacionados a cada etapa do processo de seg-

mentação, considerando restrições de forma;

• avaliar o desempenho do método proposto em comparação com trabalhos correlatos;

• avaliar a capacidade do método proposto em estimar biomarcadores;

• avaliar a habilidade de generalização do método proposto para diferentes bases de

imagens.

1.4 Contribuições

O método proposto promove contribuições para as áreas da Cardiologia e Proces-

samento de Imagens Médicas. As estratégias aplicadas em cada etapa do processo de

segmentação proposto também constituem contribuições. São elas:

• novo método de obtenção da região de interesse (ROI) que utiliza informações

intŕınsecas às imagens de RMC;

• nova função de perda para o método de AP que estimula a produção de segmentações

com formatos mais próximos às produzidas pelo especialista;

• nova formulação e termos de energia para MDs que utiliza informações estat́ısticas

espećıficas de cada paciente, obtidas a partir da segmentação produzida pelo método

de AP, para restringir e guiar o MD.
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1.5 Organização do documento

O restante do presente documento está organizado da maneira descrita a seguir.

No caṕıtulo 2, os conceitos fundamentais referentes à anatomia do coração, ao exame de

RMC, à segmentação de imagens, aos métodos de AP e MD são elucidados. O processo e

os resultados resumidos do mapeamento sistemático da literatura a respeito dos métodos

de segmentação do VE em imagens de RMC são apresentados no caṕıtulo 3. O processo

de segmentação e os resultados obtidos são detalhados e discutidos nos caṕıtulos 4 e

5, respectivamente. Por fim, no caṕıtulo 6, as considerações finais são apresentadas e

concluem o documento.
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2 Conceitos fundamentais

Neste caṕıtulo, os principais conceitos envolvendo o presente trabalho são elucidados.

Nas seções 2.1 e 2.2, respectivamente, são apresentados conceitos sobre a anatomia do

coração e os fundamentos e caracteŕısticas do exame de RMC. O processo de segmentação

na área de processamento de imagens é discutido na seção 2.3. Nas seções 2.4 e 2.5,

respectivamente, os principais conceitos sobre AP e MDs relacionados ao contexto do

presente trabalho são destacados.

2.1 A anatomia do coração

O coração é o órgão encarregado pelo transporte de sangue pelo corpo. Anatomica-

mente, ele pode ser dividido nos lados esquerdo e direito. Cada lado possui um par de

câmaras conectadas, intitulados átrio e ventŕıculo. Os átrios são responsáveis pelo recebi-

mento de sangue vindo do corpo, enquanto os ventŕıculos bombeiam o sangue recebido

(MARIEB; WILHELM; MALLATT, 2012). A figura 1 apresenta a anatomia simplificada

do coração.

Figura 1 – Anatomia simplificada do coração humano. Figura inspirada em Marieb, Wi-
lhelm e Mallatt (2012).

Fonte – Matheus Alberto de Oliveira Ribeiro, 2021

As câmaras do coração são cobertas pela parede do coração, que por sua vez é

dividida em três camadas. A camada intermediária é composta por um tecido muscular
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chamado de miocárdio. Esse tecido é o responsável pela contração e bombeamento do

sangue. Entre o miocárdio e a região interna dos ventŕıculos encontra-se o endocárdio,

uma fina camada de epitélio escamoso. O epicárdio é a camada externa da parede do

coração e faz parte da camada interna do pericárdio, o saco que cobre o coração (MARIEB;

WILHELM; MALLATT, 2012).

2.2 O exame de ressonância magnética card́ıaca

O exame de ressonância magnética (RM), também conhecido como ressonância

magnética nuclear, é um tipo de exame não invasivo capaz de produzir imagens anatômicas

de diversos tecidos do corpo humano. Diferentemente de outros exames de imagens médicas,

como a tomografia computadorizada e a radiografia, a RM é mais segura por utilizar

radiação não ionizante (MCROBBIE et al., 2017).

As imagens de RM são constrúıdas a partir da análise de sinais produzidos em

resposta à exposição de átomos a um campo magnético e a ondas de radiofrequência. A

intensidade da resposta depende de diversos fatores, como as caracteŕısticas de cada átomo,

intensidade do campo magnético e frequência das ondas de radiofrequência (MCROBBIE

et al., 2017). Normalmente, o exame de RM considera o átomo de hidrogênio, abundante

em diversos tecidos e flúıdos corporais, como sangue, músculos e gorduras (SUETENS,

2009). Quando expostos a um campo magnético intenso produzido pela máquina de RM,

o momento magnético de dipolo dos prótons dos átomos são alinhados e iniciam um

movimento de precessão. A frequência de precessão é chamada de frequência de Larmor e

é dependente da intensidade do campo magnético ao qual o próton é exposto e da razão

giromagnética do mesmo, que por sua vez depende do elemento em estudo. Durante o

exame, a máquina de RM é configurada para produzir pulsos de ondas de radiofrequência

na frequência de Larmor dos átomos de hidrogênio expostos ao campo magnético. A

energia dos pulsos é absorvida pelos prótons de hidrogênio, intensificando o movimento de

precessão, fenômeno conhecido como ressonância magnética. Após o término de aplicação

dos pulsos, os prótons retornam para o estado inicial, liberando a energia absorvida.

Uma vez que cada tecido ou flúıdo do corpo possui propriedades f́ısicas espećıficas, como

densidade e composição molecular, diferentes respostas são produzidas pelas diversas
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estruturas corporais, possibilitando a identificação. Isso é refletido, na imagem de RM,

como regiões com diferentes intensidades de pixel (MCROBBIE et al., 2017).

A figura 2 descreve o prinćıpio básico de funcionamento do exame de RM. Inicial-

mente, o campo magnético da máquina de RM realiza o alinhamento dos prótons. Pulsos

de ondas de radiofrequência, utilizando a frequência de Larmor, são emitidos por uma

bobina transmissora e parte da energia é absorvida pelos prótons. A energia absorvida é

reemitida pelos prótons, também na forma de ondas de radiofrequência, e captada por

uma bobina receptora. O sinal recebido é processado por um computador, que gera a

imagem correspondente. Diversos protocolos definem como os sinais recebidos devem ser

processados para a geração das imagens (MCROBBIE et al., 2017).

Figura 2 – Prinćıpio básico de funcionamento do exame de RM. Imagem de RM cedida
pelo InCor.

1 O campo magné�co alinha os prótons
dos átomos de hidrogênio

Campo magné�co

Próton

2 Ondas de radiofrequência são emi�das pela
máquina de RM e absorvidas pelos prótons

3 A energia absorvida é emi�da pelos prótons, captadas 
pela máquina de RM e enviadas para o computador 4 O computador analisa os sinais recebidos e

gera a imagem correspondente 

Ondas de radiofrequência

Ondas de radiofrequência Computador Computador Imagem gerada

Fonte – Matheus Alberto de Oliveira Ribeiro, 2021

A máquina de RM possui três bobinas de gradiente, cada uma representando um

dos três eixos ortogonais xyz. Cada bobina é utilizada para gerar campos magnéticos que

modificam o campo magnético principal no eixo correspondente, alterando a frequência de

Larmor dos prótons em cada plano ortogonal ao eixo. Com esse mecanismo, a frequência

das ondas de radiofrequência pode ser ajustada a fim de produzir imagens para cada plano

ortogonal ao longo do eixo. Os planos determinados pelas bobinas respeitam os três planos

anatômicos principais: axial, coronal e sagital. Como as imagens produzidas consideram
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uma certa espessura de alguns miĺımetros, dependendo da precisão da máquina, os planos

são chamados de fatias (MCROBBIE et al., 2017).

O exame de RM do coração é comumente chamado de ressonância magnética

card́ıaca (RMC). Como a orientação do coração não respeita os planos anatômicos principais,

é necessário realizar um procedimento de alinhamento (NACIF et al., 2010). Nesse processo,

as bobinas de gradiente são combinadas para produzir fatias obĺıquas, que respeitam a

orientação do coração (MCROBBIE et al., 2017). Essas orientações são chamadas de eixo

curto, eixo longo de duas câmaras e eixo longo de quatro câmaras (NACIF et al., 2010). A

figura 3 ilustra os planos anatômicos do coração.

Figura 3 – Planos anatômicos do coração. Imagens de RMC retiradas de Kaggle (2015).

Fonte – Matheus Alberto de Oliveira Ribeiro, 2021

A orientação de eixo curto é a mais utilizada na análise dos ventŕıculos pois

não inclui os átrios, veias e artérias, que possuem tonalidades similares e podem gerar

artefatos indesejáveis para o processamento (PETITJEAN; DACHER, 2011). As imagens

são obtidas para fatias localizadas entre a base e o ápice do coração (NACIF et al., 2010).

Usualmente, nas imagens, as regiões que possuem concentração de sangue, como o interior

dos ventŕıculos, aparecem mais claras. Regiões em que há músculos ou ar, como o miocárdio

e os pulmões, apresentam tonalidades mais escuras (Figura 4). Como o coração é um órgão

que está sempre em movimento, a obtenção das imagens é normalmente sincronizada a um
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eletrocardiograma, de modo a obter imagens de todas as fatias para todo o ciclo card́ıaco

(Figura 5). Das fases do ciclo card́ıaco, o fim da diástole (FD) e o fim da śıstole (FS) são

as mais importantes para a obtenção de biomarcadores, pois representam os instantes

em que o VE contém o volume máximo e o volume mı́nimo de sangue, respectivamente

(PETITJEAN; DACHER, 2011).

Figura 4 – Exemplo de imagem de eixo curto do exame de RMC. Regiões da imagem
representantes de estruturas corporais com maior concentração de sangue, como
a região interna dos ventŕıculos, possuem intensidades mais claras. Regiões
musculares, como o miocárdio e os papilares, possuem intensidades mais escuras.

Fonte – Adaptado de imagens cedidas pelo InCor, 2021

Um dos fatores que dificultam a segmentação automática do VE é a presença de

grande variabilidade nas imagens de RMC. Idealmente, nas imagens de eixo curto, a região

delimitada pelo endocárdio possui formato arredondado com tonalidade clara, enquanto a

região do miocárdio, entre o endocárdio e o epicárdio, possui formato semelhante a um

anel e tonalidade mais escura. Entretanto, diversos artefatos e variações contribuem para

o aumento da dificuldade na segmentação automática:

• presença de músculos papilares na região interna do VE, que possuem tonalidades

semelhantes ao miocárdio e podem ser confundidos (BERNARD et al., 2018; LIU et

al., 2016);

• borramento causado pela movimentação do coração, do paciente ou pela respiração

(WOO et al., 2013; WANG et al., 2015b);
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Figura 5 – Exame de RMC. As imagens do coração são obtidas para fatias dispostas
entre o ápice e a base do coração, em diferentes instantes do ciclo card́ıaco.
O processo é normalmente sincronizado com o eletrocardiograma. Imagens de
RMC adaptadas da base cedida pelo InCor.

Fonte – Matheus Alberto de Oliveira Ribeiro, 2021

• inclusão do átrio e da via de sáıda do VE em imagens basais, com intensidades

semelhantes à região interna do endocárdio (YANG et al., 2017);

• tamanho muito pequeno do VE em fatias próximas do ápice (YANG; ZENG; YI,

2017);

• semelhança de intensidade entre o miocárdio e regiões próximas, como o f́ıgado e os

pulmões, a qual pode dificultar a extração do epicárdio (WU; WANG; JIA, 2013;

CORDERO-GRANDE et al., 2011; MA et al., 2016);

• variação da forma do VE entre fatias e entre pacientes (HU et al., 2014; MAHAPA-

TRA, 2013a);

• presença de cardiomiopatias ou deformações no coração (BERGAMASCO, 2018);

• baixa resolução e rúıdos causados pela máquina de RM (LEE et al., 2010).

A figura 6 apresenta exemplos de algumas variações citadas, retiradas de bases

públicas descritas na seção 3.5. É posśıvel notar a presença de alguns dos artefatos citados,

bem como variações a respeito da forma, tamanho, intensidade, rotação e localização do

VE na imagem.
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Figura 6 – Exemplos da variabilidade encontrada nos exames de RMC, incluindo variações
a respeito da forma, tamanho, intensidade, rotação e localização do VE: A)
presença de músculos papilares; B) variação na forma do VE, com o miocárdio
mais espesso; C) fatia próxima ao ápice; D) VE em uma fatia apical, com
borramento; E) baixo contraste entre miocárdio e tecidos próximos, com bor-
ramento; F) imagem escura, rotacionada; G) VE em uma fatia basal; H) VE
em uma fatia basal rotacionada. Imagens de RMC retiradas das bases públicas
Sunnybrook, Sata-13, Kaggle e ACDC (Seção 3.5).

Fonte – Adaptado de Sunnybrook (2009), SATA-13 (2013), Kaggle (2015), ACDC (2017)

2.3 Segmentação de imagens

Na área de Processamento de Imagens, a segmentação é o procedimento responsável

por encontrar objetos de interesse em uma imagem. Formalmente, a segmentação pode ser

entendida como uma função que recebe como entrada uma imagem e retorna um conjunto

de sub-regiões da mesma, cada uma representando um objeto de interesse (GONZALEZ,

2002). No caso de imagens bidimensionais (2D) no domı́nio espacial, as sub-regiões podem

ser entendidas como conjuntos de pixels.

A obtenção de segmentações é importante em diversas áreas. Dentre elas, destaca-se

a área de Processamento de Imagens Médicas (SZELISKI, 2011). Com a segmentação, é

posśıvel obter métricas quantitativas de diferentes partes do corpo, como o VE, auxiliando

na obtenção de biomarcadores utilizados no diagnóstico de doenças (AVENDI; KHE-

RADVAR; JAFARKHANI, 2016). Para casos de exames médicos que produzem imagens

para diferentes fatias, as imagens segmentadas podem ser utilizadas na reconstrução de

diferentes partes do corpo, fornecendo aos médicos visualizações tridimensionais do objeto
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de interesse (BERGAMASCO, 2018). A figura 4 ilustra um exemplo de segmentação do

VE. Nesse exemplo, a região interna do VE e o miocárdio (i.e., objetos de interesse), são

identificados pelas sub-regiões contidas no contorno do endocárdio e entre os contornos do

endocárdio e do epicárdio, respectivamente.

Diversas informações associadas às caracteŕısticas da imagem e ao contexto espećıfico

podem ser agregadas aos métodos de segmentação. Por exemplo, a similaridade e a

descontinuidade de intensidades podem ser empregadas para agrupar pixels e detectar

bordas, respectivamente (GONZALEZ, 2002). O formato e a disposição do objeto de

interesse na imagem, bem como informações estat́ısticas, também podem ser incorporados

aos métodos (Seção 3.3.4).

Na seção 3.3.3, as principais categorias de métodos aplicados na segmentação do

VE em imagens de RMC são apresentadas e discutidas.

2.4 Aprendizado profundo

Nas áreas de IA, métodos de aprendizado profundo (AP), do inglês deep learning, têm

obtido resultados promissores nos mais diversos domı́nios da ciência (LECUN; BENGIO;

HINTON, 2015). Em medicina, métodos de AP têm obtido resultados próximos aos

especialistas em categorias como o diagnóstico de doenças (LITJENS et al., 2019) e a

segmentação (BERNARD et al., 2018).

Os métodos de AP utilizam arquiteturas baseadas em redes neurais artificiais

(RNA) formadas por múltiplas camadas de representação, criando a ideia de profundidade

(KUBAT, 2017; LITJENS et al., 2019). Em cada camada, módulos simples são utilizados

para extrair caracteŕısticas dos sinais recebidos, transformando-os e produzindo uma nova

representação, mais abstrata. A composição dessas transformações favorece o aprendizado

de funções complexas não lineares, capazes de destacar aspectos de interesse do objeto

estudado e atenuar rúıdos (LECUN; BENGIO; HINTON, 2015).

As estruturas e funcionamento das RNAs possuem inspiração em estruturas

biológicas utilizadas por seres vivos no aprendizado e no processamento de sinais ex-

ternos (AGGARWAL, 2018). Em uma RNA do tipo feedforward, camadas são formadas

por unidades chamadas neurônios. Cada neurônio recebe sinais dos neurônios da camada

anterior e possui conexões ponderadas com os neurônios da camada posterior. O sinal
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recebido por cada neurônio é formado pela soma ponderada dos sinais recebidos dos

neurônios da camada anterior. Essa soma, por sua vez, é utilizada como parâmetro de uma

função de ativação, responsável por realizar uma transformação nesse valor. O resultado

dessa função é emitido como sinal para a próxima camada, que tende a ser maior quanto

mais elevada for a soma dos sinais de entrada. A primeira camada é a única exceção, na

qual o sinal emitido é formado pelos dados iniciais, sem a aplicação de uma função de

ativação.

Considerando o cenário de classificação, a intensidade do sinal de sáıda da última

camada da RNA pode ser entendida como a quantidade de certeza de que um objeto

pertença a determinada classe. Em treinamentos supervisionados, isto é, quando exemplos

anotados são utilizados no treinamento, uma função de perda é usada para obter o erro de

classificação da rede. Essa função deve ser projetada de tal maneira que sua minimização

esteja relacionada com o aprendizado da rede. Durante o treinamento, o erro é usado para

obter atualizações, que são propagadas pelos neurônios de forma semelhante à propagação

de sinais descrita, porém no sentido inverso (i.e., da camada de sáıda para a camada

de entrada). As atualizações são calculadas como o negativo do gradiente da função de

perda em relação a cada neurônio de sáıda e a propagação para as demais camadas é

análoga a aplicação da regra da cadeia. Esse processo é chamado de backpropagation e visa

corrigir os pesos das conexões entre neurônios no sentido contrário ao gradiente, de modo

a diminuir o erro, convergindo para um mı́nimo, local ou global, da função de perda. Uma

vez que a função de perda representa o erro, sua minimização promove, consequentemente,

o aprendizado da rede. Para que o gradiente seja calculado, é necessário que a função de

perda seja diferenciável (KUBAT, 2017; AGGARWAL, 2018).

Um exemplo simplificado do treinamento supervisionado de uma RNA para detecção

de cardiopatias é apresentado na figura 7. Nele, um vetor de caracteŕısticas contendo a

idade, o volume no FD e o volume no FS de um paciente classificado como saudável é

enviado à rede. Cada um desses valores é associado a um neurônio de entrada. Como

na camada de entrada não há a aplicação de funções de ativação, os próprios valores

dos neurônios são emitidos para a camada intermediária. Cada neurônio da camada

intermediária realiza uma soma ponderada considerando os três valores emitidos pela

camada de entrada e os pesos Wij de cada conexão. A soma é transformada por uma

função de ativação e emitida para a camada de sáıda. Nessa última camada, os sinais são

processados de forma semelhante à camada anterior. Os dois neurônios da camada de sáıda
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representam as classes “saudável” e “cardiopatia” e os sinais podem ser interpretados

como a predição ou certeza da rede a respeito de cada classe. A função de perda compara o

resultado da rede com o resultado esperado, produzindo um erro associado à classificação

da rede. Por fim, o gradiente de cada valor do vetor de predição em relação ao erro é

calculado, produzindo um vetor de atualização. Esse vetor é enviado para a camada de

sáıda, que atua de modo semelhante a camada de entrada e propaga a atualização para a

rede, no sentido contrário. Um ajuste para cada peso da rede é aplicado com o objetivo de

minimizar o valor da função de perda.

Figura 7 – Estrutura básica, processo de treinamento e exemplo de funcionamento de
uma RNA do tipo feedforward. Nesse exemplo, a rede tenta detectar casos de
cardiopatias. Um caso é representado por um vetor de caracteŕısticas contendo
idade, volume do coração no FD e volume do coração no FS. No cenário de
treinamento supervisionado, um vetor com a predição correta esperada pela
rede e uma função de perda são utilizados no aprendizado.

Os sinais são propagado pela rede pelo caminho inverso. Cada peso é ajustado, na direção 
inversa do gradiente, visando diminuir a função de perda e realizando o aprendizado
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Fonte – Matheus Alberto de Oliveira Ribeiro, 2021

A rede neural convolucional (RNC) é uma das arquiteturas de AP mais utilizadas na

análise de imagens (LITJENS et al., 2019). Biologicamente, essa arquitetura é inspirada na

organização de neurônios presentes no córtex visual de gatos. Sua construção é projetada

para a análise de dados que possuam dependências espaciais entre elementos próximos.

Esse tipo de dependência é normalmente observado em imagens, uma vez que pixels

adjacentes (i.e., mais próximos) tendem a ser mais correlacionados entre si, possuindo

informações mais relevantes e maior chance de pertencerem ao mesmo objeto de interesse

(AGGARWAL, 2018). Desse modo, considerando o contexto de processamento de imagens,

cada neurônio de uma RNC representa um pixel e só possui conexões com neurônios

locais da próxima camada. Os pesos não são individuais entre pares de neurônios, como
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normalmente ocorre em RNAs, mas sim organizados em conjuntos e compartilhados pelos

neurônios de cada camada. Um conjunto de pesos é chamado de filtro, pois sua aplicação

pode ser entendida como extração de caracteŕısticas. O compartilhamento dos filtros entre

neurônios diminui a sensibilidade da rede à disposição espacial do objeto de interesse,

propiciando certo ńıvel de invariância translacional (LECUN; BENGIO; HINTON, 2015).

A aplicação dos filtros é semelhante à realizada em métodos clássicos de proces-

samento de imagens no domı́nio espacial para tarefas diversas, tais como obtenção de

mapas de borda ou realce de contraste, no qual uma máscara (do inglês template) contendo

pesos em cada posição referente a um pixel é aplicada a um conjunto de pixels próximos

(GONZALEZ, 2002). Essa operação é chamada de convolução, o que dá o nome à rede.

As convoluções podem utilizar filtros de tamanhos diversos e podem percorrer a imagem

com passos (do inglês stride) diferentes, no qual um passo corresponde a um pixel. Assim

como na RNA, uma função de ativação é aplicada para o resultado da soma ponderada

e o resultado é armazenado em uma nova imagem, chamada de mapa de caracteŕısticas.

Diversos filtros podem ser aplicados na mesma imagem, criando diversos mapas, que são

alinhados em um volume na próxima camada. Na primeira camada, os mapas tipicamente

representam informações relativas às bordas da imagem. Nas camadas subsequentes, os

filtros são aplicados em todo o volume, combinando as informações extráıdas em cada

um deles e obtendo informações mais abstratas. Juntamente à convolução, camadas de

agrupamento (do inglês pooling) são usadas para diminuir a dimensão dos mapas. Os dois

agrupamentos mais utilizados são o de média, que combina os valores de pixels vizinhos, e

o de máximo, que escolhe o pixel com maior valor. As camadas de agrupamento não parti-

cipam do aprendizado e servem principalmente para aumentar a invariabilidade espacial e

reduzir rúıdos (LECUN; BENGIO; HINTON, 2015; AGGARWAL, 2018; LITJENS et al.,

2017).

A figura 8 ilustra o funcionamento da operação de convolução e agrupamento. Na

figura 8A, três filtros de tamanho 3x3 são aplicados em uma imagem 4x4 com passo um,

ou seja, com deslocamento de um pixel. Os valores contidos em cada filtro são os pesos

utilizados na soma ponderada. Para garantir que os mapas gerados possuam o mesmo

tamanho da imagem original, zeros são adicionados no entorno da imagem, transformando-

a em uma imagem 6x6. Esse processo é conhecido como preenchimento (do inglês padding)

e é opcional. Após a aplicação dos filtros, a função de ativação f(x) = max(0, x) é

aplicada para cada valor x de cada filtro. Essa função é chamada de ReLU (do inglês
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rectified linear unit) e é empregada em RNCs (AGGARWAL, 2018). Os mapas resultantes

são representados como um volume (k,M), no qual k indica a profundidade e M o

mapa correspondente. Na figura 8B, a operação de agrupamento máximo 2x2 é aplicada.

Diferentemente da convolução, o agrupamento não percorre a imagem ou mapa, mas os

divide em pedaços de tamanhos iguais e escolhe o maior valor contido em cada um. Nesse

exemplo, cada mapa produzido pela convolução anterior é dividido em quatro partes de

tamanho 2x2 e o resultado da operação produz mapas de tamanho 2x2, que são novamente

agrupados em um volume. Por fim, a figura 8C exibe a aplicação da operação de convolução

em um volume com dois filtros de tamanho 1x1 e profundidade três. Cada filtro precisa

possuir a mesma profundidade do volume e é aplicado de forma semelhante ao da figura

8A, produzindo mapas 2D que são representados por outro volume.

Figura 8 – Operações de convolução e agrupamento para uma imagem exemplo: A) a
operação de convolução 3x3 é realizada em uma imagem bidimensional para os
filtros 1,2 e 3, gerando três mapas que são agrupados em um volume; B) para
cada mapa do volume, a operação de agrupamento máximo 2x2 é empregada,
reduzindo o tamanho de cada dimensão da imagem à metade; C) aplicação
da convolução 1x1 no volume resultante do agrupamento para os filtros 4,5,
produzindo novos mapas.
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No contexto de classificação, após atingir certa profundidade, os mapas de carac-

teŕısticas são rasterizados (i.e., transformados em um vetor de caracteŕısticas) e usados

como a entrada de uma RNA, que realiza a classificação, de forma semelhante ao processo

da figura 7. Já para segmentação, ao invés da rasterização, camadas de interpolação (do

inglês upsampling), responsáveis por aumentar a resolução dos mapas, são utilizadas.

Apesar de ser posśıvel aumentar a resolução dos mapas com técnicas tradicionais, como a

interpolação bilinear (GONZALEZ, 2002), diversos métodos de AP incluem a interpolação

como parte do aprendizado. A rede totalmente convolucional (RTC), uma das variações

mais utilizadas de RNC, implementa a interpolação de forma análoga à convolução (LONG;

SHELHAMER; DARRELL, 2015). Chamada de convolução transposta ou deconvolução,

com a ideia de “remover” ou “cancelar” a convolução, a operação realiza convoluções em

mapas com resolução aumentada artificialmente a partir da adição de zeros, produzindo, na

camada seguinte, mapas com resoluções maiores. Essa operação de interpolação pode ser

aplicada diversas vezes e intercalada com outras operações, até obter mapas com mesma

resolução da imagem de entrada.

O funcionamento simplificado de uma RTC é apresentado na figura 9. A rede recebe

como entrada uma imagem 2D, representada por uma matriz de intensidades de pixels. Na

primeira parte, definida como etapa de contração, operações de convolução e agrupamento

são aplicados alternadamente, diminuindo a dimensão dos mapas, mas aumentando a

profundidade (i.e., aumento no número de filtros aplicados e mapas produzidos em cada

camada). As operações são aplicadas de maneira análoga à exemplificada na figura 8. Na

segunda parte, definida como etapa de expansão, operações de interpolação e convolução

são aplicadas alternadamente, aumentando a dimensão dos mapas, porém diminuindo a

profundidade. Na última camada, três operações de convolução produzem três mapas, com

mesmo tamanho da imagem original, indicando a probabilidade de cada pixel pertencer

a cada uma das três classes: região interna do endocárdio (branco); miocárdio (cinza) e

fundo (preto). A classe de maior probabilidade é posteriormente escolhida para cada pixel

da imagem original.

