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aceitar a verdade da experiência matemática. Isso significa aceitar a 
legitimidade da matemática como ela é: falível, corrigível e significativa!” 

 

DAVIS, Philip; HERSH, Reuben. The Mathematical 
Experience. Birkäuser Boston, 1982, p.422 
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R E S U M O 

 

COZIN, L. F. Segmentação e classificação semiautomáticas do grau 
de degeneração dos discos intervertebrais da região lombar da 
coluna vertebral. 2016. 152 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão 
Preto/SP, 2017. 
 

A tese propõe uma metodologia, em nível de pesquisa, por intermédio do 
desenvolvimento e da adaptação de ferramentas de apoio 
computadorizado, capaz de realizar a segmentação da imagem dos 
discos intervertebrais da região lombar da coluna vertebral humana, de 
maneira semiautomática reduzindo o tempo gasto manualmente neste 
procedimento, sem perder sua acurácia e, ainda, garantindo maior 
reprodutibilidade em seus resultados. Foram utilizadas imagens sagitais 
de ressonância magnética ponderadas em T2 de 285 discos 
intervertebrais obtidos de 70 pacientes, classificados de acordo com a 
gravidade da degeneração discal proposta na Classificação de Pfirrmann. 
A classificação computacional dos discos foi realizada com base em 
atributos quantitativos extraídos dos histogramas de níveis de cinza e de 
informações de textura das imagens. O desempenho dos métodos 
computacionais de segmentação foi avaliado com base no Coeficiente de 
Jaccard, na distância de Hausdorff e no Erro Médio Quadrático. O 
desempenho dos métodos computacionais de classificação foi também 
avaliado com base em medidas similares à aplicação da sensibilidade, da 
especificidade e da área sob a curva ROC. A segmentação manual e a 
classificação por inspeção visual dos discos realizada por três 
radiologistas experientes foram utilizadas como padrão ouro para as 
comparações realizadas. Os principais resultados na comparação das 
imagens entre as duas metodologias foram: a média do Coeficiente de 
Jaccard de 63,22%, a média das distâncias de Hausdorff de 0,044 e a 
média do Erro Médio Quadrático de 0,014. Os resultados da classificação 
da degeneração discal por redes neurais artificiais, para as imagens 
segmentadas de modo semiautomático, diferiram em menos de 2% 
quando comparados aos resultados obtidos com as imagens 
classificadas pelos radiologistas manualmente. 
 

Palavras-Chave: Segmentação. Processamento digital de imagens. 
Degeneração de discos intervertebrais. Classificação de Pfirrmann. 
Redes neurais artificiais. Ressonância magnética.  



  
 

A B S T R A C T 

 

COZIN, L. F. Semi-automatic segmentation and classification of the 
degree of intervertebral disc degeneration of lumbar region of the 
spine. 2016. 152 p. Thesis (Ph.D.) – Ribeirao Preto Medical School, 
University of Sao Paulo, Ribeirao Preto/SP, BR. 2017. 
 

The thesis proposes a methodology at the level of research through the 
development and adaptation of computerized support tools, able to 
perform the image segmentation of the intervertebral discs of the lumbar 
region of the human spine, semiautomatic way dramatically reducing time 
spent manually in this procedure, without losing its accuracy and also 
ensuring more reproducible in their results. Were used sagittal MRI T2-
weighted of 285 intervertebral discs from 70 patients, classified according 
to the severity of disc degeneration defined by the criteria proposed by 
Pfirrmann. The computational classification of disks was based on 
quantitative attributes extracted from histograms of gray level images and 
the texture information. The performance of computational segmentation 
methods was evaluated based on Jaccard coefficient, Hausdorff distance 
and Mean Square Error. The performance of the computational 
classification methods was evaluated based on measures of sensitivity, 
specificity and the area under the ROC curve. The manual segmentation 
and visual inspection classification of the discs made by three experienced 
professionals were used as the gold standard for comparison. The main 
results in the comparison of the images between the two methodologies 
were the Jaccard Coefficient of 63.22%, the Hausdorff average of 0.044 
and the mean Mean Squared Error of 0.014. The results of the 
classification of disc degeneration by artificial neural networks, for 
semiautomatically segmented images, differed by less than 2% when 
compared to the results obtained with images classified by radiologists 
manually. 
 