Na seção 3.3.3, as principais abordagens de AP aplicadas na segmentação do VE

são apresentadas e discutidas.
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Figura 9 – Exemplo do funcionamento simplificado de uma rede totalmente convolucional.
A rede recebe como entrada uma imagem do VE, em tom de cinza. A imagem
de sáıda, obtida após a aplicação de séries de operações, indica a predição da
classe de cada pixel da imagem original, semelhante aos neurônios da camada
de sáıda da RNA. Nesse exemplo, as classes são: região interna do endocárdio
(azul); miocárdio (amarelo); fundo (preto). Imagem de RMC retirada da base
Sunnybrook.
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2.5 Modelos deformáveis

Nessa seção são apresentados os aspectos principais relacionados a utilização de MDs

na segmentação de imagens. Apesar de seguirem estratégias semelhantes, há uma grande

variedade de MDs com definições matemáticas distintas. Por esse motivo, as subseções

2.5.1 e 2.5.2 descrevem, respectivamente, os conceitos básicos associados aos MDs e as

caracteŕısticas do MD level set utilizado nesse trabalho. Já a subseção 2.5.3 descreve como

a abordagem pode ser empregada na segmentação de imagens.

2.5.1 Conceitos básicos sobre modelos deformáveis

Modelos deformáveis são métodos bastante utilizados na segmentação de imagens

médicas. Um MD é representado por um contorno ou superf́ıcie capaz de se movimentar

sob a influência de forças que o guiam/evoluem para as bordas do objeto de interesse,

enquanto o mantêm com formato consistente (XU; PHAM; PRINCE, 2000; NIESSEN;

ROMENY; VIERGEVER, 1998; MCINERNEY; TERZOPOULOS, 1996). Nesses métodos,

a segmentação é obtida a partir da minimização de uma funcional de energia E(S), que

pode ser definida genericamente como:
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E(S) = Eint(S) + Eext(S) + Eres(S), (1)

na qual S = S(x) é uma função que representa o MD definida para uma variável

espacial x ∈ Ω, Eint(S) é a energia interna e Eext(S) é a energia externa associada a S.

O conjunto Ω representa o domı́nio genérico da função S (e.g., para duas dimensões,

Ω ⊆ R2). A energia interna é responsável por manter a suavidade e a consistência do MD.

Já a energia externa, também chamada de energia da imagem, guia o MD para o objeto

de interesse e inclui termos relacionados a informações da imagem, como intensidades,

gradientes e texturas (LI et al., 2010; HE et al., 2008). Uma das vantagens dos MDs é

que informações a priori e restrições espećıficas sobre o formato e disposição do objeto de

interesse na imagem podem ser incorporadas à funcional, constituindo o termo opcional

Eres(S) (XU; PRINCE, 1998; KASS; WITKIN; TERZOPOULOS, 1988).

A minimização da funcional E(S) é obtida utilizando o método de gradiente descen-

dente, ou fluxo de gradiente (LI et al., 2010; XU; PHAM; PRINCE, 2000). Primeiramente,

o MD passa a ser representado como uma função dinâmica S = S(x, t) que evolui ao

longo do tempo, indicado pela variável t. Essa interpretação possibilita a construção de

um método iterativo, de tal modo que a funcional E(S) pode ser minimizada resolvendo a

equação parcial diferencial:

∂S
∂t

= −∂E
∂S

, (2)

na qual ∂S/∂t indica a evolução feita no MD S em cada instante de tempo t e

∂E/∂S é a derivada de Gateaux da funcional E e indica a direção em que a energia E é

maximizada em relação a S (LI et al., 2010).

A evolução do MD pode ser entendida como a soma das forças resultantes de cada

termo de energia da equação 1, que são aplicadas a cada iteração t e guiam o contorno

na direção da minimização (i.e., contrária da maximização indicada pelo gradiente) da

energia E . O processo de evolução termina quando a soma das forças for igual a zero,

ou equivalentemente, ∂S/∂t = 0. É importante notar que, ao utilizar esse processo de

evolução, o MD pode ficar preso em mı́nimos locais. Por esse motivo, MDs usualmente

exigem uma inicialização suficientemente próxima do objeto de interesse.

Matematicamente, um MD pode ser definido como uma função paramétrica ou

geométrica (XU; PHAM; PRINCE, 2000). Como função paramétrica, a segmentação é
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representada por um contorno S = v(s) = (x(s), y(s)), no qual cada valor do parâmetro

s ∈ [0, 1] é associado a um ponto na imagem I com coordenadas x(s) e y(s) (HE et al.,

2008). Essa definição é empregada nos “snakes”, também chamados de contornos ativos

(XU; PRINCE, 1998), classe de MDs bastante utilizados e proposto em Kass, Witkin e

Terzopoulos (1988). Já como função geométrica, o MD é representado por uma função

definida para maiores dimensões (XU; PHAM; PRINCE, 2000). Os métodos de level set

utilizam essa representação e definem o MD como uma função de superf́ıcie S = ϕ(x, y),

no qual x e y são coordenadas normalmente restritas no domı́nio da imagem (LI et al.,

2010; XU; PHAM; PRINCE, 2000). Nessa estratégia, a segmentação é encontrada de

maneira impĺıcita e é definida como o conjunto de pontos resultantes da intersecção da

superf́ıcie com um plano, usualmente definido em z = ϕ(x, y) = 0 e chamado de zero

level set. Em outras palavras, do ponto de vista de implementação, o level set pode ser

entendido como uma imagem que atribui, para cada pixel, um valor positivo ou negativo,

dependendo se tal pixel pertence ou não ao objeto de interesse. A principal vantagem da

representação geométrica é que a mesma favorece a segmentação de objetos desconexos

ou com buracos, algo dif́ıcil de ser feito em funções paramétricas (MALLADI; SETHIAN;

VEMURI, 1995; XU; PHAM; PRINCE, 2000). Nesse trabalho, o MD é definido como uma

função geométrica de level set.

A figura 10 ilustra um exemplo de segmentação com level set. O MD é inicializado

como um quadrado centralizado na imagem (Figura 10A), de tal maneira que ϕ(x, y) = −2

e ϕ(x, y) = 2 para pontos dentro e fora do quadrado, respectivamente. Conforme evolui,

o MD é atráıdo para as bordas do objeto e a superf́ıcie (Figura 10B) é deformada para

acomodar variações de curvatura do objeto de interesse. Uma caracteŕıstica interessante

do level set é que cada um dos contornos obtidos para o zero level set da figura 10B pode

ser representado como uma função paramétrica. Portanto, o contorno da figura 10A pode

ser representado tanto de maneira paramétrica como geométrica. A figura 10C apresenta

uma forma alternativa de visualizar a superf́ıcie como uma imagem que admite valores

negativos.
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Figura 10 – Exemplo de segmentação com level set. O MD é inicializado como um quadrado
centralizado na imagem e converge para as bordas do objeto de interesse.
A) evolução do contorno na imagem; B) superf́ıcie do level set utilizada
na obtenção impĺıcita do contorno em A; C) representação alternativa da
superf́ıcie em B.
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2.5.2 Level set com regularização de distância

O método level set com regularização de distância (LSRD) é uma variação do

método level set proposta originalmente em Li et al. (2010). Esse MD é bastante usado

nos trabalhos correlatos (Caṕıtulo 3), possui uma formulação simplificada, fácil processo

de inicialização e evita a necessidade de reinicialização, um problema comum em outras

formulações de level set. Por esses motivos, o LSRD foi o MD escolhido nesse trabalho.

Genericamente, uma função de level set pode ser definida como ϕ : Ω → R. No

contexto de segmentação de imagens, Ω ⊆ R2. A funcional de energia do LSRD é definida

como:

E(ϕ) = µRp(ϕ) + Eext(ϕ), (3)
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na qual µ > 0 é o peso associado a Rp, que é o termo de regularização do LSRD,

equivalente a Eint da equação 1, e é definido como:

Rp(ϕ) =

∫
Ω

p(|∇ϕ|)dx, (4)

na qual p : [0,∞) → R é chamada de função potencial, |∇ϕ| é o comprimento do

vetor gradiente de ϕ e x ∈ Ω representa o parâmetro de ϕ.

Para que métodos de level set obtenham segmentações precisas, e necessário manter

a superf́ıcie estável e suave. Essas propriedades são comumente observadas na função

de distância com sinal, devido a sua propriedade única de que |∇ϕ| = 1. Por esse

motivo, em formulações convencionais de level set, tanto a superf́ıcie quanto o termo de

regularização são constrúıdos de maneira a manter ϕ próximo a uma função de distância,

ou seja aproximar |∇ϕ| para 1. Entretanto, como essa estratégia pode causar algumas

instabilidades numéricas, a função potencial p do LSRD é formulada de modo a manter

esse comportamento apenas em regiões próximas ao zero level set, enquanto aproxima

|∇ϕ| para 0 em regiões distantes, planificando a superf́ıcie. Para alcançar esse objetivo, a

função potencial p é definida como:

p(s) =

 1
(2π)2

(1− cos(2πs)), se s ≤ 1

1
2
(s− 1)2, se s ≥ 1

(5)

Considerando s = |∇ϕ(x)|, para algum ponto espećıfico x ∈ Ω na equação 5, é

posśıvel verificar que, para os valores s = 1 e s = 0, p(s) é minimizado. Logo, a integral

definida na equação 4 será mı́nima quando todos os pontos de ϕ pertencerem a um plano

paralelo ao plano xy ou a uma função de distância com sinal. É posśıvel verificar esse

comportamento no exemplo das figuras 10B e 10C. As regiões mais distantes do contorno,

dentro e fora do objeto de interesse, são planas, enquanto as regiões mais próximas possuem

desńıveis com angulação próxima a 45º.

Aplicando o método de gradiente descendente da equação 2 e considerando apenas

o termo de energia Rp, a atualização ∂ϕ/∂t pode ser reescrita como:

∂ϕ

∂t
= −∂Rp

∂ϕ
= div(dp(|∇ϕ|)∇ϕ), (6)

na qual div(F) = ∂Fx/∂x+ ∂Fy/∂y é o operador de divergência para algum vetor

F = [Fx, Fy]
T definido em duas dimensões (e.g., vetor gradiente ∇ϕ), e dp(s) é uma função

definida como:
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dp(s) =
p′(s)

s
, (7)

sendo p′(s) a derivada da função p(s) da equação 5, expressa como:

p′(s) =

 1
2π
(sin(2πs)), se s ≤ 1

s− 1, se s ≥ 1
(8)

A função dp(s) é chamada de função de difusão e atua como um campo escalar na

equação 6. É posśıvel notar que, se dp(s) = c, ∀s, para alguma constante c > 0, a atualização

∂ϕ/∂t é equivalente a uma equação de calor (EVANS, 2010). Nesse exemplo, atualizar

cada ponto de ϕ na direção da divergência visa diminuir |∇ϕ|, efetivamente planificando

a superf́ıcie quando t → ∞. Em contrapartida, se dp(s) = c < 0, a atualização produz

o efeito oposto e |∇ϕ| é aumentado. Analisando a definição da função p′(s), verifica-se

que p′(s) < 0 quando 0, 5 < s < 1. Portanto, o comportamento do termo de regularização

pode ser sintetizado como:

• se |∇ϕ| > 1 ou |∇ϕ| < 0, 5, a difusão dp(|∇ϕ|) > 0 e a atualização diminui |∇ϕ|;

• se 0, 5 < |∇ϕ| < 1, a difusão dp(|∇ϕ|) < 0 e a atualização aumenta |∇ϕ|.

Esse mecanismo possibilita manter o LSRD com as propriedades almejadas. Adici-

onalmente, essa formulação permite que a superf́ıcie seja inicializada como uma função

binária, assim como ilustra o exemplo da figura 10. Em uma função binária inicial ϕ0,

pontos na região da borda possuem |∇ϕ| > 1 e, portanto, seus valores são aproximados

pelo termo de regularização Rp. Essa caracteŕıstica favorece a criação de métodos de

segmentação h́ıbridos, uma fez que ϕ0 pode ser inicializado a partir de uma segmentação

produzida por um método anterior (i.e., máscara produzida por uma RTC).

2.5.3 Aplicação do LSRD na segmentação de imagens

Para aplicar o LSRD na segmentação de imagens, é necessário definir termos

relacionados à energia externa Eext, responsável por guiar o MD até o local desejado. Em

geral, a Eext utiliza informações da imagem e pode ser composta por termos relacionados à

borda ou à região da imagem (CHAKRABORTY; DUNCAN, 1999). Termos relacionados

à borda utilizam informações sobre o gradiente da imagem, de modo que o contorno é

guiado para as bordas da imagem. Em contraste, termos relacionados à região utilizam
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informações sobre intensidade e homogeneidade de regiões definidas nas imagens para guiar

o contorno (LI et al., 2011). A seguir, o termo de borda proposto em Li et al. (2010) para o

LSRD e utilizado nesse trabalho é apresentado. Outros termos de energia, implementados

especificamente para o problema abordado nesse trabalho, são definidos na seção 4.7.

Dada uma imagem I(x, y), um mapa indicador de borda g pode ser definido como:

g(x, y) =
1

1 + |∇Gσ ∗ I(x, y)|2
, (9)

na qual ∗ é o operador de convolução, Gσ é um filtro gaussiano com desvio padrão

σ, responsável por borrar a imagem, removendo rúıdos e espalhando o gradiente. O mapa g

atribui valores pequenos em regiões em que há grande variação de gradiente (i.e., bordas),

enquanto g(x, y) = 1 indica regiões sem presença de bordas. A figura 11 apresenta o mapa

de borda utilizado na segmentação do exemplo ilustrado na figura 10, com σ = 3.

Figura 11 – Mapa de borda g utilizado no termo de energia externa Lg. Os valores são
apresentados em escala logaŕıtmica para melhor visualização.
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Fonte – Matheus Alberto de Oliveira Ribeiro, 2021

Uma vez que a segmentação é representada pelo contorno obtido no zero level set,

a atualização referente à Eext é usualmente restringida a pontos desse contorno, ou seja,

quando ϕ ≈ 0. Essa “seleção” de pontos espećıficos pode ser incorporada à formulação por

meio da função cont́ınua Dirac delta, calculada como:

δ(x) =

 1
2ϵ

(
1 + cos(πx

ϵ
)
)
, se |x| ≤ ϵ

0, se |x| > ϵ
(10)
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considerando algum valor x e constante ϵ. Nesse trabalho, bem como em Li et al.

(2010), ϵ = 1, 5. Dessa maneira, o termo de energia externa Lg responsável por guiar o

contorno do zero level set é expressado:

Lg(ϕ) = λ

∫
Ω

gδ(ϕ)|∇ϕ|dx, (11)

na qual λ é o peso associado a Lg. A funcional Lg(ϕ) pode ser entendida como a

soma dos pontos do contorno em g, já que |∇ϕ| ≈ 1 quando ϕ ≈ 0, de acordo com o termo

de regularização. A atualização de ϕ referente a esse termo é dada por:

∂ϕ

∂t
= −∂Lg

∂ϕ
= λδ(ϕ)div

(
g
∇ϕ

|∇ϕ|

)
= λδ(ϕ)

(
gdiv

(
∇ϕ

|∇ϕ|

)
+

∇ϕ

|∇ϕ|
· ∇g

)
, (12)

na qual · é a operação de produto escalar e div(∇ϕ/|∇ϕ|) = κ indica a curvatura

de ϕ. O produto escalar do vetor N = ∇ϕ/|∇ϕ|, que é o vetor normal de ϕ e aponta

para a direção exterior do contorno, com o vetor ∇g, que aponta na direção contrária às

bordas da imagem, é responsável por guiar o contorno em direção às bordas. A figura

12 demonstra como esse processo ocorre em diferentes pontos do contorno. Se um ponto

do contorno está na região externa do objeto de interesse, N · ∇g > 0 e o contorno

retrai, caso contrário, N · ∇g < 0 e o contorno expande. Já o termo gκ garante que o

contorno mantenha suavidade e não apresente deformações de alta frequência (CASELLES;

KIMMEL; SAPIRO, 1997).

É posśıvel notar, na figura 11, que pontos muito distantes de bordas possuem g = 0

e portanto não são capazes de guiar o contorno. Apesar da possibilidade de ajustar σ

no filtro gaussiano ou prolongar o gradiente para todos os pixels de g, em imagens reais

tais opções podem introduzir rúıdos ou atrair o contorno para objetos distantes e pouco

pertinentes ao problema. Por isso, é comum a adição de termos de energia que geram forças

capazes de estimular o contorno a aumentar ou diminuir de tamanho, dado informações a

priori sobre a localização do contorno na imagem em relação ao objeto de interesse. Um

termo desse é utilizado no exemplo da figura 10 e estimula o contorno a expandir, mesmo

sem a presença forças relacionadas à borda. Como esse termo de energia não é utilizado

na implementação do LSRD nesse trabalho, o mesmo não é definido. Mais detalhes podem

ser conferidos em Li et al. (2010).
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Figura 12 – Atualização do LSDR referente ao termo Lg. Para o ponto A, externo ao
objeto de interesse, o ângulo entre N e ∇g é agudo e a atualização é positiva,
movendo A para a região externa do LSDR e efetivamente diminuindo o
tamanho do contorno. Já para o ponto B, interno ao objeto de interesse, o
ângulo é obtuso e a atualização é negativa, movendo B para a região interna
do LSDR e efetivamente aumentando o tamanho do contorno.
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Fonte – Matheus Alberto de Oliveira Ribeiro, 2021
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3 Mapeamento sistemático da literatura

Na literatura, encontra-se uma diversidade de métodos voltados ao problema da

segmentação do VE em exames de RMC. Com o objetivo de delinear o problema e

reunir as principais abordagens, limitações, bases de imagens e métodos de avaliação, um

mapeamento sistemático foi realizado. Nesse caṕıtulo será apresentado o planejamento e

seleção dos estudos primários, bem como uma análise resumida dos resultados obtidos.

Os resultados completos compõem um artigo, atualmente submetido a um periódico

(RIBEIRO; NUNES, 2021b).

3.1 Objetivo e questões de pesquisa

O objetivo principal do presente mapeamento sistemático é reunir, analisar e

determinar as estratégias vigentes empregadas na segmentação do VE em imagens de

RMC de eixo curto, bem como suas limitações, métodos de avaliação e bases de imagens

utilizadas. Um total de 74 trabalhos, publicados na última década, foram considerados

nesse estudo.

Para alcançar o objetivo descrito, as seguintes questões de pesquisa foram propostas:

1. Quais métodos têm sido empregados na segmentação do VE em imagens de RMC

de eixo curto?

2. Quais são as limitações desses métodos?

3. Quais são as principais bases de imagens utilizadas na avaliação?

4. Quais são as métricas de avaliação utilizadas?

3.2 Planejamento e seleção de estudos primários

O mapeamento sistemático seguiu quatro etapas principais: (i) planejamento, (ii)

seleção dos estudos primários, (iii) extração de dados e (iv) interpretação dos resultados.

As bases de dados utilizadas foram definidas de acordo com artigos obtidos em uma análise

exploratória realizada anteriormente. São elas: Science Direct (ELSEVIER, 2021), ACM

(ACM, 2021), PubMed (NCBI, 2021) e IEEE (IEEE, 2021). As buscas foram realizadas

no peŕıodo entre 27 e 28 de maio de 2019.
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A tabela 1 indica as palavras-chaves e termos relacionados buscados nas bases de

dados. Nessa revisão, foram considerados apenas estudos primários que propõem métodos

para a segmentação do VE em imagens de RMC de eixo curto. As buscas foram executadas

considerando os t́ıtulos e palavras-chaves dos estudos. De todas as bases, apenas a Science

direct não possui a opção de restringir a busca apenas para o t́ıtulo e palavras-chaves. Nesse

caso, foi feita a busca considerando o resumo e o resultado foi posteriormente revisado

manualmente.

Tabela 1 – Palavras-chaves e termos relacionados utilizados nas buscas de estudos
primários.

Palavra-chave Termos relacionados
segmentation edge, boundary
left ventricle myocardium, heart, cardiac

MRI magnetic resonance imaging, MR imaging, MR images

Fonte – Matheus Alberto de Oliveira Ribeiro, 2021

A tabela 2 descreve os critérios de inclusão (I), exclusão (E) e qualidade (Q)

utilizados. Somente foram aceitos trabalhos que satisfazem o critério de inclusão e não

satisfazem algum critério de exclusão. Na primeira e na segunda etapas da seleção, trabalhos

anteriores a 2010 (41, 7%) foram desconsiderados, uma vez que tais estudos são revisados e

sintetizados em Petitjean e Dacher (2011). Também foram exclúıdos trabalhos com menos

de cinco páginas (18, 9%), já que nas bases selecionadas os mesmos referem-se a pesquisas

em andamento, em geral sem resultados conclusivos. Nas etapas seguintes, os t́ıtulos e

resumos foram avaliados e os conteúdos dos estudos remanescentes foram analisados na

ı́ntegra. Os trabalhos que não foram escritos em inglês ou que não processavam imagens

de RMC de eixo curto de corações humanos foram exclúıdos. Estudos que consideravam

exames com aplicação de medicamentos prévios, como contrastes, ou que não executavam

a segmentação do endocárdio também foram exclúıdos. A figura 13 resume as etapas da

seleção e a aplicação dos critérios de exclusão. Cada ćırculo representa uma etapa e indica a

quantidade de trabalhos restantes após a aplicação dos critérios de exclusão, representados

pelos ćırculos menores. Os números dentro dos ćırculos mostram o número de trabalhos

exclúıdos em cada critério.

Por fim, a qualidade de todos os estudos restantes foi mensurada de acordo com os

critérios apresentados na tabela 2. Os critérios de qualidade foram definidos de acordo com

os objetivos e questões de pesquisa da revisão. Para cada critério, uma nota do conjunto

{0, 0, 5, 1} foi atribúıda, respectivamente indicando que o estudo não cumpre, cumpre
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Tabela 2 – Critérios de inclusão, exclusão e qualidade utilizados na seleção dos estudos
primários.

Critério Descrição
I1 Proposição de métodos para segmentação do VE em imagens de RMC
E1 O estudo foi publicado antes de 2010
E2 O estudo possui menos do que cinco páginas
E3 As imagens utilizadas não são exclusivamente de RMC de eixo curto
E4 Os métodos não são aplicadas em objetos bidimensionais
E5 Não propõe/avalia métodos para segmentação do VE
E6 Trabalho secundários (e.g. revisões)
E7 Trabalho não escrito em inglês
E8 As imagens não são de corações humanos
E9 Uso de medicações para aumento do contraste
E10 Uso de imagens especiais de RMC
E11 Não realiza a segmentação do endocárdio
E12 Nota de qualidade inferior a 3
Q1 O estudo descreve uma etapa de pré-processamento das imagens
Q2 O método e proposto é apresentada de forma clara (e.g. fórmulas, fluxogramas)
Q3 O método é avaliado de forma clara (e.g. tabelas, gráficos)
Q4 Validação foi realizada com bases de imagens públicas
Q5 Os resultados foram comparados com outras abordagens da literatura
Q6 As limitações dos métodos são apresentadas e discutidas

Fonte – Matheus Alberto de Oliveira Ribeiro, 2021

Figura 13 – Resultado das buscas para cada etapa etapa da seleção. Porcentagens são
referentes ao número total de trabalhos retornados.
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parcialmente ou cumpre totalmente o critério. Um critério foi definido como “parcialmente

cumprido” se o mesmo é citado, porém não detalhado. Por exemplo, nos estudos em que a

comparação de resultados foi feita apenas com uma abordagem espećıfica ou de forma

subjetiva (e.g. apenas comparações visuais), o critério Q5 foi classificado como parcialmente

cumprido. De todos os 1121 trabalhos retornados, 74 (6, 6%) obtiveram qualidade superior

a três (critério E4) e foram aceitos para a fase seguinte (extração de dados). Esse limiar

foi obtido a partir dos resultados da análise exploratória realizada anteriormente.

O resumo dos estudos primários é apresentado na tabela 3. A classificação utilizada

será detalhada adiante. A coluna “Prinćıpio básico” indica mais especificamente as técnicas

de cada categoria utilizadas na etapa de segmentação de cada estudo, enquanto a coluna

“ROI” indica a categoria do método utilizado na obtenção da região de interesse.

3.3 Processo de segmentação

O processo de segmentação pode ser definido como o procedimento que recebe

como entrada imagens contendo ou não objetos de interesse e retorna um conjunto de

contornos ou regiões indicando a localização desses objetos (Seção 2.3). Para a segmentação

do VE, os artigos analisados executam diversas etapas durante este procedimento: pré-

processamento, obtenção da região de interesse (ROI), segmentação propriamente dita e

pós-processamento. A figura 14 ilustra essas etapas, representando etapas opcionais com

linhas tracejadas. Apenas a etapa da segmentação propriamente dita é obrigatória, apesar

das demais contribúırem para diminuição da complexidade do problema, assim como na

retificação dos contornos. Os métodos apresentados nas etapas de obtenção da ROI se

referem às abordagens mais utilizadas do grupo dos manuais e automáticos. Na etapa de

segmentação, as porcentagens em cada categoria e intersecções indicam, respectivamente, a

proporção de trabalhos que utilizam métodos de cada categoria e a proporção de métodos

h́ıbridos.

Na tabela 3, são apresentados os estudos classificados em cada uma das cinco

categorias de segmentação da figura 14, na qual categorias h́ıbridas possuem o sinal de

adição. Na coluna “prinćıpio básico”, os nomes das abordagens são retirados diretamente

dos trabalhos analisados. Por isso, mesmo utilizando métodos semelhantes, algumas

abordagens são nomeadas de maneira diferente. Por exemplo, apesar de serem consideradas
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Tabela 3 – Caracteŕısticas dos 74 estudos inclúıdos no mapeamento sistemático. ROI:
método utilizado na obtenção da região de interesse; A/S: automático/semi-
automático; EPI: método segmenta também o epicárdio; BA: necessita de bases
anotadas. Demais acrônimos podem ser conferidos na Seção 3.3.