Keywords: Segmentation. Digital image processing. Intervertebral disc 
degeneration. Pfirrmann severity grade. Artificial neural network. 
Magnetic resonance imaging. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1 A identificação da degeneração de um disco intervertebral 
 

Os discos intervertebrais são estruturas cartilaginosas que se situam entre as 

vértebras adjacentes da coluna vertebral e que têm como principal função a absorção 

de choques, enquanto proporcionam flexibilidade à coluna vertebral. Com o 

envelhecimento, e devido à carga mecânica, ao trauma, ao hábito nutricional e até a 

fatores genéticos, ocorrem alterações degenerativas nos discos intervertebrais que se 

encontram reunidas sob o termo "degeneração dos discos intervertebrais" ou 

Intervertebral Disc Degeneration (IDD) (MILETTE, 1997). 

A degeneração dos discos intervertebrais da região lombar, os quais motivaram 

o foco deste estudo, teve sua nomenclatura revisada em 2001 (FARDON; MILETTE, 

2001) e, mais recentemente em 2014, com o intuito de padronizá-la e diferenciá-la de 

maneira mais objetiva, por meio de uma “força tarefa” realizada pelas três entidades 

norte-americanas: North American Spine Society (NASS), American Society of Spine 

Radiology (ASSR) e American Society of Neuroradiology (ASN). 

Os principais resultados deste estudo estabeleceram que as alterações 

degenerativas nos discos constituiriam uma grande categoria que se subdividiria em 
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três importantes subcategorias: fissura anular (annular fissure), degeneração 

(degeneration) e herniação (herniation) (FARDON et al., 2014). 

A 2ª Versão deste documento realizada em conjunto pelas entidades NASS, 

ASSR e ASN e que classifica as patologias que afetam os discos da região lombar da 

coluna vertebral, sumariamente, descreve que: 

 

“As fissuras anulares são as separações entre as fibras anulares ou 
as separações de fibras anulares de seus anexos ao osso vertebral. [...] 

As degenerações podem incluir quaisquer uma ou todas as seguintes 
patologias: dessecação, fibrose, estreitamento do espaço do disco, abaulamento 
difuso do anel para além do espaço ocupado pelo disco, fissuras (ou sejam, 
fissuras anulares), degenerações mucinosas do anel, presença de gás intradiscal, 
osteófitos nas apófises vertebrais, defeitos, alterações inflamatórias e esclerose 
nas extremidades das placas. [...] 

As herniações são definidas amplamente como um deslocamento 
localizado ou focal do material do disco para além dos limites do espaçamento 
intervertebral reservado aos discos.” 

 

(Fonte: FARDON et al., 2014, p.2527-2528, tradução do autor). 
 

Os discos intervertebrais, quando saudáveis, são constituídos por um centro 

mole mucoide, um núcleo pulposo, rodeado por um anel fibroso forte, porém flexível, 

composto por fibras de colágeno (Figura 1.1). 

Quando a IDD se manifesta, tais discos desidratam-se e essa desidratação é 

causada inicialmente pela perda de proteoglicanos e resulta na queda da pressão 

osmótica da matriz do disco (URBAN; ROBERTS, 2003). Além disso, a IDD pode ser 

caracterizada por uma diminuição na altura do disco (SETHER et al., 1990). 

As consequências desta degeneração estão em sua associação às dores 

crônicas nas costas, considerada a maior causa de incapacidade funcional do 

segundo milênio (MODIC; ROSS, 2007) e que aumenta sensivelmente com o avanço 

da idade (CHEUNG et al. 2009). 

Aliada a isso, a IDD pode ser considerada como a responsável por mais de 90% 

dos procedimentos cirúrgicos realizados na coluna vertebral humana nos Estados 

Unidos da América e Europa (AN et al., 2004; ADAMS; ROUGHLEY, 2006). 

Cabe ressaltar que também pode haver uma certa confusão na diferenciação 

entre as alterações observadas em processos degenerativos patológicos no disco 

com aquelas causadas pelo envelhecimento normal desses discos (CZERVIONKE, 

1993; TWOMEY; TAYLOR, 1987). 
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Figura 1.1 – Visão esquemática de um segmento da coluna vertebral humana e de um 
disco intervertebral. (Fonte: URBAN; ROBERTS, 2003, p.121). 

A Figura 1.1 ilustra a composição do disco: o núcleo pulposo (Nucleus Pulposus 

- NP) rodeado pelas lamelas do anel fibroso (Annulus Fibrosus - AF) e separados 

pelos corpos vertebrais (Vertebral Bodies - VB), pela placa cartilaginosa 

(Cartilaginous End-Plate - CEP). Ela também ilustra o relacionamento entre o disco 

intervertebral, medula espinhal (Spinal Cord - SC), o nervo central (Nerve Root - NR) 

e as articulações interapofisárias (Apophyseal Joints - AJ). 

Durante o processo de crescimento e de maturação esquelética, o limite entre 

os aneis e o núcleo dos discos vai tornando-se cada vez menos óbvio, e com o passar 

do tempo, o núcleo torna-se mais fibroso e com menor aparência de gel 

(BUCKWALTER, 1995). O envelhecimento e a degeneração causam invariavelmente 

mudanças na morfologia do disco, desorganizando-o cada vez mais, conforme as 

fotos de discos dos dissecados ilustrados na Figura 1.2. 

 

Figura 1.2 – À esquerda tem-se um disco intervertebral lombar normal e à direita um 
outro disco bastante degenerado (Fonte: URBAN; ROBERTS, 2003, p.122). 
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1.2 Reconhecimento da degeneração discal 
 

Na prática clínica regular, as imagens de ressonância magnética (Magnetic 

Ressonance Imaging – MRI) no plano sagital (ponderadas em T2) são utilizadas para 

determinar a gravidade dessa degradação. 

Um disco normal, neste tipo de imagem, pode ser observado como uma elipse 

brilhante (o núcleo) envolta por uma estrutura escura de formato anelar (o anel 

fibroso), como esquematizado na Figura 1.3 (a). Por outro lado, um disco com alguma 

degeneração pode ser visto de como uma estrutura cinza hipointensa, o núcleo já não 

se distingue do anel que o envolve e o seu formato é impreciso.  

 As setas à direita (vermelhas) na Figura 1.3 (b) indicam as áreas do núcleo 

pulposo e as vértebras cujos valores dos níveis de cinza são semelhantes, enquanto 

que as setas à esquerda (brancas) indicam sobreposição dos valores de níveis de 

cinza da imagem sobre o ligamento longitudinal anterior, o anel fibroso e o sofrimento 

submetido à vizinhança vascular do osso. As setas (amarelas) na Figura 1.3 (c) 

demonstram a indefinição dos contornos indicando os efeitos da perda parcial de 

volume nas regiões apontadas (MICHOPOULOU et al., 2009). 

 

 

Figura 1.3 – (a) Corte esquemático médio-sagital da coluna vertebral humana 
demonstrando os seus principais componentes anatômicos; (b) disco 
intervertebral normal e (c) disco intervertebral degenerado, segundo as imagens 
de ressonância magnética ponderadas em T2. (Fonte: MICHOPOULOU et al., 
2009, p. 2225, tradução do autor). 
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1.3 Classificações do grau de  degeneração do disco intervertebral 
 

Os diferentes níveis de degeneração dos discos intervertebrais da coluna podem 

ser classificados de acordo com diversas abordagens. 

A Classificação de Dallas baseia-se na observação da integridade do interior 

do disco a partir de imagens de tomografia computadorizada (postdiscography CT) 

para obter sua separação em classes (SACHS et al., 1987). 