Categoria Referência Prinćıpio básico ROI A/S EPI BA Bases avaliação
Atlas Zhuang et al. (2010) Atlas - Auto Sim Sim privada
Atlas Bai et al. (2013) Multiatlas - Auto Sim Sim privada
MD Wu, Wang e Jia (2013) Contorno ativo PI Auto Sim Não Sunnybrook
MD Khamechian e Saadatmand-Tarzjan (2018) Contorno ativo PI Auto Sim Não York, Sunnybrook
MD Tufvesson et al. (2015) Contorno ativo PI Auto Sim Não privada
MD Khamechain e Saadatmand-Tarzjan (2013) Contorno ativo CI Semi Sim Não York
MD Al-Agamy, Khalifa e Fahmy (2014) Contorno ativo CI Semi Sim Não York
MD O’Brien, Ghita e Whelan (2011) Modelo de forma ativo SPR Semi Sim Sim York
MD Albà et al. (2016) Modelo de forma ativo - Auto Sim Sim privada
MD Qin, Tian e Yan (2015) Modelo de forma ativo SPQ Semi Sim Sim York
MD Schaerer et al. (2010) Malha deformável elástica CI Semi Sim Sim Sunnybrook
MD Punithakumar et al. (2016) Malha deformável SPQ Semi Não Não privada
MD Liu et al. (2016) Level set CI Semi Sim Não Sunnybrook
MD Soomro et al. (2017) Level set CI Semi Sim Não Sunnybrook
MD Yang et al. (2017) Level set SPR Semi Sim Não Sunnybrook
MD Arrieta et al. (2017) Level set SPR Semi Não Não privada
MD Woo et al. (2013) Level set SPR Semi Sim Não privada
MD Wang et al. (2019) Level set PI Auto Sim Não privada
MD Pham e Tran (2016) Level set CI Semi Sim Sim York
MD Khalifa et al. (2012) Level set - Auto Sim Sim Sunnybrook
MD Cordero-Grande et al. (2011) Superf́ıcie deformável PI Auto Sim Sim privada
Grafo Punithakumar et al. (2010) Corte em grafo SPQ Semi Não Não privada
Grafo Mahapatra (2013b) Corte em grafo SPR Semi Não Sim LV-11
Grafo Ayed et al. (2012) Corte em grafo SPQ Semi Sim Sim privada
Grafo Mahapatra (2013a) Corte em grafo SPQ Semi Sim Não LV-11
Grafo Nambakhsh et al. (2011) Corte em grafo SPQ Semi Sim Sim privada
Grafo Yang et al. (2016) Passeio aleatório SPR Semi Não Não Sunnybrook
Grafo Eslami et al. (2013) Passeio aleatório SPR Semi Sim Sim privada
Grafo Cai et al. (2016) Sinc. superpixels com Grafo - Auto Não Não York, Sunnybrook
IA Bugdol e Pietka (2015) C-means PI Auto Sim Sim The heart database
IA Goyal (2019) C-means PI Auto Não Não privada
IA Yang, Song e Su (2017) C-means PI Auto Não Sim Sunnybrook
IA Yuan et al. (2018) Rede neural convolucional IA Auto Não Sim Sunybrook
IA Tan et al. (2017) Rede neural convolucional IA Auto Sim Sim LV-11, Kaggle
IA Tong et al. (2017) Rede neural convolucional IA Auto Não Sim Sunnybrook
IA Zotti et al. (2019) Rede neural convolucional - Auto Sim Sim ACDC, Sunnybrook
IA Du et al. (2018) RCP SSI Semi Sim Sim privada
IA Du et al. (2019b) Rede Encoder-decoder SPR Semi Sim Sim privada
IA Du et al. (2019a) Rede Encoder-decoder SSI Semi Sim Sim privada
IA Liao et al. (2019) Rede totalmente convolucional IA Auto Não Sim Sunnybrook, Kaggle
IA Khened, Kollerathu e Krishnamurthi (2019) Rede totalmente convolucional PI Auto Sim Sim ACDC, Kaggle, LV-11
IA Romaguera et al. (2018) Rede totalmente convolucional - Auto Sim Sim Sunnybrook
IA Koné e Boulmane (2018) Floresta aleatória/Mondrian SPQ Semi Não Não ACDC
IA Curiale, Colavecchia e Mato (2019) U-net IA Auto Sim Sim Sunnybrook
IA Vigneault et al. (2018) U-net IA Auto Sim Sim ACDC
IA Savioli et al. (2018) U-net IA Auto Não Sim privada
IA Zheng et al. (2018) U-net IA Auto Sim Sim Sunnybrook, ACDC
IA Yang, Zeng e Yi (2017) U-net IA Auto Não Sim York, Sunnybrook
IA Tong et al. (2019) U-net IA Auto Sim Sim ACDC
IA Cong e Zhang (2018) U-net BIP Auto Sim Sim Sunnybrook, ACDC
IA Curiale et al. (2017) U-net SSI Semi Sim Sim Sunnybrook
IA Charmchi, Punithakumar e Boulanger (2018) U-net SSI Semi Não Sim ACDC
MCPI Hu et al. (2019) Limiarização + PD IA Auto Sim Sim Sunnybrook
MCPI Wang et al. (2015b) Limiarização PI Auto Não Não privada
Atlas + IA Yang et al. (2018b) Multi-atlas + rede de fusão SPR Semi Sim Sim SATA-13 ,Sunnybrook
Atlas + IA Bai et al. (2015) Multi-atlas + MVS/KVP SPR Semi Sim Sim SATA-13
MD + Grafo Dakua (2017) Level set + Corte em grafo SPR Semi Sim Não Sunnybrook
MD + Grafo Dakua (2014) Level set + Corte em grafo SPR Semi Sim Não Sunnybrook, LV-11, York
MD + IA Yang et al. (2018a) Contorno ativo + U-net IA Auto Sim Sim privada
MD + IA Avendi, Kheradvar e Jafarkhani (2016) Level set + Autoenconders IA Auto Não Sim Sunnybrook
MD + IA Wang et al. (2015a) Level set + C-means BIP Auto Sim Não Sunnybrook
MD + IA Ngo e Carneiro (2013) Level set + RCP CI Semi Não Sim Sunnybrook
MD + IA + MCPI Ngo, Lu e Carneiro (2017) Level set + RCP + Limiarização IA Auto Sim Sim Sunnybrook
MD + IA + MCPI Ngo e Carneiro (2014) Level set + RCP + Limiarização IA Auto Não Sim Sunnybrook
MD + MCPI Lee et al. (2010) Contorno ativo + Limiarização PI Auto Sim Não privada
MD + MCPI Wang (2017) Contorno ativo + Limiarização SSI Semi Não Não Sunnybrook
MD + MCPI Hu et al. (2014) Contorno ativo + PD BIP Auto Sim Não Sunnybrook
MD + MCPI Santiago, Nascimento e Marques (2017) Contorno ativo + PD CI Semi Não Não York
MD + MCPI Santiago, Nascimento e Marques (2018) Contorno ativo + PD CI Semi Não Não Sunnybrook, York
MD + Outro Ma et al. (2016) Contorno ativo + RNPA PI Auto Sim Sim Sunnybrook
Grafo + Atlas Grosgeorge, Petitjean e Ruan (2016) Corte em grafo + Multi-atlas PI Auto Sim Sim privada
Grafo + Atlas Koch et al. (2018) Corte em grafo + Multiatlas - Auto Sim Sim privada
IA + MCPI Hu et al. (2013) MMG + PD BIP Auto Sim Não Sunnybrook
IA + MCPI Liu et al. (2012) K-means+ Limiarização + PD BIP Auto Sim Não Sunnybrook

Fonte – Matheus Alberto de Oliveira Ribeiro, 2021
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Figura 14 – Esquematização dos processos usados na segmentação dos 74 estudos analisa-
dos. As porcentagens são referentes ao número total de trabalhos analisados.
Linhas tracejadas indicam etapas não obrigatórias. Imagem de RMC cedida
pelo InCor.
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redes RTC, as redes utilizadas em Du et al. (2019b), Du et al. (2019a) são nomeadas como

Encoder-decoder pelos autores.

3.3.1 Pré-processamento

O pré-processamento é a primeira etapa antes da segmentação, empregada majori-

tariamente para a diminuição da variabilidade das imagens. Nos trabalhos analisados, a

etapa de pré-processamento visa a diminuição de rúıdos, normalização para equiĺıbrio de

tonalidades e aumento de contraste para melhor identificação da região do endocárdio.

Como exemplo, em Wu, Wang e Jia (2013), equações diferenciais parciais de quarta

ordem são usadas para remover rúıdos nas regiões homogêneas, preservando bordas e

destacando o miocárdio. Já Dakua (2014) utiliza um filtro anisotrópico baseado em

modelos estat́ısticos. Técnicas de equalização de histograma também são exploradas em

Vigneault et al. (2018), Zheng et al. (2018). Outras opções incluem o uso do filtro de

mediana (SCHAERER et al., 2010) para reduzir borramentos e a normalização de imagens

(KHENED; KOLLERATHU; KRISHNAMURTHI, 2019; WANG et al., 2019), a qual

executa uma redistribuição de intensidade dos pixels em um intervalo predeterminado.

3.3.2 Obtenção da ROI

A obtenção da ROI é a segunda etapa opcional antes da segmentação. Ao contrário

do pré-processamento, quase todos os trabalhos avaliados (89, 2%) empregam essa etapa,

importante para a diminuição da complexidade, custo computacional e inicialização dos

métodos de segmentação da etapa subsequente. No presente mapeamento, foi definido

como “obtenção da ROI” qualquer procedimento utilizado para localizar o VE na imagem,

seja pela seleção de subimagem, seleção de pontos de referência ou pela definição de um

contorno inicial. As abordagens foram separadas em categorias manuais e automáticas, de

acordo com a estratégia empregada, como mostra a tabela 4.

Nos trabalhos analisados, as abordagens manuais constituem quatro diferentes

variações de intervenção do usuário. Na seleção da subimagem (SSI), o usuário deve

delinear um retângulo que contenha o VE. A seleção de pontos de referência (SPR), que

envolve a seleção de alguns pontos da imagem na região ventricular, bem como a criação de
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Tabela 4 – Abordagens utilizadas para a obtenção da ROI.

Tipo Categoria Freq.(%)
Manual Seleção de pontos de referência (SPR) 16,2

Contorno inicial (CI) 12,2
Segmentação do primeiro quadro (SPQ) 9,5
Seleção de subimagem (SSI) 6,8

Auto Inteligência artificial (IA) 20,3
Processamento de imagem (PI) 17,6
Baseado em informações do pesquisador (BIP) 6,8

N/A - 10,8

Fonte – Matheus Alberto de Oliveira Ribeiro, 2021

um contorno inicial (CI), representado por formas primitivas (e.g. ćırculos, retângulos), são

empregadas na inicialização de métodos como modelos deformáveis, grafos e atlas. Outra

opção é a segmentação do primeiro quadro (SPQ) que, diferentemente do CI, necessita

que a segmentação propriamente dita de um quadro seja feita inteiramente pelo usuário.

Essa segmentação pode ser usada na criação de modelos estat́ısticos ou na inicialização de

segmentações referentes a outros quadros e/ou fatias, semelhantemente ao CI.

As abordagens automáticas não necessitam de qualquer intervenção do usuário na

obtenção da ROI e são classificados em inteligência artificial (IA), processamento de imagem

(PI) ou baseado em informações do pesquisador (BIP). Abordagens de IA envolvem o

treinamento de modelos a partir de exemplos anotados e são utilizadas no lugar do usuário

nas abordagens manuais de SSI e CI. Em PI, técnicas baseadas em imagem (e.g. obtenção

de bordas, subtração de imagens, transformada de Hough) exploram caracteŕısticas do VE

como a circularidade do endocárdio, diferença de intensidade entre a região interna do

endocárdio e do miocárdio e a movimentação do coração entre fases do ciclo card́ıaco. Já

em abordagens BIP, restrições provindas dos próprios autores são usadas para selecionar a

subimagem, com base na experiência e conhecimento a priori sobre as bases de imagens

utilizadas.

3.3.3 Métodos de segmentação

Após a extração da ROI, o método principal de segmentação é empregado. Todos

os métodos aqui listados são executados de forma automática, uma vez que qualquer

intervenção manual é realizada nas etapas anteriores. Nesta seção a visão geral de cada
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categoria de métodos é apresentada. Uma descrição mais detalhada é realizada em um

artigo atualmente em submissão (RIBEIRO; NUNES, 2021b).

Atlas: a ideia principal do método é encontrar uma função de transformação, ou

registro, capaz de mapear as regiões rotuladas de exemplos segmentados para regiões da

imagem alvo e, então, as utilizar para classificar os pixels da imagem alvo. Um único

exemplo pode ser usado, denominado atlas, ou um conjunto, denominado multiatlas. A

função de registro pode utilizar informações da imagem, como a intensidade dos pixels,

bem como marcações indicadas pelo usuário em métodos semiautomáticos. Para o caso de

multiatlas, um procedimento adicional, chamado fusão de atlas, é utilizado para unir os

rótulos de cada exemplo.

Modelos deformáveis (MDs): a segmentação é obtida iterativamente a partir da

deformação de um contorno ou superf́ıcie. Os modelos precisam ser inicializados em alguma

região da imagem e sua evolução é guiada pela minimização de uma funcional de energia

(Seção 2.5). A funcional pode possuir diversos termos de energias externas e internas. As

energias externas são relacionadas a informações da imagem, como intensidades, gradientes

e texturas e indicam o caminho que o MD deve seguir. As energias internas se referem a

restrições sobre o formato do próprio MD, garantindo suavidade e consistência. Informações

a priori, como o formato arredondado do VE ou modelos estat́ısticos podem ser inclúıdos

à funcional de energia de modo a restringir a evolução do MD para manter um formato

adequado. Durante a evolução do MD, a cada iteração, forças correspondentes aos termos

de energia são aplicadas no MD para guiá-lo em direção ao mı́nimo da funcional.

Grafo: nessa estratégia, a imagem é representada por um grafo, no qual cada

vértice corresponde a um pixel da imagem e arestas conectam cada par da vizinhança

de quatro. O peso de cada aresta é definido de acordo com diversos fatores referentes à

semelhança de intensidade dos pixels, à probabilidade dos pixels pertencerem à mesma

classe, dentre outros. Vértices sementes de cada classe, identificados na imagem pelo

usuário ou encontrados automaticamente, e vértices terminais, adicionais à imagem e

representantes de cada classe, são usados na classificação dos pixels. Após a definição do

grafo e desses vértices especiais, cortes em grafos (CG) ou passeios aleatórios podem ser

usados, respectivamente, para agrupar os vértices do grafo em subgrafos isolados para

cada classe ou classificar cada vértice isoladamente.

Inteligência artificial (IA): essa categoria engloba abordagens que utilizam

aprendizado supervisionado ou não supervisionado. Os métodos mais empregados são de
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AP supervisionados, em especial as RNCs e suas variações (Seção 2.4). Dentre todas as

variações, a RTC U-net é a mais empregada. Em geral, uma das vantagens dos métodos de

IA supervisionados em relação a outros métodos tradicionais é a capacidade de aprender

automaticamente as caracteŕısticas inerentes à imagem. Este aprendizado é necessário

para realizar a segmentação, não havendo a necessidade da definição manual de funções

espećıficas de custo (como nas abordagens de grafos), funcionais de energia (necessárias

para abordagens MD) e funções de registro (requeridas em abordagens de atlas). Para

abordagens não supervisionadas, métodos de AP como as redes de crença profunda (RCP)

e autoenconders são usados para identificar padrões nas imagens, enquanto métodos de

agrupamento, como C-means e modelo de mistura de gaussianas (MMG), são usados para

separar os pixels da imagem em classes utilizando informações provenientes de uma função

de similaridade.

Métodos clássicos de processamento de imagens (MCPI): exploram técnicas

clássicas como limiarização, crescimento de região e extração de bordas. Essa classificação é

semelhante à proposta em Petitjean e Dacher (2011), na qual tais métodos são classificados

como image-based. Técnicas baseadas em limiarização dividem a imagem de RMC em

uma imagem binária, de tal maneira que estruturas mais claras, como a região interna do

endocárdio, são separadas de estruturas mais escuras, como o miocárdio. Uma vez que a

região interna do endocárdio é usualmente contida no miocárdio, a limiarização pode ser

empregada na segmentação do endocárdio. A partir de uma inicialização, crescimento de

borda também pode ser explorado para incluir pixels com intensidades semelhantes. A

extração de bordas é predominantemente utilizada em técnicas de programação dinâmica

(PD) para segmentar o epicárdio. A técnica consiste em utilizar o centro do VE, obtido na

etapa de obtenção da ROI ou por algum método espećıfico de segmentação do endocárdio,

para obter uma representação da imagem de RMC em coordenadas polares. Um mapa,

obtido pela extração de borda, é utilizado para dar um peso a cada pixel, de modo que

pesos próximos à bordas possuam valores menores. Então, PD é aplicada para encontrar o

caminho tal que a soma dos valores dos pixels pertencentes ao caminho seja mı́nima.

Outra abordagem: esta categoria possui somente o método rede neural de pulso

acoplado (RNPA). Apesar de ser definida como uma rede neural, a RNPA não pode ser

classificado como IA por não realizar uma etapa de treinamento. Nesse método, cada

neurônio representa um pixel e recebe um est́ımulo diferente de acordo com a intensidade

do mesmo. Após receber uma certa quantidade de est́ımulo, um neurônio é ativado e
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envia pulsos aos neurônios próximos, que são interpretados como est́ımulos. Em Ma et al.

(2016), uma RNPA simplificada é proposta. Nesse trabalho, o sincronismo das pulsações

dos neurônios é analisado para se obter a segmentação.

3.3.4 Restrição de forma

Durante a segmentação, diversas restrições anatômicas podem ser adicionadas com

o objetivo de facilitar a aplicação dos métodos e impedir a geração de segmentações com

formatos imposśıveis. Por exemplo, o contorno do endocárdio pode ser restringido dentro

do epicárdio (NAMBAKHSH et al., 2011), ou pode ser usado na inicialização de MDs

para segmentar o epicárdio (NGO; LU; CARNEIRO, 2017; DAKUA, 2017). Entretanto, o

tipo de restrição anatômica mais utilizada é a restrição de forma do VE.

Anatomicamente, o VE possui um formato arredondado nas imagens de eixo curto

(Seção 2.2). Essa informação pode auxiliar na detecção da ROI e pode ser acoplada às

funções de custo e energia do métodos de segmentação. Uma outra maneira amplamente

utilizada para impor a restrição circular é a obtenção do fecho convexo. Nessa estratégia,

alguns pontos do contorno produzido pelo método são interpolados para obter um contorno

convexo. A vantagem dessa estratégia é que o fecho convexo pode ser aplicado a qualquer

contorno, independentemente de qual método o produziu.

A restrição circular pode ser entendida como uma restrição fraca, insuficiente para

capturar todas as caracteŕısticas anatômicas do VE e variações encontradas nos exames de

RMC. Exemplos segmentados podem ser usados para construir restrições fortes capazes

de representar mais detalhadamente o formato do VE. Essas restrições fortes envolvem a

análise e obtenção de parâmetros referentes ao comportamento do VE no ciclo card́ıaco e

à produção de estat́ısticas que indicam a probabilidade de um pixel pertencer ou não a

determinada região do VE.

3.3.5 Métodos h́ıbridos

Visando superar as limitações inerentes a cada abordagem, diversas estratégias

h́ıbridas foram propostas. Nessa revisão, foi definido como h́ıbrido qualquer trabalho que

integre métodos de diferentes categorias. Foram considerados dois tipos de abordagens
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h́ıbridas: abordagens que utilizam os métodos em conjunto para segmentar o endocárdio

e/ou epicárdio (h1) e abordagens que utilizam um método para o endocárdio e outro para

epicárdio (h2). A tabela 5 apresenta as estratégias h́ıbridas empregadas.

Tabela 5 – Abordagens h́ıbridas propostas nos trabalhos analisados. Classificação: h1.
mistura de métodos para segmentar a mesma região do coração; h2. utilização
de métodos individuais para segmentação do endocárdio e epicárdio.

Tipo Referência Método Estratégia

h1 Koch et al. (2018) Grafo + Atlas Pixels de multiatlas alinhados são conectados utili-
zando grafos. Corte em grafo revela a segmentação

Grosgeorge, Petitjean e Ruan (2016) Grafo + Atlas Mapa probabiĺıstico constrúıdo por multiatlas e utili-
zado na definição de pesos de corte em grafo

Bai et al. (2015) Atlas + IA Escolha de atlas a partir da classificação de MVS e
KVP

Yang et al. (2018b) Atlas + IA AP utilizado para extrair caracteŕısticas utilizadas na
fusão de atlas

Ngo e Carneiro (2013) MD + IA Segmentação da RCP inclúıda na função de energia
do MD

Avendi, Kheradvar e Jafarkhani (2016) MD + IA Segmentação de autoencoders inclúıda na função de
energia do MD

Yang et al. (2018a) MD + IA Segmentação do AP retificada por MD
Ngo e Carneiro (2014) MD + IA + MCPI Segmentação da limiarização de Otsu retificada por

MD restringida por RCP
Santiago, Nascimento e Marques (2017) MD + MCPI MD aplicado em coordenadas polares resolvido por

PD
Santiago, Nascimento e Marques (2018) MD + MCPI MD aplicado em coordenadas polares resolvido por

PD
Wang (2017) MD + MCPI Segmentação da limiarização retificada por fluxo

óptico

h2 Dakua (2017) MD + Grafo Corte em grafo para endocárdio e MD para epicárdio
Dakua (2014) MD + Grafo Corte em grafo para endocárdio e MD para epicárdio

Ma et al. (2016) MD + Outro RNPA para endocárdio e MD para epicárdio
Lee et al. (2010) MD + MCPI Limiarização para endocárdio e MD para epicárdio
Hu et al. (2014) MD + MCPI MD para endocárdio e PD para epicárdio

Wang et al. (2015a) MD + IA MD para endocárdio e C-means para epicárdio
Liu et al. (2012) IA + MCPI K-means para endocárdio e PD para epicárdio
Hu et al. (2013) IA + MCPI MMG para endocárdio e PD para epicárdio

h1+h2 Ngo, Lu e Carneiro (2017) MD + IA + MCPI Limiarização de Otsu retificada por MD restringida
por RCP para endocárdio e MD para epicárdio

Fonte – Matheus Alberto de Oliveira Ribeiro, 2021

Métodos de MD são os mais presentes em abordagens h́ıbridas, por apresentarem

alta precisão. Devido à sensibilidade da inicialização, eles são usualmente utilizados

para retificar segmentações do endocárdio produzido por outros métodos (e.g. IA) ou

iniciados no endocárdio para segmentar o epicárdio. IA tem sido empregada para aprender

caracteŕısticas pertinentes à escolha de atlas ou para restringir a evolução de um MD.

Métodos multiatlas têm sido unidos a métodos que usam grafos na escolha de exemplos

utilizados na definição de custos em grafos ou construção dos mesmos.

Os métodos de IA também podem ser utilizados na classificação e fusão de atlas.

Em Yang et al. (2018b), uma rede de fusão é utilizada para extrair e fundir as classificações

de multiatlas, enquanto Bai et al. (2015) emprega máquinas de vetores de suporte (MVS)

e K vizinhos mais próximos (KVP) para classificar atlas.
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Apenas a abordagem proposta em Ngo, Lu e Carneiro (2017) pode ser classificada

como pertencente aos dois tipos de h́ıbridos. Proposto como uma extensão de Ngo e

Carneiro (2013), Ngo e Carneiro (2014), o método h́ıbrido utiliza limiarização de Otsu para

obter a segmentação do endocárdio. Essa segmentação é retificada por um MD que inclui

termos de energia baseados na classificação de uma RCP. Para segmentar o epicárdio,

raios são lançados do centro do endocárdio obtido para encontrar pontos de arestas. Um

outro MD é inicializado nesses pontos e segmenta o epicárdio.

3.3.6 Pós-processamento

A etapa opcional de pós-processamento é a última parte do processo de segmentação

e está relacionada com o refinamento e ajustes aplicados nos resultados das segmentações.

Os métodos de pós-processamento podem ser divididos em remoção de regiões desconexas

e buracos, suavização de contornos e consistência entre segmentações.

Os métodos de suavização buscam remover variações bruscas e discrepâncias pre-

sentes nos contornos pela detecção de pontos muito distantes no domı́nio da frequência.

Interpolações também podem ser usadas para definir curvas suaves. A presença de regiões

desconexas e buracos na região do VE é um dos problemas que pode ocorrer em métodos

que fazem a classificação de pixels. Esse problema pode ser corrigido a partir da análise

de componentes conectados, remoção de regiões pequenas e morfologia matemática. Para

favorecer a consistência entre segmentações, a análise de componentes conectados em

domı́nio tridimensional e a definição de restrições entre segmentações de quadros adjacentes

podem ser empregados.

3.4 Métodos de avaliação

Todos os estudos inclúıdos na revisão realizam algum tipo de avaliação do método

proposto. A avaliação é feita a partir da comparação das segmentações obtidas pelo método

com as segmentações efetuadas por especialistas (do inglês ground truth). As métricas de

avaliação foram divididas em duas categorias: métricas geométricas e métricas cĺınicas.

As métricas geométricas consistem de valores obtidos a partir da análise conjunta das

regiões segmentadas pelo método e pelo especialista, considerando informações geométricas
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como disposição na imagem, distâncias entre as regiões, sobreposição e formato. São

métricas genéricas que não consideram o contexto espećıfico do VE, podendo ser aplicadas

para outros problemas de segmentação.

O gráfico da figura 15 mostra as métricas geométricas mais utilizadas nos trabalhos

analisados. Apenas métricas usadas por pelo menos dois trabalhos foram inclúıdas.

Figura 15 – Métricas geométricas mais usadas na avaliação dos métodos.
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Fonte – Matheus Alberto de Oliveira Ribeiro, 2021

A tabela 6 apresenta as definições e fórmulas da métricas da figura 15. Nela, Ω, S

e G são definidos, respectivamente, como o conjunto de todos os pontos da imagem, os

pontos da segmentação resultante do método proposto e os pontos da segmentação do

especialista. Esses conjuntos podem considerar um espaço 2D (e.g., imagem de uma fatia)

ou 3D (e.g., volume composto por fatias) e não são necessariamente limitados aos pixels

da imagem. Todas as métricas geométricas são formuladas em função desses conjuntos e

são classificadas como sobreposição, distância e outras, detalhadas a seguir.

3.4.1 Métricas de sobreposição

Nas métricas de sobreposição, a avaliação é interpretada como um problema de

classificação, no qual os conjuntos S e G indicam os pontos classificados positivamente

(i.e., pertencentes à região delimitada pela segmentação). Todas as métricas, com exceção

do coeficiente de conformidade, compreendem valores contidos no intervalo compreendido

entre 1 (melhor resultado) e 0 (pior resultado).
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Tabela 6 – Definição das principais métricas geométricas utilizadas nos trabalhos anali-
sados para a avaliação das segmentações. Legenda: G conjunto de pontos da
segmentação do especialista, S conjunto de pontos da segmentação realizada
pelo método, ||.|| distância euclidiana, Ω conjunto de todos os pontos.

Classe Métrica Definição/Fórmula

Sobreposição Dice
2|S ∩G|
|S|+ |G|

Jaccard
|S ∩G|
|S ∪G|

Coeficiente de conformidade
3Dice− 2

Dice

Sensibilidade
|S ∩G|
|G|

Especificidade
|Ω| − |S ∪G|

|Ω−G|

Acurácia 1 +
|S ∩G| − |S ∪G|

|Ω|

Valor preditivo positivo (VPP)
|S ∩G|
|S|

Valor preditivo negativo (VPN)
|Ω− (S ∪G)|

|Ω− S|

Distância Hausdorff max(max
s∈S

min
g∈G

||s− g||,max
g∈G

min
s∈S

||s− g||)

ponto-a-curva (P2C)
1

|S|
∑
s∈S

min
g∈G

||s− g||

Dist. perpendicular média (DPM)
Semelhante à P2C, porém apenas se g

está na linha tangente definida por s

Raiz do erro quad. médio (REQM)
1

|S|

√∑
s∈S

min
g∈G

||s− g||2

Dist. média absoluta
1

2

(
1

|S|
∑
s∈S

min
g∈G

||s− g||+ 1

|G|
∑
g∈G

min
s∈S

||s− g||

)

Outro Bons contornos Proporção de contornos em que DPM < 5mm

Similaridade de formas Ver seção 3.4.3

Fonte – Matheus Alberto de Oliveira Ribeiro, 2021



Caṕıtulo 3. Mapeamento sistemático da literatura 61

A métrica mais utilizada é o ı́ndice Dice, também conhecido como F-score. Nor-

malmente a avaliação é feita considerando todo o espaço. Entretanto, devido ao tamanho

pequeno do VE em relação à imagem toda, há um desbalanceamento entre as classes posi-

tivas e negativas, impactando o resultado das métricas que dependem de Ω e favorecendo

o uso de métricas mais estáveis, como Dice e Jaccard. Uma opção de balanceamento é

considerar Ω como a ROI, realizada em Tan et al. (2017) para o cálculo da especifici-

dade e valor preditivo negativo. O problema dessa abordagem é que a mesma dificulta a

comparação de resultados, uma vez que o tamanho da ROI é variável.