A Classificação de Modic baseia-se em imagens de ressonância magnética e 

se fundamenta nas alterações da medula óssea nos corpo vertebrais adjacentes ao 

disco a fim de categorizá-las (MODIC et al., 1988). 

O chamado Esquema de Thompson, utiliza a morfologia nas imagens obtidas 

a partir de secções sagitais da região lombar da coluna vertebral para obter uma 

classificação (THOMPSON et al., 1990). 

Fundamentado na análise das imagens de ressonância magnética ponderadas 

em T2, foi introduzido o Sistema de Classifcação de Pfirrmann com cinco 

categorias, com base na estrutura do disco, na possibilidade de distinção entre o 

núcleo e o anel, na intensidade do sinal encontrado no disco e, também, na altura do 

disco (Figura 1.3 A-E) (PFIRRMANN et al., 2001). 

A Tabela 1.1 identifica, de maneira sumária, o Sistema de Classificação de 

Pfirrmann para medir a gravidade da Degeneração dos Discos Intervertebrais (ou, 

simplesmente, Classificação de Pfirrmann). 

 

Tabela 1.1 – Sistema de Classificação de Pfirrmann para o Grau (ou Gravidade) da 
Degeneração dos Discos Intervertebrais. 

 

Grau Estrutura 
Distinção entre o 
núcleo pulposo e 
os anéis fibrosos 

Intensidade 
do Sinal 

Altura do Disco 
Intervertebral 

I Núcleo Intacto Facilmente Identificável 
Branco 

Hiperintenso 
Normal 

II 
Degradação 

Inicial 
Facilmente Identificável 

Branco 
Hiperintenso 

Normal 

III 
Degradação 

Parcial 
Moderadamente 

Identificável 
Branco 

Acinzentado  
Normal para 

Ligeiramente Diminuída 

IV 
Degradação 
Avançada 

Não Identificável 
Cinza Escuro 
Hipointenso  

Normal para 
Moderadamente Diminuída 

V 
Degradação 
Avançada 

Não Identificável 
Cinza Escuro 
Hipointenso  

Espaço discal 
em colapso 

 

Fonte: PFIRRMANN et al., 2001, p. 1874, tradução do autor.  
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Figura 1.4 - A-E – Graus de I a V – Sistema de Classificação para a avaliação da 
gravidade da degeneração discal (Fonte: PFIRRMANN et al., 2001, p.1875). 

Analisando-se a Figura 1.4, resumidamente, tem-se: 

 Grau I (A): A estrutura do disco é homogênea, a intensidade do sinal é branco 

hiperintenso e a altura do disco é normal. 

 Grau II (B): A estrutura do disco não é homogênea, a intensidade do sinal é 

branco hiperintenso e a distinção entre o núcleo e os anéis é clara, e a altura 

do disco é normal, com ou sem faixas horizontais acinzentadas. 

 Grau III (C): A estrutura do disco não é homogênea e a intensidade do sinal 

é de um nível de cinza intermediário (não predomina nem o branco e nem o 

preto), a distinção entre o núcleo e os anéis não é clara, e a altura do disco é 

normal ou está ligeiramente diminuída. 

 Grau IV (D): A estrutura do disco não é homogênea e a intensidade do sinal 

é de um nível de cinza escuro hipointenso, enquanto que a distinção entre o 

núcleo e os anéis está comprometida, e a altura do disco é normal ou está 

moderadamente diminuída. 

 Grau V (E): A estrutura do disco não é homogênea e a intensidade do sinal é 

preto hipointenso, já não se distingue mais o núcleo e os anéis, e o espaço 

entre o disco e as vértebras está em colapso. 
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Foram propostas, ainda, várias modificações nestes esquemas de classificações 

a fim de atender necessidades clínicas específicas ou a modelos de investigação 

científica (YU; HAUGHTON, 1989; CARRAGEE; PARAGIOUDAKIS; KHURANA, 

2000; GRIFFITH, YI-XIANG; ANTONIO, 2007). 

Com base no argumento de que, em vários casos, o sistema de Classificação de 

Pfirrmann pode acabar se mostrando relativamente não-discriminatório e apresentar 

certa ambiguidade, Griffith, Yi-Xiang e Antonio (2007) sugeriram uma modificação 

nesse sistema, estendendo a classificação original para oito categorias (Figura 1.5). 

 

Figura 1.5 – Painel de referência evidenciando o aumento do grau da degeneração do 
disco intervertebral (Fonte: GRIFFITH; YI-XIANG; ANTONIO, 2007, p. E709). 

Três imagens em cada uma das séries da Figura 1.4 refletem a variabilidade 

intrínseca ao grau de degeneração apresentado em cada caso. As características 

relevantes utilizadas para discriminar cada grau estão descritas na Tabela 1.2. 

Tendo como base as classificações descritas na Tabela 1.2, Jong (2012) 

desenvolveu um conjunto de algoritmos para automatizar esta classificação na Escala 

de Pfirmmann, modificada por Griffith, Yi-Xiang e Antonio (2007). Comparada à 

classificação indicada por um especialista médico e assumindo-se a pequena 

quantidade de imagens analisadas, Jong (2012) obteve resultados para os quais o 

coeficiente de Kappa pode ser considerado moderado. 

  

 Grau 1 Grau 5 

 Grau 2 Grau 6 

 Grau 3 Grau 7 

 Grau 4 Grau 8 
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Tabela 1.2 – Sistema de Classificação de Griffith (Modificado a partir da Classificação 
de Pfirrmann) para a Avaliação da Degeneração do Disco Intervertebral. 

 

Grau 
Intensidade do Sinal do 

Núcleo e dos 
 Anéis Fibrosos 

Distinção entre fibras 
internas e externas dos 
anéis fibrosos quanto 
ao aspecto do disco 

Altura do Disco 
Intervertebral 

1 
Uniformemente Hiperintenso 

( = CSF ) 
Distinto Normal 

2 
Hiperintenso 

( > gordura pré-sacral < CSF ) 
Distinto Normal 

3 
Hiperintenso 

( < gordura pré-sacral ) 
Distinto Normal 

4 
Ligeiramente Hiperintenso 
( > fibras externas do anel ) 

Indistinto Normal 

5 
Hipointenso 

( = fibras externas do anel ) 
Indistinto Normal 

6 Hipointenso Indistinto Redução ≤ 30% 

7 Hipointenso Indistinto 30% < Redução < 60% 

8 Hipointenso Indistinto Redução ≥ 60% 

 

Fonte: GRIFFITH et al., 2007, p. E709, tradução do autor. 

 

1.4 Objetivos e Justificativa da Pesquisa 
 

A justificativa desta Tese é procurar diminuir a subjetividade e a consequente 

variabilidade inerentes à avaliação por inspeção visual da gravidade da degeneração 

dos discos intervertebrais da região lombar da coluna vertebral humana, por meio da 

aplicação de métodos computacionais envolvendo processamento de imagens e 

reconhecimento de padrões, que possam auxiliar na tomada de decisão diagnóstica, 

fornecendo aos profissionais de saúde dados quantitativos para essa finalidade. 

O objetivo principal é propor uma metodologia, em nível de pesquisa, que por 

meio de ferramentas de apoio computadorizado seja capaz de realizar, de maneira 

semiautomática, a segmentação dos discos intervertebrais da região lombar da coluna 

vertebral humana com o intuito de obter a Classificação de Pfirrmann do grau de 

degeneração desses discos e reduzir o tempo gasto manualmente nestes 

procedimentos, sem perder sua acurácia e, ainda, garantindo maior reprodutibilidade 

em seus resultados.  
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A metodologia aqui apresentada poderá servir também, uma vez validada para 

um número maior de casos, como um subsídio valioso para o desenvolvimento da 

arquitetura de um Sistema de Apoio ao Diagnóstico (Computer Aided Diagnosis – CAD) 

(AZEVEDO-MARQUES, 2001) dedicado à segmentação e à classificação do grau de 

degeneração dos discos intervertebrais de maneira automática ou semiautomática, 

com base na metodologia desenvolvida nesta pesquisa. 