3.4.2 Métricas de distância

Usadas em conjunto com as métricas de sobreposição, as métricas de distância

indicam o quão próximo as duas segmentações estão no espaço. Nessa categoria, os

conjuntos S e G se referem, usualmente, apenas aos contornos das segmentações, ignorando

regiões internas. Na maior parte dos casos, as informações de resolução das imagens são

usadas para converter a distância entre pixels para miĺımetros.

A métrica de distância mais usada é a distância perpendicular média (DPM). Essa

métrica é muito similar à distância ponto-a-curva (P2C), que indica a distância média entre

cada ponto de S para o ponto mais próximo de G. Entretanto, DPM considera apenas

pontos em G que pertençam à reta perpendicular definida a partir da reta tangente do

contorno S no ponto s ∈ S (RADAU et al., 2009). Essa caracteŕıstica favorece a detecção

de espinhos ou outros desvios que podem estar presentes no contorno S. Outras métricas

semelhantes à DPM e P2C são a raiz do erro quadrático médio (REQM), que considera as

distâncias quadráticas, e a distância média absoluta, que considera não só a distância de

cada ponto de S para G, mas também de cada ponto de G para S. Considerar a média

das distâncias pode dissolver alguma falha pontual da segmentação. Por isso, a distância

de Hausdorff é usada para encontrar tais discrepâncias. Ela mensura a maior distância

entre um ponto qualquer de uma das segmentações e a outra segmentação.

O cálculo das distâncias possui variações de acordo com o espaço adotado. Por

exemplo, para a distância ponto-a-superf́ıcie (P2S), variante da P2C para o espaço 3D, dois

estudos (ALBÀ et al., 2016; CORDERO-GRANDE et al., 2011) utilizam a distância entre

pontos (semelhante a P2C da tabela 6), enquanto em Zhuang et al. (2010) é calculada a
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distância entre pontos e triângulos. O mesmo ocorre para a distância de Hausdorff. Para a

base ACDC (Seção 3.5), ela é definida entre pontos e triângulos, enquanto em Yang et al.

(2018b) a distância entre pontos é a utilizada.

3.4.3 Outras métricas geométricas

Nos trabalhos estudados, a média das métricas é normalmente o valor mais apre-

sentado. Quando considerado o espaço 2D, a média das fatias é calculada, enquanto que

para o espaço 3D, a média dos volumes da base de imagens é calculada. Para garantir que

as abordagens tenham bons resultados em todas as fatias, a métrica de bons contornos

(BC) é utilizada. Proposta originalmente na avaliação da base Sunnybrook (Seção 3.5)

para o espaço 2D, ela indica a proporção de contornos segmentados pelo método em que

DPM < 5mm em relação à segmentação do especialista, o que é considerado um bom

contorno.

Um dos problemas das métricas de distância é que as mesmas não consideram o

formato da segmentações. Com o objetivo de considerar a forma juntamente à distância, a

similaridade de forma é usada em algumas abordagens. Proposta em Pluempitiwiriyawej

et al. (2005), a métrica é aplicada em espaço 2D e utiliza mapas de distância, que indicam

a distância de cada pixel para a borda do contorno. A partir desse mapa, um mapa de

fase é constrúıdo, contendo o ângulo de cada pixel. Os mapas obtidos para a imagem

segmentada pelo método e pelo especialista são subtráıdos e usados no cálculo final da

métrica. Mais detalhes referentes à construção dos mapas são dados na seção 4.6.2.

3.4.4 Métricas cĺınicas

Diferentemente das métricas geométricas, métricas cĺınicas se referem a biomarca-

dores espećıficos da área de Cardiologia e utilizados por médicos no diagnóstico de doenças

(SALZANO et al., 2019; WHITE et al., 1987b). As métricas cĺınicas são quantificadas de

modo individual para cada conjunto de fatias segmentadas de um paciente, calculadas a

partir dos volumes estimados para a região interna do endocárdio e para o miocárdio.

Para a obtenção dos volumes, o método de Simpson é um dos mais importantes e

mais usados (SALZANO et al., 2019). Nele, os volumes são obtidos a partir da soma das
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áreas segmentadas de cada fatia considerando a espessura e o espaçamento entre fatias

(CAUDRON et al., 2011). A fração de ejeção (FE) e massa do VE (MVE) são as mais

empregadas nos trabalhos estudados e indicam, respectivamente, a porcentagem de sangue

ejetado pelo VE durante o ciclo card́ıaco e a massa do músculo card́ıaco (miocárdio). As

métricas FE e MVE são definidas como:

FE = 100% ∗ V endo
FD − V endo

FS

V endo
FD

, (13)

MVE = 1, 05V myo
FD , (14)

na qual V R
F representa o volume estimado para a região R ∈ {endo,myo} na fase

F ∈ {FD,FS}. O valor 1, 05 indica a densidade do músculo card́ıaco. A métrica MVE

também pode ser definida como a diferença de volume entre as regiões definidas pelo

epicárdio e endocárdio e pode ou não considerar os músculos papilares como parte do

músculo card́ıaco.

Nos trabalhos estudados, a avaliação das métricas cĺınicas é feita comparando-se

os valores obtidos pelo método proposto com os valores fornecidos pelo especialista. A

diferença das métricas pode ser obtida, ou gráficos de bland-altman (BLAND; ALTMAN,

1986) e regressão linear podem ser empregados para a análise dos volumes, FE, MVE, etc.

O coeficiente de correlação de Pearson também é usado para definir se há uma correlação

linear entre os valores obtidos.

3.5 Bases de imagens públicas

Cerca de dois terços (69%) dos trabalhos analisados utilizam bases de imagens

públicas na avaliação dos métodos. A tabela 7 sintetiza as principais informações dessas

bases. Com exceção da base The Heart Database e York, todas as bases foram propostas

em competições. As métricas geométricas e cĺınicas nas respectivas colunas da tabela 7

indicam as métricas utilizadas na avaliação dos métodos participantes desses eventos ou

utilizadas na avaliação do artigo que propôs a base.

The Heart Database (THE HEART DATABASE, 2006): proposta em Najman

et al. (2007), a base contém 18 casos de pacientes com sinais de infarto agudo do miocárdio.
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Tabela 7 – Resumo das bases de imagens públicas utilizadas os trabalhos analisados.
Freq.: frequência de trabalhos que utilizam a base; Seg. espec.: estruturas
com segmentação do especialista; Endo.: endocárdio; Epi.: epicárdio; Mio.:
miocárdio.

Nome Ano Freq.(%) Pacientes Seg.
espec.

Métricas
geométricas

Métricas cĺınicas Espaço

The Heart Database 2006 1,4 18 Endo.,
Epi.

P2S, proporção de
falsos negativos e fal-
sos positivos

Volumes, MVE, FE 3D

York 2008 16,2 33 Endo.,
Epi.

landmark error, volu-
metric error

Volumes 2D

Sunnybrook 2009 48,6 45 Endo.,
Epi.

Dice, DPM, BC Volumes, MVE, FE 2D

LV-2011 2011 6,8 200 (100 treino e
100 teste)

Mio. Jaccard, sensibili-
dade, especificidade,
VPP, VPN

Volumes, MVE, FE 2D

SATA-13 2013 4,1 155 (83 treino e 72
teste)

Mio. Dice, distância de
Hausdorff simétrica

- -

Kaggle 2015 4,1 1140 N/A - Volumes N/A

ACDC 2017 10,8 150 (100 treino e
50 teste)

Mio. Dice, distância de
Hausdorff

Volumes, MVE, FE 3D

Fonte – Matheus Alberto de Oliveira Ribeiro, 2021

As imagens foram segmentadas por dois especialistas nas fases de FD e FS e por um

método automático nas demais fases do ciclo card́ıaco.

York (YORK, 2008): contém sequências obtidas de 33 pacientes, incluindo casos

de cardiomiopatias, regurgitação aórtica e isquemia (ANDREOPOULOS; TSOTSOS,

2008). Todas as fatias em que o endocárdio e epicárdio estão viśıveis foram segmentadas

manualmente (5011 de 7980). Nessa base, os contornos são representados por 32 pontos,

disponibilizados em coordenadas de pixels. O método de avaliação proposto utiliza a

métrica landmark error, calculada da mesma maneira que P2C, porém apenas para os

pontos representantes do contorno. A métrica erro volumétrico indica a média do landmark

error de cada fatia de um volume.

Sunnybrook (SUNNYBROOK, 2009): também conhecida como base MICCAI

(Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention) 2009 devido à conferência

na qual ocorreu a competição, possui 45 exames de RMC divididos em nove pacientes

normais e três grupos com 12 pacientes cada contendo casos de insuficiência card́ıaca com

e sem isquemia e cardiomiopatia hipertrófica (RADAU et al., 2009). É a base pública mais

utilizada nos trabalhos analisados. As três métricas principais coincidem com as métricas
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mais utilizadas da figura 15. Durante o evento, a base foi dividida uniformemente em

conjuntos de treinamento, validação e teste. Entretanto, o site do evento não se encontra

mais ativo e, por isso, todos os conjuntos foram disponibilizados.

LV-11 (LV-11, 2011): esta base foi disponibilizada pela conferência de mesmo nome,

ocorrida em 2011. Contém 200 exames, incluindo casos com doença arterial coronariana

e infarto do miocárdio (SUINESIAPUTRA et al., 2014). Metade da base (100 casos)

foi separada para treinamento e o restante para teste. Apenas os casos de treinamento

possuem a segmentação do especialista. Para participar da competição, que ainda aceita

novas submissões, os resultados das segmentações para o conjunto de testes devem ser

enviados por endereço eletrônico. Uma das restrições da base é que as imagens não podem

ser usadas para outras finalidades que não envolvam a criação de métodos de segmentação.

SATA-13 (SATA-13, 2013): utilizada durante o workshop intitulado Multi-Atlas

Labeling Beyond the Cranial Vault pertencente à conferência MICCAI, a base contém

155 casos, sendo 83 para treinamento e 72 para teste. As imagens foram retiradas de um

conjunto maior, chamado de DETERMINE1 (Defibrillators to Reduce Risk by Magnetic

Resonance Imaging Evaluation), que contém casos de pacientes com doença arterial

coronariana e disfunção ventricular. Apesar de focar em métodos baseados em atlas, o

evento está aberto para submissão para qualquer tipo de abordagem.

Kaggle (KAGGLE, 2015): é a base utilizada na competição Second Annual Data

Science Bowl, com a participação de 192 equipes, visando a criação de algoritmos para a

estimação do volume ventricular. Essa base é a maior das citadas, contendo 1140 casos de

volumes do FD e FS, retiradas de várias fontes. Devido ao objetivo do evento, as imagens

não possuem a segmentação do especialista, apenas os volumes. Durante a competição,

a base foi dividida em conjuntos de treinamento, validação e teste e os usuários podiam

utilizar a base Sunnybrook para treinar os modelos.

ACDC (ACDC, 2017): possui 150 exames de RMC divididos igualmente entre

cinco grupos: pacientes normais, insuficiência card́ıaca sistólica com infarto, cardiomiopatia

dilatada, cardiomiopatia hipertrófica e casos com ventŕıculo direito anormal. Desses, 100

exames são reservados para o treinamento e possuem segmentações do especialista para

as fases de FD e FS, enquanto os outros 50 não possuem segmentações dispońıveis e

são reservados para teste (BERNARD et al., 2018). Além da segmentação, a competição

também avaliou métodos de classificação de patologias, fornecendo informações adicionais

1 ⟨http://www.cardiacatlas.org/studies/determine/⟩

http://www.cardiacatlas.org/studies/determine/
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dos pacientes como peso, altura e idade. Novas submissões ainda podem ser realizadas

para o conjunto de teste.

Diversas semelhanças e diferenças podem ser observadas nas bases de imagens.

Todas as bases, com exceção da SATA-13, calculam os volumes das fases de FD e FS.

Entretanto, o espaço considerado na obtenção das métricas de comparação varia entre 2D

e 3D. Para espaços 2D, as métricas são calculadas para cada imagem individualmente,

enquanto que para espaços 3D, as mesmas são obtidas para cada volume. Essa diferença

pode causar discrepâncias no valor das métricas dificultando a comparação de resultados

entre diferentes bases e diferentes métodos.

A representação da segmentação do especialista também ocorre de maneiras di-

ferentes. Para as bases LV-2011, SATA-13 e ACDC, uma máscara (i.e., imagem com

classificação individual de cada pixel) para o miocárdio é utilizada. Já para as bases The

Heart Database, York e Sunnybrook, um conjunto de pixels representando os contornos

são fornecidos para o endocárdio e epicárdio. A região do contorno do epicárdio contém a

região do endocárdio de modo que a região do miocárdio pode ser obtida pela subtração

das mesmas. Essas caracteŕısticas podem modificar os valores obtidos pelas métricas.

As bases York, SATA-13 e LV-2011 são as únicas que fornecem a segmentação

do especialista para todas as fases do ciclo card́ıaco. As demais, com exceção da Kaggle,

fornecem apenas para as fases de FD e FS, necessárias para o cálculo das principais

métricas cĺınicas.

3.6 Limitações das abordagens

Para entender quais são as principais dificuldades enfrentadas pelos métodos de

cada categoria, as limitações apresentadas nos trabalhos foram reunidas e sintetizadas na

figura 16. Abordagens h́ıbridas foram desconsideradas devido à falta de clareza, no texto

dos artigos analisados, sobre qual método constituinte está relacionado a cada limitação.

Em geral, a maior dificuldade encontrada por todas as categorias se refere à

segmentação de fatias apicais. Nessas fatias, o tamanho reduzido do VE, aliado à baixa

resolução e rúıdo das imagens, dificultam a definição de funções de custo/energia, o

alinhamento de atlas e a classificação de pixels, impactando os métodos de todas as

categorias. Uma opção para evitar esse problema é impor restrições espaciais entre fatias

apicais e fatias próximas, que possuam maior área ventricular.
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Figura 16 – Dificuldades mais apontadas pelos métodos relacionados ao problema da
segmentação (são inclúıdos somente os trabalhos que apresentam métodos
não h́ıbridos).
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Fonte – Matheus Alberto de Oliveira Ribeiro, 2021

A segmentação de fatias basais é a segunda maior dificuldade apontada, empatada

com a confusão com regiões próximas, e é enfrentada principalmente por métodos das

categorias MD e IA. Nessas fatias, pode ocorrer a fusão de regiões do átrio e da via de

sáıda, que possuem intensidades semelhantes ao VE, resultando em imagens com pouca ou

nenhuma presença de bordas. Desse modo, MDs podem “vazar” e métodos de agrupamento

e limiarização podem incluir erroneamente tais regiões. Uma posśıvel solução é incluir

restrições de forma, já que a adição dessas regiões produzem formatos distorcidos.

A confusão com regiões próximas ao coração é outra dificuldade encontrada por todas

as categorias. Tais regiões incluem os pulmões e o f́ıgado, com intensidades semelhantes

ao miocárdio e à cárdia, do estômago, que possui formato e intensidade semelhante ao

endocárdio. Esta limitação indica a importância da escolha de um bom método de obtenção

de ROI.

Um dos maiores problemas de métodos de AP é a produção de segmentações

representando anatomias imposśıveis. Devido à ausência de restrições de formas e coerência
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anatômica, não há garantias de que tais métodos gerem segmentações anatomicamente

coerentes. Erros anatômicos incluem a região do endocárdio não estar contida na região

do epicárdio, a presença de buracos dentro das regiões e a classificação de múltiplas

regiões desconexas para uma mesma classe. Em um estudo para a base pública ACDC

(BERNARD et al., 2018), foi descoberto que apesar de obterem resultados muito próximos

aos dos especialistas, os métodos de AP realizam muitas segmentações com formatos

anatomicamente imposśıveis. Para o melhor método da análise, a análise manual das

segmentações por especialistas revelou que em 41 de 50 exames de RMC (82%), o método

comete esse erro em ao menos uma imagem do exame, indicando que a análise das métricas

geométricas de sobreposição e distância não é suficiente para avaliar a coerência anatômica

das segmentações. A produção de regiões desconexas também pode ocorrer em métodos

baseados em atlas, dependendo de como é feita a fusão de multiatlas. Erros de anatomia

estão fortemente relacionados às fatias apicais e basais, devido aos problemas espećıficos

dessas fatias mencionados na seção 2.2. Em outros estudos de métodos de AP (BERNARD

et al., 2018; TAO et al., 2019) foi mostrado que métodos de AP produzem piores resultados

para essas fatias.

Uma das formas de melhorar o desempenho de métodos de AP e atlas é aumentar

tanto a quantidade quanto a variabilidade do exemplos segmentados utilizados. Em um

estudo realizado em Tao et al. (2019), bases de exames de diferentes fornecedores e

centros médicos foram utilizados no treinamento de três RNCs. Na análise dos resultados,

foi constatado que a RNCs que treinou com a maior quantidade e variabilidade de

imagens obteve os melhores resultados. Entretanto, nem sempre há uma quantidade de

exemplos suficiente para cobrir toda a população de interesse e não há garantia que o

aumento artificial das bases, praticado em algumas abordagens, consiga representar toda

a variabilidade presente nos exames.

Em contraste com métodos de AP e atlas, os métodos baseados em custo/energia

(e.g. agrupamento, MD, grafos) necessitam de poucos, ou nenhum exemplo anotado.

Uma das vantagens desses métodos é que diversos termos, contemplando informações da

imagem e restrições de forma podem ser adicionados e ajustados para evitar a criação de

segmentações anatomicamente imposśıveis e garantir uma boa qualidade dos contornos,

com bastante precisão. Entretanto, tais funções de custo/energia precisam ser definidas

manualmente e não há garantia que as mesmas consigam bons resultados em todas as

posśıveis variações. Nesse cenário, a definição de uma funcional capaz de cobrir todos os
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cenários se torna um problema muito complexo, obrigando os autores a fazer suposições e

relaxamentos (e.g. aproximar a distribuição de intensidades para uma gaussiana). Métodos

de AP conseguem, em contrapartida, aprender funções automaticamente.

3.7 Considerações finais

Neste caṕıtulo, resultados resumidos de um mapeamento sistemático sobre métodos

de segmentação do VE em imagens de RMC foram apresentados. O processo de seg-

mentação foi esquematizado e dividido em etapas de pré-processamento, extração da

ROI, segmentação propriamente dita e pós-processamento. Bases de imagens, métricas de

avaliação e as principais limitações dos métodos foram detalhadas e definidas.

A segmentação do VE em imagens de RMC ainda pode ser considerado um pro-

blema em aberto na literatura. Apesar de obterem bons resultados, os métodos atuais

ainda possuem muitas limitações, principalmente associadas à grande variabilidade dos

exames de RMC. Com o aumento da quantidade de bases públicas dispońıveis, a aplicação

de métodos baseados em AP, que necessitam de grandes quantidades de exemplos anotados,

têm sido favorecidos, crescido em popularidade e produzido resultados promissores. Entre-

tanto, uma vez que geram muitas segmentações anatomicamente imposśıveis, abordagens

recentes têm combinado esses métodos com restrições de forma, com o objetivo de melho-

rar o desempenho (YANG et al., 2018a; YANG et al., 2018b; AVENDI; KHERADVAR;

JAFARKHANI, 2016; DU et al., 2018; TONG et al., 2017; YUAN et al., 2018; KHE-

NED; KOLLERATHU; KRISHNAMURTHI, 2019; ZOTTI et al., 2019). Dessa maneira,

a definição de novas estratégias capazes de superar essas limitações constituem objetos

de pesquisa com grande potencial de contribuição cient́ıfica na área de segmentação de

imagens médicas e processamento de imagens como um todo.
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4 Materiais e métodos

Esse caṕıtulo detalha o método proposto para segmentação automática do VE em

imagens de RMC. Uma vez que o método proposto contém diversas etapas, o mesmo é

representado por um processo de segmentação. As bases utilizadas, bem como o proce-

dimento utilizado no treinamento das redes de AP durante a confecção do método são

descritas nas seções 4.1 e 4.2, respectivamente. A seção 4.3 descreve a visão geral do

processo de segmentação proposto, enquanto as seções 4.4 até 4.8 detalham cada etapa do

processo, bem como apresentam alguns resultados e discussões que justifiquem as decisões

tomadas.

4.1 Bases de imagens utilizadas

Duas das bases com maior diversidade de cardiopatias e mais utilizadas pelos

trabalhos correlatos, Sunnybrook e ACDC (Seção 3.5), foram empregadas na concepção

e avaliação do processo de segmentação proposto. Em adição, exemplos de uma base

privada fornecida pelo InCor também foram incorporados. Novos detalhes referentes às

bases públicas, bem como informações sobre a base privada, são dadas a seguir.

• Sunnybrook: as segmentações do especialista são fornecidas na forma de contornos

para o endocárdio e epicárdio na fase de FD, mas apenas para o endocárdio na fase de

FS. Para utilizar as imagens no treinamento da rede, os contornos foram convertidos

em máscaras tal que a região interna do endocárdio é delimitada pelo contorno do

endocárdio e a região entre os contornos do endocárdio e epicárdio é classificada como

miocárdio. Músculos papilares foram considerados como pertencentes ao endocárdio.

• ACDC: todas as segmentações são representadas por máscaras referentes às regiões

internas do endocárdio e miocárdio. Apesar da base também incluir segmentações

para o ventŕıculo direito, as mesmas não foram utilizadas. Músculos papilares são

inclúıdos como parte do endocárdio.

• InCor: contém 315 exames de RMC fornecidos pelo InCor e utilizados em um

trabalho anterior (BERGAMASCO, 2018). Os exames são divididos em 94 pacientes

normais e 96 e 125 casos de cardiomiopatia dilatada e hipertrófica, respectivamente.

As segmentações são representadas como contornos e foram realizadas apenas para
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a fase de FD utilizando um software comercial (TUFVESSON et al., 2015). Os

contornos foram convertidos em máscaras de maneira semelhante à realizada para a

base Sunnybrook.

4.2 Processo de treinamento e aumento artificial de exemplos

O treinamento da rede de AP envolve a seleção de pares contendo imagens de RMC

e máscaras de segmentações. Apesar dos exames de RMC usualmente conterem imagens

de outras fatias que não estejam restritas entre a base e o ápice do VE (Seção 2.2), apenas

imagens contendo segmentações do especialista foram utilizadas.

Para cada conjunto usado no treinamento, 20% foi reservado para validação e

80% para o aprendizado e ajuste dos pesos. Todas as redes foram treinadas com cerca

de 8000 exemplos por 50 épocas. Para alcançar ao menos essa quantidade de exemplos,

técnicas para aumentar artificialmente a quantidade de exemplos foram empregadas. Não

foram constatadas melhoras nos resultados para maiores quantidades de exemplos gerados

artificialmente e épocas de treinamento.

Um dos problemas relacionados à eficácia de métodos que dependem de bases

anotadas é a falta de exemplos. Por esse motivo, é comum a aplicação de técnicas capazes

de gerar novos exemplos a partir dos dispońıveis. Nos trabalhos de AP analisados (Caṕıtulo

3), o aumento artificial de exemplos consiste em realizar rotações, translações, deformações

e adições de rúıdos artificiais nas imagens dispońıveis (CONG; ZHANG, 2018; YUAN

et al., 2018; KHENED; KOLLERATHU; KRISHNAMURTHI, 2019). Desses, apenas

rotações e translações foram exploradas, uma vez que deformações arbitrárias podem

deturpar a anatomia das estruturas contidas na imagens, gerando exemplos anatomicamente

imposśıveis, e a adição de rúıdos pode produzir imagens que não seguem as variações

caracteŕısticas das imagens de RMC. O processo de aumento artificial de exemplos pode

ser descrito da seguinte maneira:

1. uma rotação é aplicada em cada imagem considerando algum valor aleatório entre

[0, 2π);

2. uma região quadrada de 18cm que contenha toda a segmentação do especialista é

escolhida arbitrariamente;
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3. considerando que há K imagens no conjunto de treinamento, o processo é feito k

vezes para cada imagem, tal que k = ⌈8000/K⌉.

Gerar o mesmo número de exemplos artificiais para cada imagem é uma estratégia

para evitar desbalanceamentos referentes à patologias ou fatias espećıficas. A região

quadrada possuindo o mesmo tamanho obtido para ROIs (Seção 4.4) e a descentralização

favorecem a inclusão de exemplos que eventualmente poderiam ser processados pelo próprio

método de obtenção da ROI. A figura 17 exibe exemplos produzidos artificialmente a

partir de uma imagem fonte.

Figura 17 – Aumento artificial de exemplos de treinamento: A) imagem original; B) va-
riações geradas a partir de rotações e seleções de ROI diferentes. Imagem de
RMC retirada da base Sunnybrook.
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Fonte – Matheus Alberto de Oliveira Ribeiro, 2021

4.3 Visão geral do processo de segmentação

Como mencionado na seção 1.3, o objetivo principal dessa pesquisa é desenvolver

uma abordagem h́ıbrida para segmentar automaticamente o VE em conjuntos de imagens

de RMC. Foi escolhido utilizar AP devido ao crescente aumento de popularidade dessa

categoria e aos resultados promissores oferecidos por este método na segmentação do VE

(BERNARD et al., 2018). Entretanto, considerando as limitações dessa abordagem no que

diz respeito à consistência das segmentações (Seção 3.6), aliado à grande variabilidade

das imagens de RMC (Seção 2.2), foi decidido construir um processo (i.e., sequência de

etapas) de segmentação, como ilustra a figura 18.

O processo de segmentação proposto pode ser dividido em cinco etapas principais:
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Figura 18 – Processo de segmentação proposto. Imagens de RMC retiradas das bases
ACDC e Sunnybrook.
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1. obtenção da ROI: utiliza propriedades temporais e espaciais do exame de RMC

para selecionar uma região quadrada de tamanho fixo contendo o coração e excluir

outras estruturas;

2. equalização de histograma: é aplicado na ROI obtida e visa diminuir a variação

de intensidades da região ventricular entre diferentes exames;

3. segmentação com U-net: realiza a segmentação de todas as imagens com uma

rede de AP treinada com exemplos segmentados;

4. segmentação com level set : a partir da segmentação produzida pela U-net, obtém

estat́ısticas e parâmetros utilizados em termos de energia de um level set, visando

produzir uma nova segmentação, anatomicamente consistente;

5. correção de falhas: detecta e corrige segmentações inexistentes ou produzidas

incorretamente para outras estruturas presentas nas imagens de RMC.

Uma vez que o processo utiliza AP em conjunto com MDs para segmentar as

mesmas estruturas card́ıacas, o processo pode ser considerado um método h́ıbrido do



Caṕıtulo 4. Materiais e métodos 74

tipo h1 (Tabela 5). O detalhamento das etapas presentes no processo da figura 18 são

apresentados a seguir.

4.4 Obtenção da região de interesse

A obtenção da ROI é o primeiro módulo do processo de segmentação e consiste

em localizar a região do coração na imagem. As principais vantagens dessa etapa são a

diminuição de rúıdos, redução da variabilidade e exclusão de estruturas que podem ser

confundidas com o VE (Seções 2.2 e 3.6). De maneira geral, esse módulo tende a diminuir

a complexidade do problema e aumentar a precisão da segmentação produzida pela rede.