A Hipótese deste trabalho é de que a metodologia desenvolvida para a 

segmentação semiautomática dos discos intervertebrais da região lombar da coluna 

vertebral humana é mais rápida do que o procedimento manualmente utilizado pelos 

especialistas para segmentar estes mesmos discos, e pode substituí-la sem perdas 

significativas, quando o objetivo desta segmentação for identificar a gravidade da 

degeneração discal segundo a Classificação de Pfirrmann. 

 

1.5 Organização da Tese 
 

A Tese está dividida em seis Capítulos, precedidos pelas exigências pré-textuais, 

e seguidos pelas Referências Bibliográficas analisadas, cinco Apêndices contendo: 

informações sobre a aprovação da pesquisa, detalhes da parametrização do software 

de segmentação, procedimentos estatísticos empregados no desenvolvimento do 

trabalho e um Anexo cotendo o artigo com os resultado iniciais da Tese.  

O Capítulo 1 (este Capítulo) consiste da Introdução e objetiva situar o problema 

que motivou o estudo e o desenvolvimento e a adaptação das metodologias nele 

empregadas a fim de obter-se um procedimento semiautomatizado para a 

segmentação e classificação dos discos intervertebrais. 

O Capítulo 2 descreve a área de Processamento de Imagens Digitais e situa a 

etapa de Segmentação neste contexto. Na sequência, foram descritos as principais 

categorias de métodos de segmentação identificados na literatura ilustrando-se a 

aplicação dos mesmos sempre a conjunto de imagens desse estudo. A ideia é 

demonstrar a necessidade de se utilizar de uma combinação destes métodos aplicada 

de maneira automatizada ou semiautomatizada para a análise dos casos empregados 

nesta Tese, visando a identificação de cada um dos cinco discos da região lombar da 

coluna vertebral. Finalmente, também está descrita uma breve revisão bibliográfica 

dos principais métodos de segmentação encontrados na literatura para se analisar 

especificamente o problema da segmentação dos discos intervertebrais. 
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O Capítulo 3 descreve os mecanismos empregados para a classificação 

semiautomatizada segundo o grau da degeneração discal da região lombar da coluna 

vertebral, de acordo com o Sistema de Classificação de Pfirrmann. 

O Capítulo 4 refere-se à casuística, aos materiais e métodos empregados para 

o desenvolvimento desta pesquisa. 

O Capítulo 5 apresenta e discute os principais resultados obtidos nesta Tese. 

O Capítulo 6 descreve as Conclusões e as sugestões de Trabalhos Futuros que 

poderão ser realizados na direção tanto do aprimoramento dos resultados obtidos, 

como para propor estudos correlatos advindos desta investigação científica. 
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2 

 

2. SEGMENTAÇÃO 

 

2.1 O Processamento de Imagens Digitais 

 

A análise quantitativa de imagens exige a extração de medidas, características 

ou informações capazes de determinar a presença de objetos ou de diferentes 

estruturas, utilizando-se métodos computacionais automáticos ou semiautomáticos 

para este propósito. 

“O Processamento de Imagens Digitais (Digital Image Processing – DIP) 

envolve processos computacionais cujas entradas e saídas são imagens e, além 

disso, envolve processos de extração de atributos de imagens até – e inclusive – o 

reconhecimento de objetos individuais ali existentes” (GONZALEZ; WOODS, 2010).  

Analisando-se a literatura, atualmente, há um certo consenso em subdividir a 

área de processamento de imagens digitais em três níveis de atuação, de acordo com 

as exigências de cada etapa de processamento: Baixo Nível, Nível Intermediário e 

Alto Nível (Figura 2.1). Algumas técnicas, entretanto, podem estar situadas nas 

fronteiras destas áreas e seu enquadramento exclusivamente em uma ou em outra 

etapa pode ser bem difícil.   
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Figura 2.1 – Sistemas de Processamento de Imagens Digitais (Fonte: Adaptado de 
PEDRINI; SCHWARTZ, 2008, p.4; GONZALEZ; WOODS, 2010, p.16). 