4.4.1 Processo de obtenção automática da região de interesse

Uma vez que as imagens obtidas nessa etapa são utilizadas na rede de AP, a

obtenção da ROI envolve a localização de uma subimagem (Seção 3.3.2). Métodos de

PI foram escolhidos, pois não necessitam de treinamento e exploram caracteŕısticas

intŕınsecas ao exame de RMC (Seção 2.2), como (1) a circularidade do VE (GOYAL, 2019;

KHAMECHIAN; SAADATMAND-TARZJAN, 2018) e/ou (2) a variação de intensidades

de uma mesma fatia em diferentes instantes de tempo (WU; WANG; JIA, 2013; WANG et

al., 2019) (Seção 3.3.2). O método de obtenção da ROI proposto é semelhante ao descrito

em Cocosco et al. (2004) e faz uso dessa segunda caracteŕıstica. A primeira caracteŕıstica

não foi considerada pois não é necessária a detecção exata do VE nessa etapa.

A utilização de caracteŕısticas temporais possibilita que a obtenção da ROI ocorra

antes de qualquer outra etapa de pré-processamento na imagem (e.g., equalização de

intensidades), diferentemente do processo de segmentação usualmente empregado na

segmentação do VE apresentado na esquematização da figura 14 (Caṕıtulo 3). Essa

inversão pode ser benéfica pois diminui a influência que rúıdos e artefatos na imagem

podem exercer no pré-processamento.

O processo utilizado da obtenção automática da ROI é apresentado na figura

19. O exame de RMC pode ser representado por uma imagem quadridimensional (4D)

I4D(x, y, s, t) composta por imagens bidimensionais (2D) em tons de cinza obtidas para

toda fatia s ∈ S em cada instante de tempo t ∈ T (Figura 5). Inicialmente, todos os
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voxels de I4D são limitados à intensidade correspondente ao 95º percentil do histograma de

intensidades (Figura 19A). Esse processo evita a presença de regiões pequenas e ruidosas

com alta intensidade.

Figura 19 – Método de obtenção automática da ROI: A) imagem 4D representando o exame
de RMC (I4D); B) volume de desvio padrão (ISTD); C) projeção de máxima
intensidade (IMIP ); D) imagem borrada por filtro gaussiano (Gσ ∗ IMIP );
E) imagem binária após limiarização de Otsu (IOTSU); F) imagem binária
após morfologia matemática e análise de componentes conectados (IBIN); G)
imagem produzida pela transformação de distância (IDIST ); H) ROI obtido.
Imagens de RMC retiradas da base ACDC.
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Fonte – Matheus Alberto de Oliveira Ribeiro, 2021

O movimento do coração ao longo do tempo e a diferença de tamanho dos ventŕıculos

entre fatias são exploradas na transformação da imagem 4D I4D em uma imagem 2D que

destaque a região do coração. Primeiro, I4D é convertido em um volume de desvio padrão

ISTD, calculado como:

ISTD(x, y, s) =

√∑
t(I4D(x, y, s, t)− µ(x, y, s))2

|T |
, (15)

na qual µ(x, y, s) é a intensidade média calculada para cada voxel (x, y, s) ao longo

do tempo. O volume ISTD (Figura 19B) atribui valores maiores para voxels que possuem

alta variação de intensidade ao longo do tempo e tipicamente se referem a regiões próximas

à borda dos ventŕıculos, devido ao contraste entre músculo e sangue. Em contrapartida,

regiões internas e distantes de bordas tendem a não ser muito destacadas pelo mesmo

motivo. Para destacar essas regiões, o volume ISTD é transformado em uma imagem

IMIP (x, y) representando a projeção de máxima intensidade de cada fatia:
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IMIP (x, y) = max
s∈S

ISTD(x, y, s). (16)

A imagem IMIP (Figura 19C) indica, para cada pixel, qual a maior intensidade

observada para o mesmo ao longo das fatias. Uma vez que as fatias do exame de RMC são

espacialmente alinhadas ao eixo curto, as regiões do coração destacadas em cada fatia de

ISTD são aproximadamente concêntricas. Devido à mudança de tamanho do coração ao se

aproximar do ápice, as regiões destacadas se tornam menores e, portanto, a imagem IMIP

consegue destacar boa parte das regiões mais internas dos ventŕıculos.

Para transformar IMIP em uma imagem binária, a mesma é suavizada com um

filtro gaussiano Gσ (Figura 19D), que remove rúıdos de alta frequência e torna a região do

coração mais homogênea. Então, a limiarização de Otsu (OTSU, 1979) é aplicada e produz

a imagem IOTSU (Figura 19E). A limiarização de Otsu escolhe o limiar que minimiza a

variância interclasse (i.e., binariza a imagem de modo que as as duas regiões possuam

intensidades mais uniformes posśıveis). A limiarização consegue remover áreas de baixa

intensidade, porém pode manter algumas regiões ruidosas, usualmente menores que o

coração e desconexas. Tais regiões são removidas com morfologia matemática, juntamente

com uma análise de componentes conectados para seleção do maior objeto binário (Figura

19F). Primeiro, IOTSU é erodida K vezes, desconectando posśıveis rúıdos da região do

coração. Depois, o maior objeto binário conexo é selecionado e seu tamanho é restaurado

com K dilatações. A imagem binária final é chamada de IBIN . Diversos valores de σ e K

foram testados, de tal maneira que σ = 16mm e K = 10mm/R, no qual R é a resolução

da imagem em mm/px, se mostraram adequados para as bases de imagens utilizadas.

As etapas descritas até então são parcialmente similares às propostas em Cocosco

et al. (2004). A maior diferença é que, para remover regiões ruidosas, ao invés de erosão,

a limiarização de Otsu é aplicada novamente apenas para os pixels selecionados pela

primeira limiarização. Um problema com essa abordagem é que ela pode não ser capaz de

desconectar regiões ruidosas próximas ao coração, como indicado na figura 19E. A ROI

final em Cocosco et al. (2004) é fornecida pelo fecho convexo da imagem binária resultante.

No método proposto, a ROI é centralizada em C = (xC , yC), encontrado como:

C = argmax
p∈F

d(p, B), (17)
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na qual F,B ⊆ IBIN são, respectivamente, conjuntos de pixels classificados como 1

e 0 na imagem binária, enquanto d(p, B) é a distância euclidiana entre um pixel p e uma

região B. Essa distância é definida como:

d(p, B) = min
b∈B

||p− b||. (18)

Essa etapa é equivalente a encontrar o pixel C de maior intensidade em um mapa

IDIST produzido por uma transformação de distância em IBIN (Figura 19G). A ROI final

é selecionada como um quadrado de 18cm centralizado em C. A mesma ROI é usada em

todas as imagens do exame. Esse tamanho foi definido considerando que o coração possui

tamanho próximo a 9cm (MOHAMMADI et al., 2016). Desse modo, o VE é inclúıdo na

região caso qualquer ponto do coração seja escolhido como centro da ROI.

4.4.2 Análise de precisão da ROI

Uma vantagem da transformação de distância em relação ao fecho convexo utilizado

em Cocosco et al. (2004) é que ela é capaz de ignorar rúıdos que podem permanecer

conectados a estrutura do coração e possuem formas similares a linhas ou espinhos. Um

exemplo é exibido na figura 20. É posśıvel notar que a morfologia matemática não foi

capaz de desconectar todos os rúıdos em IBIN (Figura 20B). Nesse caso, a ROI obtida com

fecho convexo passa a incluir regiões distantes do coração e se torna pouco centralizada,

enquanto a ROI obtida com transformação de distância não é afetada e é mais centralizada.

Apesar do método não detectar especificamente o VE, mas sim o coração, o centro

da ROI detectada é, em geral, bem próximo do centro do VE e usualmente está contido na

região delimitada pelo miocárdio. Testes do método na fatia central de todos os exames

das bases Sunnybrook, ACDC e InCor revelaram que o centro da ROI está, na média,

a 4, 62mm (desvio padrão = 13, 23mm) de distância em relação ao miocárdio em uma

fatia central. O mesmo teste foi realizado para o método de Cocosco et al. (2004), no qual

a ROI foi centralizada no centro de massa da região convexa e indicou distância média

de 18, 18mm (desvio padrão = 23, 79mm). Ressalta-se que uma baixa excentricidade não

necessariamente impacta o desempenho dos métodos subsequentes, uma vez que redes de

AP possuem certa invariabilidade translacional (Seção 2.4).
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Figura 20 – Exemplo de ROI obtida com transformação de distância e fecho convexo:
A) projeção de máxima intensidade IMIP ; B) maior objeto binário IBIN ; C)
mapa de transformação de distância IDIST ; D) ROI obtido com fecho convexo;
E) ROI obtido com quadrado centralizado no pixel de maior valor em IDIST .
Imagem de RMC retirada da base ACDC.

A B C

D E
Fonte – Matheus Alberto de Oliveira Ribeiro, 2021

4.5 Equalização de histograma

Como mencionado na seção 2.2, uma das dificuldades encontradas nos exames

de RMC é a alta variação na distribuição de intensidades entre diferentes exames. Tais

diferenças podem afetar a habilidade de generalização em classificações produzidas pela

rede de AP, impactando negativamente a qualidade da segmentação. Com o intuito de

padronizar as distribuições e diminuir a variabilidade, métodos de pré-processamento

relacionados a equalização de histograma (EH) foram investigados.
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4.5.1 Processo de equalização de histograma

Métodos de EH visam construir uma função de transformação T (r) = s que converte

uma intensidade de pixel r para uma intensidade s. Na EH tradicional (referenciada aqui

apenas como EH), a função T é definida de tal forma que o histograma h(r) permaneça o

mais uniforme posśıvel, isto é, a quantidade de pixels é aproximadamente constante para

cada posśıvel intensidade do histograma (GONZALEZ, 2002).

Uma caracteŕıstica da EH é a capacidade de aumentar o contraste em imagens muito

claras ou muito escuras, quando o histograma possui alguns intervalos de intensidades

localizados com alta concentração de pixels. A figura 21 exibe um exemplo de EH. É posśıvel

verificar que o histograma da imagem original (Figura 21A) possui maior predominância

de intensidades escuras, algo usualmente observado em imagens de RMC, enquanto a

imagem equalizada (Figura 21B) possui uma distribuição mais uniforme (Figura 21C).

A imposição de uma distribuição uniforme pode ser particularmente útil para

diminuir a variação de intensidades em diferentes exames de RMC pois as imagens

costumam conter as mesmas estruturas anatômicas, que seguem a mesma ordenação de

intensidades médias (e.g., região pulmonar é mais escura que miocárdio, que por sua vez é

mais escuro que regiões com presença de sangue). Dessa maneira, espera-se que, após a

EH, pixels pertencentes a regiões espećıficas permaneçam com intensidades similares em

diversas imagens.

Figura 21 – Distribuição de intensidades com e sem EH: A) imagem original; B) imagem
após EH; C) histograma de intensidades h(r). Imagem de RMC retirada da
base Sunnybrook.

A B C

Original

EH

Fonte – Matheus Alberto de Oliveira Ribeiro, 2021
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4.5.2 Impacto da equalização na generalização

Outros métodos de EH foram investigados. Em Graves et al. (2020), experimentos

com métodos de especificação de histograma e EH com limitação de contraste (EHLC)

foram realizados. A especificação de histograma (GONZALEZ, 2002) é semelhante a EH,

porém ao invés de uma distribuição uniforme, o histograma é transformado para uma

distribuição espećıfica. Já o EHLC (PIZER et al., 1987) divide a imagem em pequenas

janelas com tamanho espećıfico e aplica a EH em cada uma individualmente. Uma vez

que no estudo Graves et al. (2020) EHLC demonstrou melhor aumento na capacidade de

generalização da rede de AP, a mesma foi implementada e comparada com o método de

EH. Foram utilizadas janelas com tamanho de 8x8 pixels e limiar de contraste igual a 4,

semelhante ao empregado em Zheng et al. (2018).

A figura 22 apresenta uma comparação visual entre EH e EHLC. Uma desvantagem

da EH é que, dependendo da precisão da ROI, a transformação pode aumentar a intensidade

de regiões escuras como o pulmão e as regiões externas ao corpo (Figura 22C). A EHLC,

por aplicar a EH em pequenas janelas, consegue evitar esse problema e produz imagens

visualmente melhores (Figura 22B).

Figura 22 – Comparação entre equalização de histograma e EHLC: A) imagem original;
B) imagem após EHLC; C) imagem após EH. Imagem de RMC retirada da
base Sunnybrook.

A B C
Fonte – Matheus Alberto de Oliveira Ribeiro, 2021

Para comparar a capacidade de generalização do pré-processamento, RTCs (Seção

4.6) foram treinadas com e sem EH e EHLC. Todos os exames da base ACDC com

segmentação do especialista foram utilizados no treinamento, enquanto os resultados foram
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obtidos para a base Sunnybrook. O processo de treinamento é o mesmo detalhado na

seção 4.2. A tabela 8 apresenta os resultados. É posśıvel notar que a rede treinada com

imagens sem qualquer tipo de equalização obteve resultados bastante inferiores, indicando

que a presença de equalização é importante para obter generalização entre exames de

RMC produzidos por diferentes máquinas de RM. Apesar de parecer visualmente melhores,

EHLC não mostrou melhor capacidade de generalização em comparação com EH. Por

esse motivo, considerando ainda que EH é uma técnica mais simples e não necessita de

parâmetros adicionais, EH foi escolhido como método de pré-processamento.

Tabela 8 – Capacidade de generalização com e sem equalização de imagem. Os resultados
indicam o valor da métrica Dice obtida na fase de FD da base Sunnybrook.
A rede foi treinada na base ACDC. Os valores são apresentados no formato
“média (desvio padrão)”.

Método Dice ENDO Dice EPI
Sem equalização 0,49(0,36) 0,51(0,36)

EHLC 0,87(0,13) 0,89(0,12)
EH 0,88(0,12) 0,90(0,11)

Fonte – Matheus Alberto de Oliveira Ribeiro, 2021

4.6 Aprendizado profundo

O módulo de AP é composto por uma RTC (Seção 2.4), implementada utilizando a

ferramenta Tensorflow (ABADI et al., 2015). Foi escolhida a rede U-net (RONNEBERGER;

FISCHER; BROX, 2015), variação de RTC bastante utilizada no processamento de imagens

médicas (LITJENS et al., 2017) e, especificamente, na segmentação do VE (VIGNEAULT

et al., 2018; CURIALE; COLAVECCHIA; MATO, 2019; YANG et al., 2018a).

A rede U-net recebe como entrada imagens da ROI equalizadas. As intensidades são

normalizadas para o intervalo [0, 1] a partir da divisão pela maior intensidade. Detalhes

sobre a arquitetura e função de perda utilizadas são dados a seguir.

4.6.1 Arquitetura da U-net

A arquitetura da U-net utilizada é ilustrada na figura 23. Nela, as setas indicam o

fluxo e as operações realizadas em cada camada da rede, detalhadas na figura 8 e seção

2.4. Retângulos indicam o volume (i.e., conjunto de mapas) de cada camada. Inicialmente,
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a imagem de entrada da rede e a máscara contendo a segmentação do especialista são

redimensionadas para o tamanho fixo de 256x256 pixels. Interpolações bicúbicas são

utilizadas no redimensionamento das imagens, enquanto as segmentações do especialistas

são interpoladas considerando o vizinho mais próximo, garantindo que cada pixel seja

associado a apenas uma classe. Uma vez que a ROI é quadrada, o redimensionamento

não produz distorções na imagem. O processo da rede pode ser dividido em contração

e expansão, semelhante à RTC apresentada na figura 9 da seção 2.4. Na contração,

operações de agrupamento máximo são aplicadas, diminuindo cada dimensão dos mapas

ao meio, enquanto na expansão, operações de interpolação são usadas para duplicar o

tamanho dos mapas. O número de mapas gerados em cada convolução na U-net aumenta

exponencialmente de acordo com a profundidade da etapa de contração. Na fase de expansão,

conexões de salto (do inglês skip connections) são usadas na U-net para concatenar os

mapas da fase de contração aos mapas gerados pela interpolação, aumentando o tamanho

do volume (RONNEBERGER; FISCHER; BROX, 2015). Essas conexões são utilizadas em

RTCs para facilitar o processo de expansão, uma vez que informações podem ser perdidas

durante a contração (LONG; SHELHAMER; DARRELL, 2015).

Entre cada etapa de agrupamento ou interpolação, duas operações de convolução e

normalização de batch são empregadas. A normalização de batch facilita o treinamento e a

convergência da rede ao realizar a normalização das entradas de cada camada (IOFFE;

SZEGEDY, 2015). A função de ativação utilizada é a leaky ReLU LR(x) (AGGARWAL,

2018), variação da ReLU, esta muito utilizada em RNCs. A diferença dessa variação é a

presença de uma sáıda não nula, proporcional a um parâmetro α, quando a entrada x da

função não for positiva. A sáıda não nula favorece a atualização dos pesos na etapa de

treinamento, uma vez que a atualização é proporcional ao sinal emitido por cada neurônio.

A função de ativação é definida como:

LR(x) =

αx se x < 0

x caso contrário

(19)

A última camada de convolução da rede é composta por três filtros de tamanho 1x1,

responsáveis por gerar um mapa de probabilidade para cada uma das seguintes classes:

fundo (back); miocárdio (myo); região interna do endocárdio (endo). A função de ativação

utilizada nessa camada para o cálculo das probabilidades é a softmax. Considerando



Caṕıtulo 4. Materiais e métodos 83

Figura 23 – Estrutura da U-net empregada no módulo de AP. Os retângulos representam
conjuntos de mapas das camadas da rede, enquanto os números informam as
dimensões de cada imagem e a quantidade de mapas (i.e., profundidade). Os
retângulos amarelos representam filtros concatenados a partir das conexões
de salto. As setas indicam as operações e o fluxo de aplicação das mesmas.
Imagem de RMC cedida pelo InCor.
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que M(k, x, y) é o valor do mapa k ∈ [1, 3] nas coordenadas de pixel x, y ∈ [1, 256], a

Softmax(M(k, x, y)) indica a probabilidade do pixel (x, y) pertencer à classe representada

pelo mapa k. Ou seja, a softmax atribui três valores para cada pixel, que juntos somam

um e, portanto, podem ser interpretados como probabilidades. Por fim, a segmentação

pode ser obtida escolhendo, para cada pixel da imagem, em qual mapa o mesmo possui

maior probabilidade. A função softmax é definida como:

Softmax(M(k, x, y)) =
exp(M(k, x, y))∑3
i=1 exp(M(i, x, y))

(20)

4.6.2 Função de perda com restrição de forma

O aprendizado de RNAs está associado à minimização de uma função de perda

(Seção 2.4). As funções de perda mais utilizadas nos trabalhos correlatos (Caṕıtulo 3)
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são a Dice (ZOTTI et al., 2019; YANG; ZENG; YI, 2017; CONG; ZHANG, 2018), a

Jaccard (CURIALE; COLAVECCHIA; MATO, 2019; CURIALE et al., 2017) e a entropia

cruzada (VIGNEAULT et al., 2018; DU et al., 2019b). Dessas, a função de perda Dice é

mais utilizada nos trabalhos analisados e muito empregada na segmentação de imagens

médicas em geral, uma vez que produz melhores resultados em situações nas quais há

desbalanceamento de classes (e.g., poucos pixels referentes ao objeto de interesse e muitos

referentes ao fundo) quando comparada com a entropia cruzada, por exemplo (ZHENG et

al., 2018; KARIMI; SALCUDEAN, 2020).

A função de perda Dice LossDice(S,G) é semelhante à métrica Dice (Seção 3.4),

porém adaptada para receber matrizes S,G compostas de valores reais no intervalo [0, 1],

representando respectivamente a predição e a classificação correta de cada pixel em uma

determinada classe. A função é definida:

LossDice(S,G) = 1− 2
∑

Ω(S ◦G)∑
Ω(S

2 +G2)
, (21)

na qual ◦ é o produto Hadamard (KARIMI; SALCUDEAN, 2020), isto é, uma

matriz H = S ◦G tal que H(x, y) = S(x, y)G(x, y) para cada par de coordenadas (x, y).

É posśıvel verificar que LossDice(S,G) ∈ [0, 1], de tal maneira que, se S = G, a função é

minimizada.

Uma das limitações da função de perda Dice, bem como das funções Jaccard e

entropia cruzada, é que as mesmas mensuram erros associados à classificação individual de

cada pixel da imagem, sem considerar relacionamentos entre eles. Isso pode ser problemático,

uma vez que informações como distâncias, disposições e formatos dos objetos segmentados

não são considerados por essas funções, favorecendo a produção de segmentações com

pequenas falhas, buracos e erros anatômicos. Por esse motivo, duas outras funções de

perda foram exploradas: distância de Hausdorff LossDist e forma LossShape.

A função de perda LossDist visa diminuir a distância de Hausdorff (Seção 3.4) das

segmentações produzidas, evitando que regiões muito distantes do objeto de interesse sejam

segmentadas incorretamente. Esse comportamento é importante, uma vez que confusões

com regiões similares ao VE é um dos problemas apontados como limitações do AP

(Seção 3.6). Em Karimi e Salcudean (2020), diferentes propostas de funções de perda para

minimizar distância de Hausdorff são exploradas. De acordo com os autores, os melhores

resultados para diversas categorias de imagens médicas foram obtidos com o uso de mapas



Caṕıtulo 4. Materiais e métodos 85

de distância, calculados para os contornos das regiões binarizadas de S e G. Os mapas de

distância DTS e DTG são calculados da mesma maneira que d(p, B) (equação 18 da seção

4.4). Dessa forma, a função de perda LossDist é definida como (KARIMI; SALCUDEAN,

2020):

LossDist(S,G) =
1

|Ω|
∑
Ω

((G− S)2 ◦ (DTS +DTG)). (22)

Para que o procedimento de gradiente descendente seja empregado no aprendizado

da rede, é necessário que a função de perda seja diferenciável (Seção 2.4). Entretanto,

uma vez que transformações de distância não possuem essa propriedade (KARIMI; SAL-

CUDEAN, 2020), o gradiente deve ser obtido de alguma função diferenciável. O erro

quadrático (G−S)2 (AGGARWAL, 2018) da equação 22 é usado na obtenção do gradiente,

enquanto o termo (DTS +DTG) é considerado como constante na diferenciação. Dessa

forma, a função LossDist pode ser entendida como um erro de classificação, análogo aos

obtidos pelas funções de perda Dice e entropia cruzada, porém intensificado em regiões

mais distantes.

Apesar de LossDist desfavorecer a classificação incorreta de regiões distantes, ela não

necessariamente considera o formato dos objetos. Por isso, a inclusão de outras estratégias

que estimulem a rede a produzir segmentações anatomicamente consistentes é importante.

Em Zheng et al. (2018), por exemplo, a segmentação da fatia anterior é enviada à rede

juntamente com a imagem da fatia atual, de modo a manter consistência. Entretanto, a

segmentação do volume inteiro pode ser prejudicada caso a segmentação da primeira fatia

contenha falhas. Já em Zotti et al. (2019), um mapa de probabilidades é constrúıdo a partir

de exemplos alinhados e utilizado na definição de uma função de perda. Uma limitação

dessa abordagem é a dependência de uma base de imagens diversa e homogênea, contendo

exemplos de diversas patologias. Para evitar esses problemas e estimular a geração de

segmentações anatomicamente consistentes, a função LossShape é proposta como uma

modificação da LossDist capaz de punir segmentações com formatos diferentes.

A função de perda LossShape é baseada na métrica similaridade de forma (PLU-

EMPITIWIRIYAWEJ et al., 2005), empregada na avaliação de métodos (Seção 3.4).

Inicialmente, os mapas de distância DTS e DTG são convertidos em mapa de distância

com sinal DSS e DSG, da seguinte maneira:
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DSB(x, y) =

 DTB(x, y), se p ∈ B

−DTB(x, y), se p /∈ B
(23)

para alguma região B ∈ {S,G}. Os mapas de distância com sinal DSS e DSG

podem ser entendidos como level sets (Seção 2.5.2) que representam o contorno do objeto

em diferentes escalas, dado um valor de distância. Esses mapas são utilizados na obtenção

de mapas de fase FS e FG, calculados como:

FB(x, y) = tan−1 ∇yDSB(x, y)

∇xDSB(x, y)
. (24)

Os mapas de fase atribuem, para cada pixel, o ângulo do vetor que aponta para a

região externa do contorno (e.g., mesma direção e sentido do vetor normal N do LSRD). Se

as segmentações binárias S e G forem concêntricas e possúırem mesmo formato, FS ≈ FG.

No pior caso, para um mesmo pixel, os vetores correspondentes de S e G serão opostos

e terão uma diferença de ângulo igual a π. Dessa maneira, a diferença normalizada dos

mapas de fase é definida:

D(x, y) =
|FS(x, y)− FG(x, y)|

π
, (25)

de tal modo que D(x, y) ∈ [0, 1] para todo pixel (x, y). Essa diferença normalizada

é inclúıda na definição da LossDist (Equação 22), produzindo a função de perda:

LossShape(S,G) =
1

|Ω|
∑
Ω

((G− S)2 ◦ (DTS +DTG) ◦ (1 +D)). (26)

Utilizar apenas a função de perda LossShape durante o treinamento pode produzir

instabilidades, especialmente em pontos muito próximos ou distantes das segmentações

S e G. Por exemplo, se um pixel (x, y) estiver na intersecção dos contornos de S e G,

DTS(x, y) +DTG(x, y) = 0 e nenhum erro será computado para esse pixel, mesmo que

exista algum erro de classificação. Para evitar isso, a função de perda final é constitúıda

pela soma de LossDice e LossShape para as regiões do endocárdio e miocárdio:

Loss =
∑
R

LossRDice + λLossRShape, (27)

na qual R ∈ {endo,myo} indica a região segmentada e λ é um peso associado a

LossShape. A função não é calculada para a classe do fundo (back). O peso λ é usado

para controlar a influência da LossShape na função final. Em Karimi e Salcudean (2020),
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é recomendado que λ seja ajustado durante o treinamento. Uma vez que os mapas de

distância DTS e DTG podem incluir valores altos e não são restritos ao intervalo [0, 1],

como os demais termos, o valor de λ foi definido como:

λ =
1

max(DTS +DTG)
. (28)

Dessa maneira, LossShape fica restrita ao intervalo [0, 2] com a inclusão do termo de

forma (1 +D) e ao intervalo [0, 1], considerando apenas a LossDist. Outros valores para λ

não foram explorados.

4.6.3 Efetividade da função de perda LossShape

Para analisar a influência da nova função de perda proposta, testes preliminares

foram realizados com as funções LossDice, LossDice + LossDist e LossDice + LossShape.

As redes foram treinadas e testadas com as bases ACDC e Sunnybrook. Os mesmos

parâmetros de treinamento e imagens foram utilizados em todos os testes (Seção 4.2).

Além das métrica Dice, distância de Hausdorff e similaridade de forma (Seção 3.4), a

convexidade e números de imagens nas quais a rede falhou em produzir segmentações

foram calculadas. A convexidade é medida como a proporção entre a área segmentada e o

fecho convexo da mesma. Os resultados são apresentados nos gráficos da figura 24. Cada

gráfico exibe os valores médios obtidos em diferentes fatias.

Figura 24 – Comparação entre redes treinadas com diferentes funções de perda: A) conve-
xidade; B) métrica Dice; C) distância de Hausdorff; D) similaridade de forma.
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Os resultados das métricas foram muito semelhantes entre as diferentes funções

de perda. Todas as redes produziram segmentações para cerca de 99% das imagens e

obtiveram desempenhos médios muito próximos. A rede treinada com a função de perda

proposta produziu regiões mais convexas em fatias apicais e entre a base e o meio, porém

produziu regiões menos convexas em fatias basais (Figura 24A). Os resultados para a

métrica Dice foram muito próximos, porém a função de perda proposta produziu valores

um pouco superiores para o endocárdio (Figura 24B). Mesmo incluindo termos relacionados

à distância, a função LossDist não obteve melhores resultados para a distância de Hausdorff

(Figura 24C). De maneira semelhante, a adição da função LossShape não produziu melhores

resultados para a métrica similaridade de forma (Figura 24D).

Para verificar a capacidade de generalização das funções de perda, testes foram

realizados com todas as imagens da base InCor (Seção 4.1). Os resultados são apresentados

na figura 25. É posśıvel notar que a adição dos termos de distância e forma aumentaram a

métrica Dice média em todas as fatias (Figura 25B). Semelhantemente, a similaridade de

forma também foi superior, principalmente para a região do endocárdio. Entretanto, não

foi constatada melhora para a distância de Hausdorff (Figura 25C). A adição da função

LossShape favoreceu a produção de segmentações mais convexas (Figura 25A). Todas as

redes falharam em produzir segmentações para aproximadamente 10% das imagens.

Figura 25 – Capacidade de generalização da rede para diferentes funções de perda: A)
convexidade; B) métrica Dice; C) distância de hausdorff; D) similaridade de
forma.
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Esses resultados indicam que, em geral, a inclusão da função de perda LossShape

não foi capaz de alterar substancialmente o comportamento da rede quando as mesmas
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bases foram utilizadas no treinamento e teste, mas demonstraram melhor capacidade de

generalização. É posśıvel que a escolha do parâmetro λ (Equação 28) tenha impactado

a influência da LossShape. Novas análises, com diferentes valores para λ, podem fornecer

novos ind́ıcios do problema.

4.7 Segmentação com level set

Uma das principais limitações dos métodos de AP é a geração de segmentações com

formatos anatomicamente imposśıveis (Seção 3.6). Apesar das etapas de obtenção da ROI

e equalização, juntamente com a inclusão de termos na função de perda referentes à forma,

diminúırem a variabilidade das imagens e favorecerem a produção de segmentações mais

consistentes, a rede U-net ainda é capaz de cometer erros anatômicos. Entretanto, apesar

dos erros, as segmentações produzidas usualmente estão próximas ou incluem boa parte

do VE. Por esse motivo, essas segmentações podem ser utilizadas na inicialização de um

método mais preciso, como um MD (Seção 2.5).

Nos trabalhos correlatos, diversas variações de MDs e termos de energia foram

propostos para segmentar o VE (Caṕıtulo 3). Delas, o LSRD (Seção 2.5.2) é um dos mais

utilizados, dado sua versabilidade, estabilidade e fácil inicialização. Nesse trabalho, novos

termos de energia foram adaptados dos trabalhos correlatos e adicionados à formulação

original do LSRD (Equação 3). Os termos exploram propriedades como: restrições de

convexidade; coerência anatômica entre o endocárdio e o epicárdio; intensidades entre

diferentes estruturas. A construção dos termos utiliza informações estat́ısticas obtidas a

partir da segmentação produzida pela rede. O LSRD é aplicado primeiro na segmentação

do endocárdio e depois para o epicárdio, identificados como ϕendo e ϕepi. Cada LSRD

utiliza termos e pesos diferentes.

4.7.1 Inicialização do LSRD

O LSRD é inicializado a partir da segmentação produzida pela rede. Para evitar a

presença de regiões desconexas, usualmente de menor tamanho, classificadas incorreta-

mente como pertencentes às regiões de interesse, uma etapa de reclassificação é feita na

segmentação produzida pela rede. O processo pode ser descrito da seguinte maneira:
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1. a maior região conexa classificada como pertencente à região interna do endocárdio

é encontrada;

2. todos os pixels que não fazem parte dessa região e foram classificados como endocárdio

são reclassificados como fundo;

3. qualquer região classificada como miocárdio que não esteja conectada com a região

do endocárdio restante é reclassificada como fundo.

Depois da reclassificação, é garantido que a região conjunta do miocárdio e en-

docárdio seja conexa. Como mencionado na seção 2.5.2, uma das vantagens do LSRD é a

fácil inicialização. Dado uma segmentação binária S : R2 → {0, 1}, o LSRD inicial ϕ0 é

definido como:

ϕ0(x, y) =

 c0, se S(x, y) = 0

−c0, se S(x, y) = 1
(29)

De acordo com Li et al. (2010), é sugerido que c0 > 1, mas não há necessariamente

um valor espećıfico. Portanto, nesse trabalho, c0 = 5. Essa inicialização é aplicada para

ϕendo considerando a região do endocárdio segmentada pela rede. Já ϕepi é inicializado

na região segmentada por ϕendo após sua evolução, pratica comum em métodos h́ıbridos

(tabela 5 da seção 3.3.5).

4.7.2 Termo de energia baseado em probabilidade

Como descrito na seção 2.2, nas imagens de RMC, a região interna do endocárdio

usualmente possui intensidades mais claras que o miocárdio, desconsiderando músculos

papilares e trabeculações. Essa diferença de intensidades pode ser explorada em métodos

de limiarização (WANG et al., 2015b; LIU et al., 2012) ou na construção de modelos

que descrevam a distribuição de intensidades em cada região. Em alguns trabalhos, as

distribuições de intensidades são aproximadas de uma normal e utilizadas na definição de

termos de energia (WANG et al., 2019; BAI et al., 2013). A estimativa pode ser feita a partir

da amostragem nas regiões de interesse, obtidas manualmente (MAHAPATRA, 2013a) ou

automaticamente (TUFVESSON et al., 2015). No termo proposto, as intensidades originais

(i.e., sem equalização) dos pixels classificados pela rede são utilizadas na construção de
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distribuições gaussianas Gmyo e Gendo, referentes ao miocárdio e à região interna do

endocárdio, respectivamente. As distribuições são calculadas como:

G(x, µR, σR) =
1

σ
√
2π

exp

(
−1

2

(
x− µR

σR

)2
)
, (30)

na qual x é uma intensidade, R ∈ {myo, endo} indica a região e µR, σR são,

respectivamente, a média e o desvio padrão da amostragem realizada para a região R. Para

facilitar a leitura, definem-se Gendo(x) = G(x, µendo, σendo) e Gmyo(x) = G(x, µmyo, σmyo).

A amostragem de cada região é feita utilizando as classificações produzidas pela

rede para cada exame. Apesar das segmentações produzidas ocasionalmente possúırem

falhas e não serem ideais, a precisão da rede usualmente se mostra alta. Por exemplo, testes

realizados para a base Sunnybrook indicam que a rede acerta, em média, 98% e 70% das

classificações realizadas para a região interna do endocárdio e miocárdio, respectivamente.

O resultado inferior para o miocárdio é fortemente relacionado com segmentações errôneas

em regiões de músculos papilares e trabeculações, uma vez que, em média, dois terços

das regiões classificadas incorretamente como miocárdio pertencem ao endocárdio. Os

altos valores de precisão indicam que a maioria das intensidades amostradas realmente

pertencem à região de interesse. Desse modo, é considerado que as estimativas produzidas

são suficientemente próximas das reais distribuições de intensidade.

O termo de energia baseado em probabilidade proposto faz parte do termo de

energia Eext e é inspirado na força balão descrita em Tufvesson et al. (2015). Essa força é

calculada a partir de uma imagem probabilidade IRprob que atribui, a cada pixel, um valor

no intervalo [0, 1]. A imagem probabilidade para a região interna do endocárdio é calculada

como:

Iendoprob (x, y) =
Gendo(I(x, y))

Gendo(I(x, y)) +Gmyo(I(x, y))
, (31)

na qual I é a imagem de RMC. É posśıvel notar que para pixels com intensidades

suficientemente próximas a µendo e distantes de µmyo, I
endo
prob ≈ 1. De maneira similar, quando

Gendo = Gmyo, I
endo
prob = 0, 5. Logo, Iendoprob indica se é mais provável uma intensidade pertencer

à região do endocárdio ou ao miocárdio. Não é necessário considerar a distribuição de

intensidades das demais regiões da imagem, uma vez que o endocárdio é isolado pelo próprio

miocárdio. Entretanto, para calcular a imagem probabilidade da região do miocárdio Imyo
prob ,

a distribuição de intensidades das demais regiões Gback é estimada. São inclúıdos apenas
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pixels próximos ao coração para evitar rúıdos. A proximidade é definida por uma ROI

centralizada no coração e 50% maior que a menor ROI posśıvel que contenha todas as

segmentações do volume produzidas pela rede. Com o objetivo de evitar a inclusão de pixels

com intensidades claras (e.g., ventŕıculo direito), a amostragem é restrita apenas quando

Iendoprob < 0, 5, isto é, aos pixels com intensidades mais escuras e considerados como miocárdio

em Iendoprob . Além disso, todos os pixels classificados como endocárdio após a segmentação

com LSRD não são contabilizados, para evitar o erro de classificação mencionado. Portanto,

a imagem probabilidade do miocárdio é definida como:

Imyo
prob (x, y) =

Gmyo(I(x, y))

Gendo(I(x, y)) +Gmyo(I(x, y)) +Gback(I(x, y))
. (32)

Para ser utilizado no termo de energia do LSRD, IRprob é linearmente escalado para

o intervalo [−1, 1], de tal maneira que valores iguais 0, 0, 5 e 1 sejam convertidos para

−1, 0 e 1, respectivamente. Adicionalmente, considerando a alta precisão da rede U-net,

como já mencionado, a probabilidade máxima é atribúıda a todos os pixels classificados

para a região R. Essa etapa pode ser entendida como a sobreposição da região segmentada

pela rede na imagem probabilidade. Dessa forma, um mapa MR é definido como:

MR(x, y) =

 −1, se (x, y) é classificado como região R

−IRprob(x, y), caso contrário
(33)

Com essa definição, valores negativos em MR indicam pixels que provavelmente

pertencem a região R. O motivo da inversão de sinal é alinhada com a definição do LSRD

(Seção 2.5.2), que atribui ϕ < 0 a regiões internas do contorno. No caso do mapa usado

na segmentação do epicárdio Mmyo, doravante indicado como Mepi, todos os pixels da

segmentação produzida pela LSRD para o endocárdio também recebem valores −1, uma

vez que o endocárdio sempre está contido na região do epicárdio. Exemplos de mapas

relacionados ao miocárdio e ao endocárdio são apresentados na figura 26, nos quais cores

mais frias (e.g., azul, verde) e cores mais quentes (e.g., vermelho, amarelo) indicam pixels

que provavelmente pertencem e não pertencem à estrutura segmentada, respectivamente.

É posśıvel notar que, mesmo sem a sobreposição das regiões segmentadas (Figuras 26C e

26E), o mapa consegue destacar diferenças entre as regiões do endocárdio e miocárdio,

bem como entre o miocárdio e pulmão, este último considerado dif́ıcil devido ao baixo

contraste (Seção 2.2).
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Figura 26 – Exemplo de mapas de probabilidade utilizados na segmentação com LSRD:
A) recorte da imagem; B) segmentação produzida pela rede; C) mapa para a
segmentação do endocárdio produzido a partir das distribuições Gendo e Gmyo;
D) mapa do item C) após sobreposição com a região do endocárdio segmentada
pela rede; E) mapa para a segmentação do epicárdio produzido a partir das
distribuições Gendo, Gmyo e Gback; F) mapa do item E) após sobreposição com
as regiões do endocárdio e miocárdio produzidas pela rede. Imagem de RMC
retirada da base ACDC.
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Considerando a formulação generalizada dos termos de energia empregados em

MDs (Seção 2.5), o termo de região proposto pode ser expressado como:

P(ϕL) = θ

∫
Ω

MLH(−ϕL)dx, (34)

na qual θ é o peso associado ao termo P , L ∈ {endo, epi} indica o contorno e H é

a função Heaviside (LI et al., 2010), definida como:

H(x) =


1
2

(
1 + x

ϵ
+ 1

π
sin
(
πx
ϵ

))
, se |x| ≤ ϵ

1, se x > ϵ

0, se x < ϵ

(35)

A função H é uma aproximação continua de um seletor binário. O termo H(−ϕL)

da equação 34 seleciona todos os pontos referentes à região interna do contorno definido
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por ϕL. É posśıvel notar que o termo de energia P é minimizado quando todos os pontos

em que ML < 0 pertencerem ao contorno. Portanto, a equação de evolução para o termo

P é definida como:

− ∂P
∂ϕL

= θMLδ(ϕL). (36)

Essa equação de evolução é similar à proposta para um termo relacionado à área

em Li et al. (2010). Basicamente, a cada iteração, os pontos do contorno que estejam

localizados em regiões mais prováveis de pertencerem à região R (i.e., ML < 0) terão

atualização negativa e serão inclúıdos como parte da região segmentada, expandindo o

contorno.

4.7.3 Termo de restrição imposto pela rede

Em muitos casos, as segmentações produzidas pela rede possuem pequenas falhas

e são muito próximas às do especialista. Nessas situações, é desejável que o contorno

produzido pelo LSRD não se distancie muito da região segmentada pela rede. Para garantir

essa restrição, a segmentação da rede é utilizada na produção de uma função de level set

ϕL
shape, usada na definição do termo de energia S, definido como:

S(ϕL) = β

∫
Ω

δ(ϕL)|ϕL − ϕL
shape|dx, (37)

na qual β é o peso associado ao termo S. Esse termo é similar ao proposto em Ngo,

Lu e Carneiro (2017). A função S é minimizada quando, para todo ponto da região em

torno do contorno definido em ϕL = 0, ϕL = ϕL
shape. Em outras palavras, quanto mais

próximo ϕL for de ϕL
shape, menor será o valor de S. Dessa forma, a minimização de S é

calculada como:

− ∂S
∂ϕL

= βδ(ϕL)(ϕ
L
shape − ϕL). (38)

Uma vez que o LSRD é semelhante a uma função de distância em regiões próximas

ao contorno (Seção 2.5.2), ϕL
shape é representado por uma função de distância com sinal

(Equação 23) e é tratado como uma constante durante todo o processo de evolução do

LSRD.
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4.7.4 Termo relacionado à restrição de convexidade

Uma das restrições de forma mais empregadas na segmentação do VE é a imposição

do fecho convexo (Caṕıtulo 3). Para garantir que os contornos produzidos sejam convexos,

o termo de preservação da convexidade proposto em Shi e Li (2021) é incorporado ao

LSRD.

Como mencionado na seção 2.5.3, a curvatura do LSRD é indicada por κ =

div(∇ϕ/|∇ϕ|). Valores positivos para κ indicam regiões convexas, enquanto valores ne-

gativos indicam regiões côncavas e κ = 0 em regiões retas. Dessa forma, um contorno é

convexo se, em todos os pontos, κ ≥ 0 (SHI; LI, 2021). O termo de energia responsável

por preservar a convexidade é:

K(ϕL) = γ

∫
Ω

(1− s(κ))κδ(ϕL)dx, (39)

na qual γ é o peso associado ao termo K e s é uma função binária, definida como:

s(κ) =

 1, se κ ≥ 0

0, caso contrário
(40)

A função K é minimizada se todos os segmentos do contorno definido por ϕL

forem convexos. A função s é responsável por selecionar apenas valores de κ convexos. A

minimização do termo K é definida como:

− ∂K
∂ϕL

= γ(1− s(κ))κδ(ϕL). (41)

4.7.5 Termos espećıficos para segmentação do epicárdio

Com o objetivo de manter melhor consistência anatômica entre os contornos do

endocárdio e epicárdio, dois termos de energia adicionais são incorporados exclusivamente

na segmentação do epicárdio: 1) acoplamento do endocárdio e 2) espessura do miocárdio.

Os termos impõem restrições de forma e são definidos a seguir.

Anatomicamente, o endocárdio sempre deve estar contido na região delimitada pelo

epicárdio (Seção 2.1). No contexto do LSRD, essa regra pode ser imposta garantido que,
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para todo ponto (x, y) no qual ϕendo(x, y) ≤ 0, ϕepi(x, y) ≤ 0. Dessa maneira, o seguinte

termo de energia é definido (KHAMECHIAN; SAADATMAND-TARZJAN, 2018):

A(ϕepi) = α

∫
Ω

H(−ϕendo)H(ϕepi)dx, (42)

na qual α ≥ 0 é o peso associado ao termo A. O termo A é minimizado quando

todos os pixels dentro do endocárdio também estiverem dentro do epicárdio. A atualização

referente a esse termo é definida como:

− ∂A
∂ϕepi

= αδ(ϕepi)(H(ϕendo)− 1). (43)

A atualização referente ao termo A só é aplicada aos pontos do contorno definido

por δ(ϕepi) que estiverem dentro da região do endocárdio (i.e., H(ϕendo) = 0). Nesses casos,

a atualização é igual a −α, expandindo o contorno.

Devido ao baixo contraste entre o miocárdio e regiões próximas ao coração (Seção

2.2), a segmentação do epicárdio se mostra mais desafiadora quando considerado o termo de

energia baseado em probabilidade P (Seção 4.7.2). Por exemplo, é posśıvel notar, no mapa

de probabilidade da figura 26E, que a região à direita do miocárdio possui intensidades

muito semelhantes ao mesmo. Em um cenário como esse, utilizar apenas o termo P pode

incorrer em vazamentos. Uma maneira de evitar esse problema é restringir a distância

entre os contornos do endocárdio e epicárdio, como feito em Woo et al. (2013), Ma et al.

(2016).

No presente trabalho, a espessura do miocárdio é estimada a partir da segmentação

produzida pela rede e usada para restringir a evolução de ϕepi para regiões distantes do

endocárdio. Assume-se que os contornos são aproximadamente concêntricos, com distância

média µdist e desvio padrão σdist, e considera-se que a distribuição de distâncias pode ser

representada por uma distribuição gaussiana (WOO et al., 2013). Essas informações são

utilizadas na construção de um mapa, definido como:

Mdist(x, y) =


0, se a distância d(x, y) < µdist

1, se a distância d(x, y) > µdist e d(x, y) < µdist + 2σdist

(d(x,y)−µdist)
2

2σ2
dist

, caso contrário

(44)
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na qual d(x, y) é a distância do pixel (x, y) até o contorno do endocárdio representado

por ϕendo. O mapa Mdist não exerce influência em pixels próximos do endocárdio (d(x, y) <

µdist) e exerce influência constante com valor 1 em pixels um pouco mais distantes que

µdist, desfavorecendo vazamentos. As distâncias são calculadas em miĺımetros. O termo de

energia relacionado ao mapa Mdist é definido como:

D(ϕepi) = ω

∫
Ω

H(−ϕepi)Mdistdx, (45)

na qual ω é o peso associado ao termo D. O termo D é minimizado quando nenhum

pixel considerado como o epicárdio possuir distância maior que µdist. A atualização do

termo é definida como:

− ∂D
∂ϕepi

= ωδ(ϕepi)Mdist, (46)

Com essa formulação, o termo de energia não exerce forças que expandem o contorno,

mas apenas forças que o restringem, caso ocorra um vazamento. Dessa forma, o termo não

impede que o contorno do epicárdio fique próximo ou até mesmo sobreposto ao contorno

do endocárdio, algo que pode ocorrer em fatias basais devido à presença da via de sáıda,

por exemplo.

4.7.6 Definição de parâmetros e minimização da função de energia

Seguindo a definição generalizada de energia E para MDs (Equação 1), os termos

de energia empregados no LSRD são organizados da seguinte maneira:

• o termo de regularizaçãoRp (Equação 4) refere-se à energia interna Eint e é responsável

por manter a estrutura do LSRD;

• os termos P (Equação 34) e Lg (Equação 11) referem-se à energia externa Eext e

guiam o contorno na direção do objeto de interesse, considerando a similaridade de

intensidades e presença de bordas, respectivamente;

• os termos S (Equação 37), K (Equação 39), A (Equação 42) e D (Equação 45)

referem-se à energia relacionada a restrições Eres e evitam que o contorno representado

pelo zero level set se distancie da segmentação produzida pela rede, não tenha formato

convexo, não respeite a inclusão do endocárdio dentro do epicárdio e não possua

distâncias uniformes entre o epicárdio e endocárdio, respectivamente.
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A atualização total do LSRD é resultado da soma ponderada das atualizações

descritas para cada termo de energia. A influência de cada termo é controlada pelos pesos

associados aos mesmos. As atualizações são feitas iterativamente. Assim, considerando que

ϕi
L indica o estado de uma função LSRD na iteração i para o endocárdio ou epicárdio, o

próximo estado é obtido da seguinte maneira:

ϕi+1
L = ϕi

L +∆tQ(ϕi
L), (47)

na qual Q representa a soma das atualizações e ∆t é um peso geral que controla

o incremento realizado em cada iteração. O número máximo de iterações foi definido

como 500. Entretanto, a cada 10 iterações, se o conjunto de pixels do contorno definido

pelo zero level set não for atualizado, a evolução é terminada. A tabela 9 indica todos os

termos e pesos empregados na segmentação do endocárdio e epicárdio. Os valores foram

determinados a partir de testes realizados em alguns exemplos. Não há definição de pesos

para os termos A e D na evolução de ϕendo uma vez que os mesmos são exclusivamente

aplicados para o epicárdio.

Tabela 9 – Termos de energia e pesos empregados na segmentação do endocárdio e epicárdio
com LSRD.

Termos de energia/peso associado
∆t Rp/µ Lg/λ P/θ S/β K/γ A/α D/ω

ϕendo 0,4 0,5 1 2 0,5 3 - -
ϕepi 0,4 0,5 3 2 0,01 10 5 2

Fonte – Matheus Alberto de Oliveira Ribeiro, 2021

A figura 27 ilustra um exemplo de segmentação falha produzida pela rede que

foi corrigida pelo LSRD. É posśıvel verificar que a rede conseguiu segmentar apenas

uma parcela do endocárdio e do miocárdio (Figura 27A). Utilizando a segmentação do

endocárdio na inicialização de ϕendo, bem como o mapa de probabilidade (Figura 27B),

quase toda a região do endocárdio foi segmentada corretamente (Figura 27D). De maneira

similar, o contorno do epicárdio ϕepi, inicializado no contorno final de ϕendo, foi capaz

de segmentar o epicárdio corretamente, mesmo que o mapa de probabilidade possua

alguns vazamentos (Figura 27C). A distribuição de distâncias entre epicárdio e endocárdio,

estimada a partir do pedaço do miocárdio segmentado pela rede, bem como a restrição de

convexidade, impediram o contorno do epicárdio de seguir regiões com vazamentos.
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Figura 27 – Exemplo de segmentação com LSRD: A) segmentação produzida pela rede;
B),C) mapas de probabilidade para segmentação do endocárdio e epicárdio,
respectivamente; D) segmentação do endocárdio; E) segmentação do epicárdio;
F) comparação com a segmentação do especialista. Imagem de RMC retirada
da base ACDC.

Endocárdio

Epicárdio

Endocárdio especialista

Epicárdio especialista

A B C

D E F
Fonte – Matheus Alberto de Oliveira Ribeiro, 2021

4.8 Correção de falhas

A etapa de correção de falhas é a última etapa do processo de segmentação (Figura

18) e pode ser entendida como uma etapa de pós-processamento. Nessa etapa, falhas são

detectadas automaticamente para as segmentações produzidas. Para toda segmentação

incorreta detectada, o LSRD é aplicado novamente para a imagem de RMC correspondente.

Uma vez que o LSRD é inicializado pela segmentação da rede (Seção 4.7.1) e utiliza

informações provindas da mesma, a qualidade da segmentação do LSRD é dependente da

eficácia da rede. Por esse motivo, duas falhas são exploradas: 1) incapacidade em produzir

segmentações; 2) a segmentação incorreta de outra estrutura.

A primeira falha pode ser causada se a rede não for capaz de produzir segmentações

ou se a área segmentada é tão pequena ou grande que todos os valores do LSRD são

negativos ou positivos (i.e., não há zero level set para extração do contorno). A segunda

falha pode ocorrer caso a rede confunda o VE com outra estrutura. Devido à etapa de
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obtenção da ROI, as confusões ocorrem primariamente com outras estruturas card́ıacas,

como o ventŕıculo direito.

Uma das caracteŕısticas do exame de RMC é que o VE permanece em uma mesma

região, com pouca movimentação entre quadros e/ou fatias. Essa informação é explorada

em alguns trabalhos que utilizam a segmentação da imagem de uma fatia/quadro na

inicialização de MDs em fatias/quadros próximos (KHAMECHIAN; SAADATMAND-

TARZJAN, 2018; YANG et al., 2017; PUNITHAKUMAR et al., 2016). Nesse trabalho,

essa caracteŕıstica também é explorada na detecção de segmentações incorretas, da seguinte

maneira:

1. dado uma sequência de segmentações do endocárdio para diferentes quadros [S1, ..., Sn],

em uma mesma fatia, o centro de massa mi = (xi, yi) de cada segmentação Si é

obtido;

2. o centro de massa mediano (xm, ym) é encontrado, tal que xm e ym são, respectiva-

mente, as medianas dos conjuntos de coordenadas x e y dos centros de massa;

3. toda segmentação Si tal que Si(xm, ym) não seja classificado como pertencente ao

endocárdio é detectada como incorreta.

Dessa forma, se houver alguma segmentação incorreta, espera-se que o centro de

massa não esteja contido na região classificada incorretamente como endocárdio, já que o

mesmo deve estar contido em algum local da região delimitada pelas segmentações corretas.

Todas as imagens da sequência que não possúırem segmentações ou forem detectadas como

incorretas são corrigidas com LSRD. O procedimento e pesos são os mesmos descritos na

seção 4.7, porém ao invés da segmentação da rede ser utilizada, uma segmentação correta

de um quadro adjacente é escolhida na obtenção de parâmetros de inicialização. O processo

é realizado iterativamente, de maneira que uma segmentação corrigida pode ser utilizada

na correção de outra. Com essa estratégia, é posśıvel segmentar um exame completo caso

exista ao menos uma segmentação correta para qualquer imagem da sequência temporal

de cada fatia.

A figura 28 ilustra um exemplo do procedimento detalhado. É posśıvel notar que

a rede segmentou incorretamente partes do ventŕıculo direito como VE, especialmente

em instantes próximos do FS, entre o terceiro e sexto quadros (Figura 28A). No caso da

falha destacada, no quarto quadro, a etapa de inicialização do LSRD (Seção 4.7.1) deu

preferência à região incorreta, de maior tamanho. O erro é detectado devido à segmentação
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não estar alinhada com as demais. Assim, a segmentação do quadro anterior (terceiro

quadro), considerada correta, foi utilizada na inicialização e segmentação da imagem

(Figura 28C).

Figura 28 – Correção de uma segmentação falha: A) segmentações produzidas pela rede
para uma sequência de quadros; B) segmentações produzidas pelo LSRD; C)
correção de segmentação incorreta detectada. Imagens de RMC retiradas da
base Sunnybrook.

Tempo (Quadros)

A

B

C

1 65432

Fonte – Matheus Alberto de Oliveira Ribeiro, 2021

4.9 Considerações finais do caṕıtulo

Esse caṕıtulo apresentou o processo de segmentação proposto, bem como realizou

discussões relacionadas à escolha das abordagens e estratégias que o compõem. As etapas

do processo foram definidas com o objetivo de diminuir a complexidade do problema,

corrigir falhas, produzir segmentações anatomicamente consistentes e favorecer a habilidade

de generalização da rede de AP.

Os resultados apresentados fundamentam a escolha das abordagens empregadas em

cada etapa do processo de segmentação. No próximo caṕıtulo, resultados relacionados ao

desempenho do processo de segmentação como um todo e suas limitações são explorados.



102

5 Resultados e discussões

Neste caṕıtulo, resultados da implementação do processo de segmentação (Seção 4.3)

são apresentados e discutidos. A avaliação é dividida em três partes: análise da influência

do pré-processamento na habilidade de generalização (Seção 5.1); desempenho do processo

de segmentação (Seção 5.2); limitações e oportunidades de aprimorando (Seção 5.3).

5.1 Influência do pré-processamento na habilidade de generalização

Essa seção apresenta resultados preliminares resumidos referentes à influência do

pré-processamento, composta pelas etapas de obtenção da ROI (Seção 4.4) e equalização

(Seção 4.5), na habilidade de generalização da rede U-net (Seção 4.6.1). Para verificar

a influência da quantidade de exemplos dispońıveis no treinamento, não foi realizado

aumento artificial de exemplos (Seção 4.2). Substituindo as etapas de level set e correção

de falhas, foi adicionada uma etapa para geração do fecho convexo (HU et al., 2019;

KONÉ; BOULMANE, 2018). A função de perda utilizada na rede U-net foi a entropia

cruzada (AGGARWAL, 2018). O método de obtenção da ROI é o mesmo descrito na seção

4.4, enquanto EHLC foi escolhido como método de equalização. Os resultados completos

compõem um artigo, submetido a uma conferência da área (Seção 5.4).

Com o objetivo de comparar o método automático de obtenção da ROI com a

obtenção manual, a rede U-net foi treinada com diferentes precisões de ROI, obtidos

manualmente. Uma ROI manual é definida como a menor região quadrada centralizada na

região interna do endocárdio que contém toda a segmentação do especialista. Diferentes

precisões foram simuladas ao aumentar o tamanho da região em um fator entre 20% e 140%,

mantendo a centralização. Foram testadas precisões de 20%, 60%, 100% e 140%. A figura

29 ilustra as diferentes ROIs obtidas para uma mesma imagem. O método automático

de obtenção da ROI produz, em fatias próximas à base, ROIs com precisão próxima a

140%, como pode ser verificado nas figuras 29B e 29F. Para todas as precisões, incluindo a

imagem inteira (i.e., sem ROI), a rede foi treinada com a sem a aplicação do EHLC.

Os testes foram realizados para as bases Sunnybrook e ACDC (Seção 4.1), na

qual todas as imagens com segmentações do especialista de uma base foram utilizadas no

treinamento e todas as imagens da outra base foram utilizadas na produção dos resultados.
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Figura 29 – Exemplos de ROIs obtidos manualmente: A) imagem original; B) método
automático de obtenção da ROI; C) até F) ROIs manuais obtidas com precisões
de 20%, 60%, 100% e 140%, respectivamente. Imagem de RMC retirada da
base Sunnybrook.

A B C

D E F
Fonte – Matheus Alberto de Oliveira Ribeiro, 2021

A métrica Dice foi calculada para a região interna do endocárdio e para o miocárdio. Os

gráficos boxplot da figura 30 apresentam a distribuição de valores para a métrica Dice em

cada variação analisada.

Em ambas as bases, a U-net foi incapaz de produzir segmentações em ao menos

uma imagem. Quando não aplicadas as etapas de pré-processamento, a rede não con-

seguiu produzir resultados para o miocárdio e obteve resultados menores que 0,1 para

o endocárdio em quase todas as imagens. Tais resultados sugerem que a quantidade

pequena de exemplos usados no treinamento, aliada às variações existentes nas imagens de

RMC, dificultam o aprendizado e a generalização da U-net, reforçando a importância de

estratégias relacionadas ao aumento artificial de exemplos.

Assim como apontado na seção 4.5.2, verifica-se que a presença da equalização

favorece a habilidade de generalização, especialmente quando a ROI é pouco precisa (100%

e 140%). Entretanto, quando a ROI é suficientemente precisa (20% e 60%), ou quando não

há a etapa de obtenção da ROI, a equalização não foi capaz de melhorar os resultados.

Apesar da ROI obtida automaticamente ser semelhante à obtida manualmente com

precisão de 140% em fatias próximas à base, a rede mostrou maior instabilidade para o

método automático. Uma investigação dos resultados revelou que a alta instabilidade está

associada com a variação de tamanho do VE. Os piores resultados foram obtidos para fatias
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Figura 30 – Desempenho da rede U-net para diferentes precisões da ROI e presença ou não
de equalização: A) resultado para a base Sunnybrook (rede treinada na base
ACDC); B) resultado para a base ACDC (rede treinada na base Sunnybrook).
As caixas indicam a mediana, o 25º e 75º percentis, o mı́nimo e o máximo
valores obtidos por cada variação.
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Fonte – Matheus Alberto de Oliveira Ribeiro, 2021

apicais, nas quais o VE possui um tamanho inferior. Adicionalmente, mesmo que as redes

convolucionais possuam certa invariabilidade translacional (Seção 2.4), a descentralização

ocasional da ROI automática pode ter desfavorecido os resultados. Dessa forma, manter

o VE com tamanho proporcionalmente igual na imagem, independentemente da fatia,

favorece a consistência dos resultados em fatias apicais, nas quais o VE possui tamanho

reduzido.

Comparando os resultados da figura 30A com os apresentados na tabela 8 para a

base Sunnybrook, é posśıvel verificar que a inclusão da função de perda LossShape e do

treinamento com adição de exemplos artificiais aumentou o desempenho da rede. Com

EHLC e ROI automático, a rede com essas inclusões obteve valores superiores (média

de 0,87 com desvio padrão de 0,13) ao melhor desempenho, obtido pela rede treinada

com ROI manual com 20% de precisão (média de 0,85 com desvio padrão de 0,14). Esse
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resultado indica que, apesar da maior variabilidade no desempenho para a ROI automática,

as inclusões propostas favorecem a habilidade de generalização, diminuindo a necessidade

de obtenção manual e precisa da ROI.

5.2 Desempenho do processo de segmentação

Nessa seção, os resultados obtidos para o processo de segmentação detalhado no

caṕıtulo 4 são apresentados. Todos os testes foram realizados para as bases Sunnybrook,

ACDC e InCor, descritas na seção 4.1. A análise foi dividida em: comparação com

outras abordagens da literatura (Seção 5.2.1); estimação de biomarcadores (Seção 5.2.2);

habilidade de generalização (Seção 5.2.3); desempenho para diferentes cardiopatias (Seção

5.2.4) e fatias (Seção 5.2.5).

5.2.1 Comparação com outras abordagens da literatura

A base Sunnybrook foi empregada na comparação com trabalhos correlatos, uma

vez que é a base pública mais utilizada e possui um processo de avaliação consistente,

empregado por boa parte dos trabalhos analisados (Seção 3.5). Originalmente, a base foi

dividida em três sub-bases, identificadas como “train”, “validation” e “online” (RADAU et

al., 2009) e aqui referenciadas como grupos 1, 2 e 3, respectivamente. Cada grupo contém

15 exames com patologias igualmente distribúıdas. Nos trabalhos analisados, os resultados

são apresentados para todos ou alguns grupos, enquanto os restantes são utilizados no

treinamento ou obtenção de estat́ısticas. Dessa maneira, a rede foi treinada com os mesmos

grupos utilizados nos trabalhos correlatos, seguindo o procedimento descrito na seção 4.2.

No cenário em que a base toda é reservada para a avaliação, a estratégia de validação

cruzada foi empregada, na qual redes foram treinadas para cada par posśıvel de grupos e

os resultados foram produzidos para o restante (e.g., grupos 1 e 2 para o treinamento e 3

para obtenção de resultados). Imagens da fase de FD pertencentes à base Sunnybrook não

foram utilizadas no treinamento devido à ausência de segmentações do epicárdio (Seção

4.1).

A avaliação foi feita utilizando um algoritmo espećıfico, disponibilizado juntamente

com a base Sunnybrook. As métricas geométricas calculadas são as métricas Dice, DPM e
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BC (Seção 3.4). Os resultados são calculados para os contornos do endocárdio e epicárdio em

todas as imagens do exame que possuam segmentações do especialista. Ambas as métricas

Dice e DPM só são consideradas no cálculo da média quando o contorno é considerado

bom (i.e., DPM menor que 5mm). A tabela 10 apresenta os resultados obtidos. Testes

foram realizados com e sem a utilização do LSRD, isto é, considerando as segmentações

produzidas após a correção de falhas com LSRD (Seção 4.8) e as segmentações produzidas

pela rede utilizadas na inicialização do LSRD (Seção 4.7.1).

Tabela 10 – Comparação dos resultados com trabalhos correlatos para a base Sunnybrook.
O melhor valor para cada métrica está destacado em negrito. Os valores são
apresentados no formato “média (desvio padrão)”.

Resultados para a base inteira (grupos 1,2 e 3)
endocárdio epicárdio

Tipo Referência Categoria Dice DPM (mm) BC (%) Dice DPM (mm) BC (%)
Auto Ma et al. (2016) MD + Outro 0,86(0,05) 2,35(0,54) 91,20(13,23) 0,92(0,02) 2,41(0,45) 93,32(10,72)
Auto Hu et al. (2014) MD + MCPI 0,89(0,04) 2,30(0,36) 92,72(6,86) 0,93(0,02) 2,20(0,45) 94,33(7,88)
Auto Liu et al. (2012) IA + MCPI 0,88(0,03) 2,36(0,39) 91,17(8,52) 0,94(0,02) 2,19(0,49) 90,78(10,68)
Auto Hu et al. (2013) IA + MCPI 0,89(0,03) 2,24(0,40) 91,06(9,42) 0,94(0,02) 2,21(0,45) 91,21(8,52)
Auto Romaguera et al. (2018) IA 0,92(0,01) 2,23(0,31) 94,19(7,38) 0,93(0,02) 2,13(0,28) 95,64(7,11)
Semi Yang et al. (2017) MD 0,92(0,02) 1,77(0,32) - 0,94(0,02) 1,85(0,38) -

Proposta Rede com LSRD 0,89(0,03) 2,51(0,53) 88,82(11,99) 0,94(0,02) 1,93(0,44) 93,51(9,88)
Proposta Rede sem LSRD 0,91(0,03) 1,96(0,42) 89,34(11,36) 0,95(0,02) 1,71(0,47) 92,15(10,25)
Proposta Rede treinada na base ACDC com LSRD 0,90(0,04) 2,25(0,36) 92,08(8,54) 0,94(0,01) 2,20(0,36) 92,87(9,34)
Proposta Rede treinada na base ACDC sem LSRD 0,88(0,05) 2,41(0,44) 92,14(7,78) 0,94(0,01) 2,29(0,43) 91,69(12,19)

Resultados para os grupos 2 e 3
endocárdio epicárdio

Tipo Referência Categoria Dice DPM (mm) BC (%) Dice DPM (mm) BC (%)
Auto Avendi, Kheradvar e Jafarkhani (2016) MD + IA 0,94(0,02) 1,81(0,44) 96,69(5,70) - - -
Auto Yang, Zeng e Yi (2017) IA 0,93(0,03) 1,46(0,23) 100 - - -
Auto Hu et al. (2019) MCPI 0,90(0,03) 1,95(0,48) 96,80(7,00) 0,93(0,02) 1,98(0,53) 98,4(6,50)
Auto Tong et al. (2017) IA 0,91 2,08 96,80 - - -
Auto Yuan et al. (2018) IA 0,92(0,03) 2,00(0,29) 98,35(3,44) - - -

Proposta Rede com LSRD 0,89(0,03) 2,51(0,43) 87,52(13,69) 0,95(0,02) 1,88(0,49) 91,42(15,02)
Proposta Rede treinada na base ACDC com LSRD 0,90(0,03) 2,18(0,30) 92,49(7,96) 0,94(0,01) 2,16(0,31) 92,56(9,36)
Proposta Rede treinada nas bases ACDC e Sunnybrook com LSRD 0,91(0,03) 2,04(0,24) 91,80(10,20) 0,94(0,01) 2,21(0,36) 91,41(14,30)

Resultados para o grupo 2
endocárdio epicárdio

Tipo Referência Categoria Dice DPM (mm) BC (%) Dice DPM (mm) BC (%)
Auto Ngo, Lu e Carneiro (2017) MD + IA + MCPI 0,88(0,03) 2,34(0,46) 95,91(5,28) 0,93(0,02) 2,08(0,60) 94,95(6,18)
Semi Liu et al. (2016) MD 0,92(0,03) 1,76(0,57) 97,83(0,21) 0,95(0,01) 1,95(0,43) 97,48(0,33)
Semi Yang et al. (2016) Grafo 0,88(0,03) 2,41(0,38) 93,10(6,30) - - -
Semi Soomro et al. (2017) MD 0,95(0,03) - - 0,97(0,01) - -

Proposta Rede com LSRD 0,90(0,04) 2,35(0,56) 87,67(13,38) 0,95(0,01) 1,80(0,48) 90,52(14,16)
Proposta Rede treinada na base ACDC com LSRD 0,90(0,03) 2,28(0,34) 93,48(6,72) 0,94(0,01) 2,14(0,29) 95,37(6,05)
Proposta Rede treinada nas bases ACDC e Sunnybrook com LSRD 0,91(0,03) 2,03(0,30) 93,48(5,84) 0,95(0,01) 1,99(0,23) 96,16(5,76)

Fonte – Matheus Alberto de Oliveira Ribeiro, 2021

Em geral, o método proposto obteve resultados competitivos com os apresentados

por trabalhos correlatos, incluindo abordagens semiautomáticas. O método produziu

segmentações próximas as do especialista em nove de cada 10 imagens (BC próximo de

90%), com DPM menor que 2, 5mm para a maioria dos casos, independentemente dos

grupos utilizados no treinamento. Apesar de não ter obtido os melhores resultados para

a métrica BC, o método produziu melhores valores de DPM para o epicárdio em todas

as comparações e para o endocárdio em algumas comparações (base inteira e grupo 2),

quando comparado a métodos automáticos. Isso indica que o método foi capaz de produzir

segmentações com formatos mais consistentes que os demais, sem apresentar eventuais
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desvios em relação às segmentações do especialista. Ressalta-se que, apesar dos resultados

apresentados pelos métodos semiautomáticos propostos em Yang et al. (2017) e Soomro et

al. (2017) serem superiores, a métrica BC não é apontada nesses estudos e, portanto, não

é posśıvel aferir a consistência dessas abordagens.

Os desempenhos inferiores para o contorno do endocárdio podem estar relacionados

com a ausência de imagens da fase de FS no treinamento. Além do número de imagens

dispońıveis para o treinamento ser aproximadamente 50% menor do que as dispońıveis

para métodos que só segmentam o endocárdio com IA (AVENDI; KHERADVAR; JA-

FARKHANI, 2016; YANG; ZENG; YI, 2017), a ausência de imagens dessa fase, na qual o

tamanho da região interna do endocárdio é reduzida, favoreceu a produção de segmentações

que superestimam o tamanho da região e dificultou a detecção do VE pela rede. Enquanto

a rede conseguiu produzir segmentações para 99% das imagens na fase FD, cerca de 6%

das imagens do FS não foram segmentadas. Exames contendo casos de cardiomiopatia

hipertrófica foram os mais afetados, de modo que 12% das imagens do FS não foram

segmentadas pela rede. Os resultados para contornos do epicárdio não foram muito afetados

pois a avaliação só considera imagens da FD na avaliação, essas presentes no conjunto de

treinamento.

A limitação na variedade de imagens utilizadas no treinamento também é um

fator que contribuiu para a degradação dos resultados. Para verificar isso, redes foram

treinadas com os 100 exames da base ACDC, que possuem segmentações do endocárdio

e epicárdio em ambas as fases FD e FS do ciclo card́ıaco. Apesar de não melhorar os

resultados para as métricas Dice e DPM, houve aumento expressivo na métrica BC (entre

3% a 5% para o endocárdio), indicando que o método foi mais consistente na produção

de segmentações próximas as do especialista. Quando as bases ACDC e Sunnybrook

combinadas foram empregadas no treinamento (Grupos 2 e 3 e Grupo 2 da tabela 10),

melhorias são observadas para as métricas Dice e DPM. Esses resultados indicam que,

apesar do número de imagens serem as mesmas devido ao aumento artificial de exemplos

(Seção 4.2) a falta de diversidade no conjunto de treinamento impacta negativamente o

desempenho do método proposto.

A adição do LSRD e correção de falhas não necessariamente implicou em melhora

nos resultados médios. Enquanto o LSRD melhorou os resultados para a rede treinada

na base ACDC, o mesmo piorou os resultados quando a mesma foi treinada e testada

na base Sunnybrook (base inteira da tabela 10). Esse resultado está relacionado com a
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superestimação da região interna do endocárdio. Uma vez que o contorno do LSRD é

inicializado e os termos de energia são calculados com base na segmentação produzida pela

rede, a superestimação favorece que o contorno do LSRD se expanda, assim se distanciando

ainda mais da segmentação do especialista. Em situações nas quais a segmentação da

rede é muito semelhante a do especialista, a inclusão do LSRD não oferece vantagens; ao

contrário, favorece a ocorrência de falhas inerentes ao próprio método (Seção 3.6), como

vazamentos, que podem superestimar o tamanho das regiões segmentadas.

Apesar de não melhorar os resultados médios, as restrições impostas pelo LSRD,

em conjunto com a correção de falhas, foram capazes de manter consistência anatômica

e evitar segmentações de outras regiões, respectivamente. Uma análise visual das seg-

mentações produzidas para a base Sunnybrook inteira revelou que 43 dos 45 exames (95%)

possuem uma das seguintes falhas para ao menos uma imagem: 1) presença de buracos

ou fragmentações (88%); 2) incapacidade de produzir segmentações (45%) para alguma

imagem de uma fatia válida (e.g., imagem que possui segmentação do especialista); 3)

segmentação de outras estruturas card́ıacas (28%). Essa taxa alta de exames com erros

anatômicos é condizente com a literatura (BERNARD et al., 2018). Todas essas falhas

foram corrigidas com a aplicação do LSRD e correção de falhas para fatias válidas. A

primeira falha é corrigida pelo LSRD, que favorece a produção de segmentações convexas e

com pouca fragmentação (Seção 4.7). Já a segunda e terceira falhas são corrigidas seguindo

a estratégia definida na seção 4.8. Destaca-se que a terceira falha ocorreu apenas em

fatias apicais e, principalmente, em fatias basais, nas quais o VE possui modificações na

forma e pode ser confundido com outras estruturas card́ıacas, com formas e intensidades

semelhantes.

5.2.2 Estimação de biomarcadores

Para verificar a capacidade do método em estimar biomarcadores, as métricas

cĺınicas FE e MVE (equações 13 e 14 da seção 3.4) foram calculadas para as bases

Sunnybrook e ACDC. Ambas as redes foram treinadas com as respectivas bases, utilizando

a mesma estratégia de validação cruzada empregada na comparação com a literatura

(Seção 5.2.1). A figura 31 exibe gráficos de regressão linear comparando os valores das

métricas obtidos a partir das segmentações do especialista e do método.
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Figura 31 – Estimação de métricas cĺınicas com o método proposto. Pontos próximos da
linha tracejada indicam que a estimativa é bem próxima ao valor original.
A linha sólida verde indica a reta de regressão linear inferida a partir das
estimativas.
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Fonte – Matheus Alberto de Oliveira Ribeiro, 2021

É posśıvel notar que os valores estimados para as métricas cĺınicas ficaram próximos

ao do especialista em grande parte dos exames. O erro absoluto médio para a FE e MVE

foram, respectivamente, de 5% e 19g para a base Sunnybrook e 13% e 13g para a base

ACDC.

Em quase todos os casos da base ACDC, a rede estimou valores menores para a

FE em relação ao especialista. Isso ocorreu pois houve uma superestimação do volume na

fase de FS. Um dos fatores que contribúıram para esse erro é a inclusão de segmentações

produzidas em fatias referentes a regiões posteriores à base e ápice do VE no cálculo

dos volumes. Foi detectado que, em diversos casos da base ACDC, a segmentação do

especialista está presente em mais fatias na fase de FD em relação à fase de FS. Nessas

situações, mesmo que a rede atue corretamente e não produza segmentações para o FS, o

método de correção de falhas irá, incorretamente, produzir segmentações, favorecendo a

superestimação do volume.
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Para a métrica MVE, houveram dois outliers, um para cada base, em que o método

realizou uma estimativa inferior. Tais casos se referem a pacientes com cardiomiopatia

hipertrófica. A figura 32 apresenta o resultado da segmentação para o exemplo da base

Sunnybrook na fase de FD, utilizada no cálculo da MVE. É posśıvel verificar que o VE

possui alta presença de músculos papilares, o que dificulta a segmentação pela rede e a

obtenção de informações utilizadas nos termos de energia do LSRD. Além da presença

de buracos e falhas, o método foi incapaz de evoluir o contorno do epicárdio para uma

das fatias, falhando em produzir segmentação para o miocárdio e, portanto, diminuindo a

estimativa da MVE.

Figura 32 – Exemplo de falha do método para um paciente com cardiomiopatia hipertrófica.
Imagens de RMC retiradas da base Sunnybrook.

Base

Ápice
Fonte – Matheus Alberto de Oliveira Ribeiro, 2021

5.2.3 Habilidade de generalização

Como pode ser verificado na tabela 10, o método demonstrou boa habilidade de

generalização entre as bases Sunnybrook e ACDC. Com o intuito de fornecer mais evidências

sobre a habilidade de generalização, testes foram realizados considerando combinações

entre bases para treinamento e teste. Os resultados são apresentados na tabela 11. Foram

obtidos a métrica geométrica Dice e o erro absoluto para as métricas cĺınicas MVE e

volume do endocárdio. A FE não foi calculada pois a base InCor não possui segmentações
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para a fase de FS. Diferentemente do que é realizado para a base Sunnybrook (Tabela 10),

os resultados exibidos não são restritos para segmentações consideradas bons contornos.

Tabela 11 – Habilidade de generalização do método proposto em diferentes combinações
de bases para treinamento e teste. O melhor valor para cada métrica está
destacado em negrito. Os valores são apresentados no formato “média (desvio
padrão)”.

Segmentação sem LSRD
Base(s) treinamento Base teste Dice ENDO Dice EPI Erro vol. ENDO (ml) Erro MVE (g)

ACDC Sunnybrook 0,83(0,09) 0,91(0,03) 21,04(16,78) 16,00(11,04)
Sunnybrook ACDC 0,74(0,16) 0,77(0,16) 24,28(23,35) 21,53(18,98)

ACDC InCor 0,78(0,14) 0,82(0,12) 22,19(52,76) 24,67(29,71)
Sunnybrook InCor 0,70(0,14) 0,76(0,13) 32,41(36,30) 37,58(45,18)

ACDC + Sunnybrook InCor 0,76(0,14) 0,81(0,16) 25,99(52,90) 29,73(37,14)

Segmentação com LSRD
Base(s) treinamento Base teste Dice ENDO Dice EPI Erro vol. ENDO (ml) Erro MVE (g)

ACDC Sunnybrook 0,86(0,08) 0,91(0,03) 12,19(14,22) 9,18(9,18)
Sunnybrook ACDC 0,75(0,16) 0,79(0,15) 20,15(15,93) 20,36(18,78)

ACDC InCor 0,78(0,14) 0,82(0,12) 20,85(51,68) 21,75(30,22)
Sunnybrook InCor 0,71(0,14) 0,77(0,13) 30,50(36,16) 36,16(45,05)

ACDC + Sunnybrook InCor 0,76(0,14) 0,81(0,16) 24,99(51,83) 27,51(36,74)

Fonte – Matheus Alberto de Oliveira Ribeiro, 2021

Em comparação com os resultados da tabela 10, a presença do LSRD foi capaz de

melhorar ou manter os resultados para todas as métricas. Resultados mais expressivos

foram obtidos para a rede treinada na base ACDC e testada na base Sunnybrook, com

diminuição próxima de 9ml e 7g no erro absoluto médio para as estimativas do volume do

endocárdio e MVE.

Resultados inferiores foram obtidos quando a base Sunnybrook é utilizada no

treinamento, em comparação com a base ACDC. Como mencionado na seção 5.2.1, tal

desempenho inferior pode estar relacionado com a baixa quantidade de imagens dispońıveis,

bem como com a ausência de imagens para a fase de FS. Nota-se que, mesmo utilizando

ambas as bases ACDC e Sunnybrook no treino, os resultados foram inferiores em todas as

métricas, quando comparados com os produzidos pela rede treinada apenas com a base

ACDC. Uma posśıvel explicação para esse resultado é o fato da base ACDC já conter

exemplos variados com as mesmas patologias presentes na base InCor, indicando que o

acréscimo de mais exemplos, provindos da base Sunnybrook, não altera substancialmente

o desempenho da rede. Nesse cenário, o valor inferior, porém próximo das métricas, pode

estar relacionado com variações normalmente presentes em diferentes redes treinadas.

Esse mesmo argumento pode ser empregado para explicar o desempenho superior do

método treinado na base ACDC e testado na base Sunnybrook. Apesar de distintos, é
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posśıvel que os exemplos presentes nas duas bases contenham caracteŕısticas semelhantes

no que se refere à variabilidade presente nos exames de RMC, favorecendo a habilidade

de generalização. Testes com outras bases de imagens podem fornecer mais evidências a

respeito desses resultados.

É posśıvel verificar que, em geral, o método produziu resultados menos estáveis,

principalmente para a estimativa de métricas cĺınicas, dado os altos valores de desvio padrão.

Entretanto, o método foi capaz de obter valores médios para métrica Dice superiores a

0,70 em todos os casos, resultado considerado bom por alguns autores (PLUEMPITIWI-

RIYAWEJ et al., 2005; ARRIETA et al., 2017).

Não foram realizados testes comparativos com os trabalhos correlatos em relação ao

quesito generalização, visto que testes de generalização entre as bases ACDC e Sunnybrook

não são realizados. Em Zheng et al. (2018), por exemplo, a rede foi treinada com uma base

contendo 3078 exames e testada com a Sunnybrook, resultando nos valores médios 0,88 e

0,94 para a métrica Dice do endocárdio e epicárdio, respectivamente, calculados apenas

para os bons contornos. Apesar de superiores ao indicado na tabela 11, tais resultados são

inferiores aos obtidos pelo método proposto quando considerados apenas os bons contornos,

como indica a tabela 10.

Com esses resultados, conclui-se que, apesar de ainda haver oportunidades para

melhorar a consistência, especialmente no cálculo de métricas cĺınicas, o método proposto

demonstrou habilidade de generalização entre diferentes bases.

5.2.4 Desempenho para diferentes cardiopatias

Os resultados obtidos pelo método para todas as redes treinadas da tabela 11 foram

organizados de acordo com as cardiopatias presentes nas bases. A tabela 12 indica o

desempenho do método para pacientes normais e com diferentes cardiopatias.

As melhores estimativas de volume do endocárdio e MVE foram obtidas para

pacientes normais. Já para casos de cardiomiopatias, os erros são superiores para todas

as métricas. Em casos com cardiomiopatia hipertrófica, o erro médio para a métrica

MVE foi em torno de quatro vezes maior que o obtido para pacientes normais, mesmo

com a utilização do LSRD. Um comportamento semelhante do método é observado para

a estimativa do volume do endocárdio em casos com cardiomiopatia dilatada. Essas
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Tabela 12 – Desempenho do método para pacientes normais e com diferentes cardiopatias.
Os valores são apresentados no formato “média (desvio padrão)”.

Segmentação sem LSRD
Classe Dice ENDO Dice EPI Erro vol. ENDO (ml) Erro MVE (g)
Normal 0,79(0,09) 0,82(0,09) 14,56(13,62) 13,64(11,09)

Cardiomiopatia Hipertrófica 0,70(0,15) 0,77(0,15) 21,63(18,88) 41,46(46,70)
Cardiomiopatia Dilatada 0,76(0,16) 0,80(0,15) 44,82(74,58) 32,85(35,48)
Infarto do miocárdio 0,83(0,10) 0,85(0,10) 23,79(16,66) 15,66(11,88)

Segmentação com LSRD
Classe Dice ENDO Dice EPI Erro vol. ENDO (ml) Erro MVE (g)
Normal 0,80(0,09) 0,83(0,09) 13,32(11,93) 11,02(11,00)

Cardiomiopatia Hipertrófica 0,70(0,15) 0,78(0,15) 20,58(18,86) 40,37(46,86)
Cardiomiopatia Dilatada 0,76(0,16) 0,81(0,15) 41,31(72,48) 29,98(34,56)
Infarto do miocárdio 0,84(0,09) 0,86(0,09) 18,62(15,31) 12,18(11,70)

Fonte – Matheus Alberto de Oliveira Ribeiro, 2021

disparidades estão provavelmente associadas com as caracteŕısticas de cada cardiomiopatia,

uma vez que em casos hipertróficos o miocárdio possui tamanhos e formatos irregulares,

enquanto que em casos dilatados a região interna do endocárdio possui um tamanho acima

dos normal.

Nota-se, entretanto, que o método não tem desempenho necessariamente inferior

para todas as cardiopatias. Em casos com infarto do miocárdio, o método obteve os

melhores valores para a métrica Dice e valores relativamente próximos aos casos normais

para as métricas cĺınicas.

É posśıvel que os resultados inferiores para cardiomiopatias estejam relacionados

com o número insuficiente de exemplos. Apesar do conjunto utilizado no treinamento

possuir a mesma quantidade de exemplos para cada cardiopatia, os exemplos fornecidos

não necessariamente cobrem toda a variabilidade posśıvel para cada cardiopatia. Dessa

maneira, os resultados indicam que o método é enviesado para pacientes normais e possui

dificuldade em realizar estimativas satisfatórias para casos anormais, com presença de

cardiomiopatias.

5.2.5 Desempenho para diferentes fatias

A figura 33 apresenta o desempenho médio do método para a métrica Dice em

diferentes fatias do exame de RMC. É posśıvel notar que, independentemente das bases

escolhidas para treinamento e teste, o método produziu resultados inferiores para fatias

próximas ao ápice do coração. Esse resultado é condizente com o relatado nos trabalhos
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correlatos (Seção 3.6) e corresponde a uma das limitações dos métodos de AP. Em

contrapartida, os resultados se mantiveram consistentes nas demais fatias, incluindo fatias

basais.

Figura 33 – Valores médios para a métrica Dice em diferentes fatias.
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O tamanho reduzido do VE na fatias do ápice, aliado à resolução espacial limitada

das imagens de RMC, são fatores que podem ter causado os baixos resultados, semelhante

ao mencionado na seção 5.1. Além de dificultar o desempenho da rede, o LSRD também é

impactado, uma vez que as regiões do miocárdio e endocárdio são menores e apresentam

menor contraste, favorecendo o vazamento das segmentações.

Quedas mais bruscas de desempenho são observadas quando diferentes bases são

utilizadas no treinamento e no teste. Por exemplo, a rede treinada na base Sunnybrook e

testada na base ACDC teve uma queda média de 0,4 na métrica Dice em fatias apicais,

em comparação com fatias entre a base e o meio (i.e., fatia média entre base e ápice).

Entretanto, quando ambos treino e teste ocorreram na base Sunnybrook, a queda foi

menos substancial, com valor 0,15 inferior à média encontrada para as fatias restantes.

Esse resultado pode estar associado com a dificuldade de generalização da rede treinada

na base Sunnybrook.

Para as fatias da base, região indicada como limitação dos métodos de MD e AP

(Seção 3.6), o método demonstrou pouca diminuição de desempenho quando comparado
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com fatias do meio. Esse resultado positivo pode estar relacionado com a inclusão da função

de perda LossShape, uma vez que as segmentações produzidas pela rede treinada com essa

função são mais convexas e apresentam melhor similaridade de forma nos cenários de

generalização (Figura 25) e, portanto, são menos suscetivas a incluir regiões que deturpem

o formato do VE, como a via de sáıda. Já para o LSRD, as restrições de convexidade e de

distância em relação à segmentação produzida pela rede impediram o vazamento nessas

fatias.

Esses resultados indicam que, apesar de ainda obter resultados inferiores para fatias

apicais, o método produziu segmentações satisfatórios em fatias basais, mantendo um

desempenho similar às fatias do meio, inclusive quando treinamento e teste são realizados

em bases diferentes.

5.3 Limitações e oportunidades de aprimoramento

Nessa seção, limitações referentes ao processo de segmentação proposto e suas etapas

constituintes são elencadas e discutidas. Adicionalmente, oportunidades de aprimoramento

e trabalhos futuros são indicados.

5.3.1 Método de segmentação em geral

Músculos papilares: no método de segmentação proposto, os músculos papilares

são considerados como parte da região interna do endocárdio. Apesar dessa inclusão

ser adotada na maioria dos trabalhos analisados, bem como nos exemplos segmentados

presentes nas bases públicas utilizadas, a detecção e inclusão dessas estruturas como

parte do miocárdio é relevante para o cálculo preciso de métricas cĺınicas, uma vez que

tais regiões podem compreender parte significativa da região segmentada (e.g., exame da

figura 32). Considerando que os músculos papilares possuem intensidades semelhantes ao

miocárdio, métodos automáticos de limiarização podem ser empregados na detecção dessas

estruturas. Por exemplo, em diversos casos, foi observado que os mapas de probabilidade

utilizados no LSRD conseguem detectar tais regiões (e.g., figura 26C).

Intervalo de fatias contendo o VE: muitos exames de RMC incluem algumas

fatias extras, fora do intervalo definido pela base e pelo ápice, que não contêm o VE. Nessas

fatias, especialmente as próximas da região basal, estruturas semelhantes estão presentes
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(e.g., átrios, via de sáıda) e são, algumas vezes, segmentadas incorretamente pelo método

proposto. A figura 34 ilustra exemplos de fatias extras anteriores à base e posteriores ao

ápice. É posśıvel notar que o método produziu segmentações para fatias anteriores à base,

mesmo que incompletas, uma vez que tais imagens contém uma estrutura semelhante

ao VE que mistura regiões do próprio VE, átrio esquerdo e via de sáıda. Para evitar

ambiguidade na segmentação por especialistas, alguns protocolos auxiliam na decisão se

determinada fatia deve ou não ser considerada parte do VE. Por exemplo, o protocolo

espećıfico para a base Sunnybrook (RADAU et al., 2009) define que uma fatia só é definida

como pertencente ao VE se a área do miocárdio for maior que 50% do ćırculo definido

pelo mesmo. A definição de protocolos e regras espećıficas para a segmentação de fatias

dificulta a capacidade de generalização do método de segmentação proposto, uma vez

que protocolos diferentes podem ser aplicados por outros especialistas. Por esse motivo, a

aplicação e avaliação do método foi restrita entre a base e o ápice indicadas pela presença

de segmentação do especialista. Essa restrição não favorece os resultados para a base

Sunnybrook (Seção 5.2.1), uma vez que o método de avaliação oficial da base só considera

segmentações realizadas nesse intervalo. Considerando esse problema, para a aplicação do

método proposto de maneira totalmente automática em ambiente cĺınico, se faz necessário

definir manualmente o intervalo de fatias úteis ou construir métodos capazes de detectar a

existência do VE na imagem e definir automaticamente o intervalo válido.

Consistência entre segmentações: nesse trabalho, a consistência entre seg-

mentações não é explorada. Em outras palavras, o método proposto não garante suavidade

entre segmentações de quadros e fatias próximas. Apesar da etapa referente à correção

de falhas corrigir segmentações realizadas em outras estruturas presentes nas imagens de

RMC, a mesma não é capaz de corrigir segmentações parciais do VE. Algumas estratégias

para favorecer a consistência que podem ser exploradas são: verificar distâncias espaciais

entre segmentações (WANG et al., 2015b); segmentar a sequência temporal inteira com

AP ao mesmo tempo (SAVIOLI et al., 2018; YANG et al., 2018a); sincronizar e evoluir

MDs de diferentes fatias para garantir suavidade 3D (KHAMECHIAN; SAADATMAND-

TARZJAN, 2018); utilizar segmentações de fatias ou quadros próximos para restringir a

segmentação atual (QIN; TIAN; YAN, 2015; PUNITHAKUMAR et al., 2016).

Segmentação do ventŕıculo direito: embora não faça parte do escopo abor-

dado nesse trabalho, o método proposto pode ser futuramente adaptado para realizar a

segmentação do ventŕıculo direito, bem como outras estruturas anatômicas em imagens
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Figura 34 – Exemplos de exames contendo fatias extras: A) fatias anteriores à base; B)
fatia posterior ao ápice. Imagens de RMC retiradas da base Sunnybrook.
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médicas. De acordo com Bernard et al. (2018), a segmentação do ventŕıculo direito é menos

explorada na literatura, mas também é importante para o diagnóstico de doenças.

Bases de imagens: o treinamento e a avaliação do método proposto se limitou a

duas bases públicas, amplamente utilizadas na literatura, e uma base privada, fornecida

pelo InCor (Seção 4.1). Apesar de conter exemplos produzidos por diferentes máquinas de

RM e com variadas cardiopatias, a quantidade de imagens dispońıveis pode ser considerada

insuficiente. Dessa forma, a inclusão de exames provindos de outras bases públicas (Seção

3.5) é importante tanto para favorecer o treinamento da rede de AP, bem como fornecer

melhores evidências sobre o desempenho do método proposto.

Outros tipos de imagens médicas: o método proposto foi projetado e aplicado

considerando imagens bidimensionais provenientes de exames de RMC de eixo curto.

Apesar dessa limitação, as ideias desenvolvidas nesse trabalho podem ser eventualmente



Caṕıtulo 5. Resultados e discussões 118

adaptadas para outras orientações do coração (e.g., eixo longo de duas ou quatro câmaras)

ou outros tipos de imagens médicas, como tomografia computadorizada.

5.3.2 Obtenção da ROI

Tamanho da ROI: como mencionado na seção 4.4, o tamanho da ROI foi fixado em

18cm, o dobro do tamanho estimado para o coração. Apesar de ser suficiente para capturar

o VE em todos os exames testados e diminuir a variabilidade dos exames, a proporção de

pixels referentes a outras estruturas da imagem ainda se mostra superior, especialmente

em fatias apicais, nas quais o VE possui tamanho reduzido. Apesar da implementação da

função de perda LossShape e aumento artificial de exemplos ter favorecido o desempenho

da U-net treinada com a obtenção automática da ROI quando comparado com a obtenção

manual (Seção 5.1), o método ainda produz resultados inferiores para as fatias apicais

(Seção 5.2.5). Dessa forma, a obtenção automática de ROIs que mantenham o VE com

tamanho fixo em relação à imagem constitui uma oportunidade de melhoria para o método

proposto.

Adição de etapas: novas etapas podem ser incorporadas ao método de obtenção da

ROI atual. Por exemplo, métodos de AP podem ser aplicados à ROI obtida, visando obter

o centro do VE ou realizar uma segmentação parcial (Seção 3.3.2). Redes intermediárias

também podem ser treinadas para transformar a ROI para uma representação canônica

(VIGNEAULT et al., 2018), diminuindo variações causadas por diferentes orientações.

5.3.3 Equalização de histograma

Contraste entre regiões: a EH (Seção 4.5) foi escolhida devido a sua simplicidade,

não necessidade de parametrização e habilidade de promover generalização. Apesar das

vantagens, a EH se mostra um método senśıvel e dependente da ROI obtida. Em cenários

nos quais a ROI inclui muitas regiões escuras ou a região do VE é muito pequena, o

contraste das regiões internas do endocárdio e do miocárdio tende a diminuir, o que pode

ter impactado os resultados. Ainda assim, como indicado na seção 4.5, a utilização de EH

mostrou resultados semelhantes ao EHLC, que é por definição menos senśıvel a tais fatores.
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Esses resultados indicam a necessidade de investigar novas estratégias que melhorem o

contraste entre regiões, enquanto promovem generalização.

Utilização de informações prévias: a presença de informações referentes à

distribuição de intensidades em um determinado exame podem ser úteis na construção de

métodos de equalização mais eficazes. A partir de uma amostragem, produzida por uma

segmentação inicial, as distribuições de intensidades do miocárdio e da região interna do

endocárdio podem ser estimadas, semelhante ao que é feito para o LSRD, e empregadas na

construção de transformações de intensidade. Por exemplo, a técnica de correspondência

de histograma (do inglês histogram matching) (GONZALEZ, 2002) pode ser aplicada para

construir uma transformação capaz de padronizar e aumentar o contraste das distribuições

estimadas.

5.3.4 Rede de aprendizado profundo

Consistência anatômica: a análise realizada para função LossShape não ofereceu

evidências claras de aumento na produção de segmentações anatomicamente consistentes e,

por esse motivo, novos testes e aprimoramentos são necessários para melhorar a consistência

anatômica. Opções incluem: enviar a segmentação produzida para uma fatia ou instante

de tempo próximos juntamente à nova imagem a ser segmentada (ZHENG et al., 2018);

construir funções de perda que considerem a probabilidade de determinado pixel pertencer

a cada região (ZOTTI et al., 2019); utilizar outras redes de AP para corrigir segmentações

falhas (PAINCHAUD et al., 2020); empregar redes de AP para selecionar e fundir atlas

(YANG et al., 2018b).

Aumento artificial de exemplos: como indicado nas seções 5.1 e 5.2.1, a presença

de diversidade é essencial para o bom desempenho da rede. Apesar das rotações e translações

empregadas no aumento artificial de exemplos favorecerem a diversidade e melhorarem

o desempenho do método, no contexto do presente trabalho as mesmas não conseguem

substituir a necessidade de mais exemplos reais. Um dos maiores desafios na geração de

exemplos artificias é o cuidado necessário para não produzir exemplos anatomicamente

imposśıveis. Estudos recentes tem explorado meios de produzir exemplos anatomicamente

consistentes. Em Xia et al. (2021), redes adversárias generativas são utilizadas na geração

de novas fatias a partir da interpolação de fatias adjacentes, favorecendo a estimação

de métricas cĺınicas. Já em Lin, Wu e Yang (2020), um modelo de aparência estat́ıstico
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é constrúıdo a partir de exemplos reais e utilizado para produzir novos exemplos que

correspondam a posśıveis variações plauśıveis. Essas estratégias podem ser exploradas

futuramente e incorporadas ao método proposto.

5.3.5 Level set

Definição de pesos para os termos de energia: o maior desafio encontrado na

aplicação do LSRD proposto (Seção 4.7) foi a calibração dos termos de energia. Os pesos

utilizados foram definidos manualmente e fixados durante todos os testes. Essa decisão

desfavorece a capacidade de correção de falhas e favorece a aparição de erros inerentes à

categoria de MDs. Por exemplo, quando a segmentação da rede é muito debilitada, o termo

de energia S (Seção 4.7.3), referente à proximidade para com a segmentação produzida

pela rede, impede a evolução do LSRD (e.g., segmentações falhas observadas na figura 32).

Porém, quando a segmentação é próxima a do especialista, o termo evita que o LSRD se

afaste e seja atráıdo para rúıdos e vazamentos. De maneira similar, um peso alto para o

termo D (Seção 4.7.5), referente à espessura do miocárdio, desfavorece a segmentação em

casos patológicos nos quais os contornos do epicárdio e endocárdio não são concêntricos,

enquanto um peso baixo favorece vazamentos. Dessa maneira, conclui-se que não existe

conjunto de pesos ideais capazes de corrigir todas as posśıveis falhas na segmentação da

rede, ao mesmo tempo que não degrada segmentações corretas. A determinação dos pesos

é dependente da qualidade da segmentação produzida pela rede e dos problemas existentes

na mesma.

Obtenção de informações e estat́ısticas: uma das vantagens da formulação do

LSRD proposto é que os termos de energia utilizam informações exclusivas e espećıficas

do exame de RMC segmentado, obtidas pela segmentação da rede. Com as estat́ısticas

corretas, o método consegue se adaptar para diferentes variações de imagem e cardio-

patias. Em contrapartida, essa estratégia torna o LSRD dependente da qualidade das

mesmas. Segmentações em regiões incorretas ou superestimadas, como ocorreu para a base

Sunnybrook (Seção 5.2.1), podem acarretar em falhas do método.

Avaliação da qualidade das segmentações: considerando que a eficácia do

LSRD é totalmente dependente da segmentação produzida pela rede, se faz necessário a

definição de abordagens capazes de verificar a qualidade dessas segmentações e identificar
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falhas. Com tais informações, é posśıvel decidir entre a necessidade de aplicação do LSRD e

quais ajustes devem ser realizados nos pesos para corrigir as falhas identificadas. Uma vez

que o ajuste automático de parâmetros de MDs para cada caso não é abordada nos trabalhos

correlatos, tal problema constitui um tópico de pesquisa que pode ser futuramente explorado.

Posśıveis estratégias incluem analisar a consistência das segmentações entre fatias e instantes

de tempo ou treinar modelos capazes de mensurar a distância entre a segmentação produzida

e a segmentação anatomicamente correta mais próxima (PAINCHAUD et al., 2020).

Aplicação como etapa optativa: como um método semiautomático, o uso do

LSRD, bem como a definição de seus parâmetros, podem ser decididos pelo especialista,

caso o mesmo verifique falhas na segmentação. Quando aplicado nos casos certos, o LSRD

é capaz de melhorar os resultados obtidos, mesmo sem ajuste de parâmetros. Por exemplo,

para a rede treinada com a base Sunnybrook inteira (Tabela 10), a escolha manual da

segmentação que obteve melhor métrica Dice entre as segmentações produzidas com e

sem o LSRD aumentou a taxa de BC para 91,19 e 94,05 nos contornos do endocárdio e

epicárdio, respectivamente.

5.3.6 Correção de falhas

Correção de segmentações em fatias e quadros inválidos: em algumas

situações, o método de correção de falhas pode produzir segmentações em imagens que

não contêm o VE. Isso ocorre em fatias basais e apicais, na qual o VE é viśıvel e possui

segmentações do especialista apenas em alguns quadros de uma sequência temporal, ou em

fatias extras, nas quais a rede produziu alguma segmentação incorreta em algum quadro.

Apesar de ser capaz de produzir segmentações em imagens sem segmentações da rede,

o método é incapaz de determinar se a ausência de uma segmentação ocorre devido à

inexistência de VE na imagem ou devido à falha da rede. Considerando essa dificuldade,

se faz necessário a restrição manual das fatias e quadros considerados na segmentação ou

o desenvolvimento de estratégias que detectem automaticamente a existência do VE na

imagem.

Escolha da segmentação fonte: a prinćıpio, qualquer segmentação classificada

como correta pode ser usada como fonte para a correção de uma segmentação falha. No

método proposto, qualquer uma das duas segmentações vizinhas (e.g., instantes i− 1 e
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i+1, considerando a correção para o instante i) é escolhida e usada como fonte. Entretanto,

a incapacidade de verificação automatizada da qualidade de uma segmentação fonte

desfavorece a eficácia da correção, uma vez que falhas ainda podem existir em segmentações

classificadas como corretas. De maneira similar ao LSRD, abordagens automáticas capazes

de mensurar a qualidade de segmentações podem ser utilizadas na escolha da segmentação

fonte.

Aplicação como etapa optativa: assim como o LSRD, essa etapa pode ser

aplicada optativamente, de acordo com a decisão do especialista. Adicionalmente, o

especialista pode selecionar manualmente eventuais casos de falhas e segmentações de boa

qualidade para serem usadas como fontes na correção.

5.4 Trabalhos em elaboração e submetidos

Durante o desenvolvimento desse trabalho, dois artigos foram produzidos, sendo

um submetido a um periódico e outro publicado nos anais de uma conferência. Descrições

sobre os mesmos são dadas a seguir:

• o artigo intitulado “Left ventricle segmentation in cardiac MR: a systematic mapping

of the last decade”, submetido à revista ACM Computing Surveys, que detalha os

resultados obtidos durante a confecção do mapeamento sistemático, resumidos no

caṕıtulo 3 (RIBEIRO; NUNES, 2021b);

• o artigo intitulado “Evaluating the pre-processing impact on the generalization of

deep learning networks for left ventricle segmentation”, publicado nos anais do “5th

International Workshop on Deep Learning in Bioinformatics, Biomedicine, and He-

althcare Informatics”, ocorrido juntamente à conferência BIBM (IEEE International

Conference on Bioinformatics and Biomedicine), que apresenta uma análise da

influência do pré-processamento (i.e., obtenção da ROI e equalização) na habilidade

de generalização das redes de AP (RIBEIRO; NUNES, 2021a).

Os resultados finais obtidos para o processo de segmentação proposto compõem

um artigo, atualmente em elaboração, que será futuramente submetido a um periódico

da área. Exemplos de periódicos consideráveis são o Medical Image Analysis, o Computer

Vision and Image Understanding e o Magnetic Resonance Imaging.
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6 Considerações finais

O presente trabalho apresentou um método h́ıbrido de segmentação automática

do VE em exames de RMC de eixo curto. O método combina os bons resultados obtidos

pelas redes de AP com a precisão e habilidade de impor restrições anatômicas provindos

dos MDs.

Considerando os resultados obtidos por um mapeamento sistemático, determinou-se

as principais tendências e limitações dos métodos atuais. A partir da análise conduzida, um

processo de segmentação foi proposto, contendo etapas de obtenção da ROI, equalização

de histograma, segmentação com AP, segmentação com LSRD e correção de falhas. Cada

etapa foi projetada visando favorecer a habilidade de generalização e impedir a produção

de segmentações com falhas anatômicas. Na etapa de obtenção da ROI, propriedades

temporais e espaciais inerentes ao exame de RMC são utilizadas na localização do VE,

enquanto a etapa de equalização é responsável por padronizar a distribuição de intensidades

das estruturas card́ıacas em diferentes imagens. Uma nova função de perda que explora o

formato das segmentações é proposto e empregado no treinamento das redes de AP. Para

evitar a presença de falhas e erros usualmente detectados em segmentações produzidas

por redes de AP, LSRD é aplicado e utiliza informações obtidas pela rede para retificar

as segmentações e garantir propriedades anatômicas. Por fim, segmentações falhas são

detectadas e corrigidas com LSRD.

Resultados referentes à avaliação do método indicam que o mesmo obteve resultados

próximos aos trabalhos correlatos, foi capaz de estimar métricas cĺınicas com valores seme-

lhantes aos indicados pelo especialista em diversos casos e conseguiu promover generalização

entre diferentes bases. O método produziu, para a base Sunnybrook, segmentações com

distâncias média inferiores a 2mm em relação às segmentações do especialista, resultado

superior aos obtidos pelos trabalhos correlatos. Entretanto, o método ainda comete erros

em diversos casos cardiopáticos, especialmente com presença de cardiomiopatias, e em

fatias apicais, na qual o VE tem tamanho reduzido. Os resultados apontam que, apesar de

robusto, o método h́ıbrido ainda apresenta maior dificuldade em casos at́ıpicos.

A adição do LSRD e das restrições de forma conseguiu, com sucesso, reduzir a

presença de erros anatômicos, comprovando a hipótese e cumprindo o objetivo principal

estabelecidos para o presente trabalho. Entretanto, tais inclusões não necessariamente con-
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seguiram melhorar os resultados gerais. Verificou-se que, apesar de produzir segmentações

mais convexas, a rede treinada com a nova função de perda ainda apresenta desempenho

semelhante às treinadas com funções clássicas considerando métricas objetivas e ainda co-

mete erros anatômicos. Testes demonstraram que a aplicação do LSRD em casos nos quais

a rede já produziu uma segmentação muito próxima ao especialista favorece a ocorrência

de falhas inerentes aos métodos de MD, diminuindo o desempenho geral do método. Novas

técnicas automáticas capazes de detectar falhas nas segmentações produzidas pela rede e

decidir a necessidade de aplicação do LSRD, bem como determinar parâmetros ótimos para

cada situação, são estratégias que podem evitar esse problema e melhorar os resultados

apresentados, constituindo objetos de pesquisa que podem ser abordados em trabalhos

futuros.

Uma das vantagens do método proposto é que cada etapa constituinte pode ser

aplicada optativamente. Novas etapas podem ser inseridas, assim como diferentes conjuntos

de etapas podem ser aplicadas caso-a-caso. Dessa maneira, em um cenário semiautomático,

as etapas do método podem ser aplicadas por um especialista ou acopladas a outras

abordagens, de acordo com a necessidade, automatizando parte do processo de segmentação

e favorecendo a realização de diagnósticos mais rápidos e precisos.

O método proposto, bem como as ideias apresentadas e oportunidades de aprimo-

ramento do método proposto: a) constituem objetos de pesquisa com grande potencial

de contribuição cient́ıfica para área de processamento de imagens médicas; b) podem ser

utilizados na construção de uma ferramenta de baixo custo capaz de auxiliar especialistas

da área de Cardiologia na realização de diagnósticos médicos com rapidez e precisão,

acrescentando ao presente trabalho um potencial de impacto social.
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available from tensorflow.org. Dispońıvel em: ⟨http://tensorflow.org/⟩. Citado na página
81.

ACDC. Automated Cardiac Diagnosis Challenge. 2017. Dispońıvel em: ⟨https:
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TEUWEN, J.; IŠGUM, I. State-of-the-art deep learning in cardiovascular image analysis.
JACC: Cardiovascular Imaging, v. 12, n. 8, Part 1, p. 1549 – 1565, 2019. ISSN 1936-878X.
Citado 2 vezes nas páginas 31 e 33.
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MILLER, C. A.; JORDAN, P.; BORG, A.; ARGYLE, R.; CLARK, D.; PEARCE, K.;
SCHMITT, M. Quantification of left ventricular indices from SSFP cine imaging: Impact
of real-world variability in analysis methodology and utility of geometric modeling.
Journal of Magnetic Resonance Imaging, Wiley, v. 37, n. 5, p. 1213–1222, nov 2012.
Citado na página 20.

MOHAMMADI, S.; HEDJAZI, A.; SAJJADIAN, M.; GHOROUBI, N.; MOHAMMADI,
M.; ERFANI, S. Study of the normal heart size in northwest part of iranian population: a
cadaveric study. J Cardiovasc Thorac Res, Tabriz University of Medical Sciences, v. 8,
n. 3, p. 119–125, 2016. ISSN 20085117. Citado na página 77.

NACIF, M. S.; JUNIOR, A. C. O.; CARVALHO, A. C. P.; ROCHITTE, C. E. Ressonância
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PENNELL, D. J.; UNDERWOOD, S.; MANZARA, C. C.; SWANTON, R.; WALKER, J.;
ELL, P. J.; LONGMORE, D. B. Magnetic resonance imaging during dobutamine stress
in coronary artery disease. The American Journal of Cardiology, v. 70, n. 1, p. 34 – 40,
1992. ISSN 0002-9149. Citado na página 19.

PETITJEAN, C.; DACHER, J. A review of segmentation methods in short axis cardiac
MR images. Medical Image Analysis, v. 15, n. 2, p. 169 – 184, 2011. ISSN 1361-8415.
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WU, Y.; WANG, Y.; JIA, Y. Segmentation of the left ventricle in cardiac cine MRI using
a shape-constrained snake model. Computer Vision and Image Understanding, v. 117,
n. 9, p. 990 – 1003, 2013. ISSN 1077-3142. Citado 4 vezes nas páginas 29, 50, 52 e 74.
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