 

I. Processamento de Imagens em Baixo Nível 

As imagens podem ter origens diversas, desse modo, a aquisição ou captura 

das imagens, refere-se aos procedimentos que envolvem a utilização de algum 

dispositivo de hardware adequado e calibrado para exercer esta função, dependendo 

do objetivo a que se destinam e da qualidade esperada para as imagens adquiridas. 

Pode-se obter imagens a partir da captação de comprimentos de onda de 

radiação eletromagnética (Figura 2.2), nas mais diferentes faixas de frequência: 

 

Figura 2.2 – Espectro eletromagnético de acordo com o comprimento de onda (m) e 
frequência (Hz) (Fonte: SBFÍSICA, 2012). 
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Segundo Gonzalez e Woods (2010), é possível obter imagens em diversas 

bandas do espector eletromagnético: 

 Banda de raios gama: imagens obtidas com o auxílio de radioisótopos, 

geradas através de tomógrafos emissores de pósitrons (ou Positron Emission 

Tomography – PET); 

 Banda de raios-X: imagens obtidas a partir da excitação de elétrons em um 

tubo à vácuo contendo um cátodo e um ânodo. Ao  direcionar os raios para 

um indivíduo eles o atravessam e suas intensidades são medidas ao atingirem 

uma emulsão fotosensível (radiografias), ou serem captados por um sistema 

de tomografias computadorizadas (ou Computerized Tomography – CT); 

 Banda de raios ultravioleta: imagens obtidas por meio de microscopia por 

fluorescência (ou Fluorescence Spectroscopy); 

 Banda visível: imagens captadas por máquinas fotográficas, digitalizadores, 

copiadoras, câmeras de vídeo, microscópios ópticos e sondas espaciais); 

 Banda de raios infravermelhos: imagens obtidas por microscópios 

eletrônicos ou sondas espaciais; 

 Banda de micro-ondas: imagens obtidas por radares e sondas espaciais; 

 Banda de rádio: imagens obtidas com o auxílio de um poderoso imã e de um 

conjunto de transdutores capazes de medir as intensidades dos pulsos de 

respostas aos pulsos que são emitidos pelos diferentes tecidos de um 

indivíduo, como ocorre em imagens por ressonância magnética (ou Magnetic 

Ressonance Imaging – MRI). 

Pode-se obter imagens utilizando também ondas sonoras de alta frequência 

(imagens de ultrassom) ou da faixa extrema inferior do espectro sonoro (imagens 

sísmicas) (Figura 2.3). 

 

Figura 2.3 – Espectro sonoro e a frequência em Hz (Fonte: NOTAPOSITIVA, 2007). 
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As imagens digitais resultantes de quaisquer processos de aquisição podem 

apresentar vários tipos de imperfeições ou degradações decorrentes das condições 

de iluminação, das características do dispositivo de captura, ou de falhas no protocolo 

de operação dos mesmos. Tais imperfeições também podem estar associadas ao 

formato de armazenamento adotado para as imagens, ou à necessidade de 

transmissão dessas imagens. 

A etapa de pré-processamento visa melhorar a qualidade dessas imagens, 

através da aplicação de um conjunto de técnicas capazes de atenuar ruídos 

existentes, corrigir o brilho ou o contraste, ou suavizar determinadas propriedades 

apresentadas na imagem.  

 

II. Processamento de Imagens em Nível Intermediário  

A primeira etapa do considerado nível intermediário no processamento de 

imagens digitais, caracteriza-se pela segmentação, que consiste na subdivisão das 

imagens em partes (ou objetos) que as compõem (GONZALEZ; WOODS, 2010). 

Os algoritmos de segmentação possibilitam a identificação de diferenças entre 

dois ou mais objetos, assim como a discriminação das partes, tanto entre si quanto 

entre os objetos e o fundo da imagem (background). 

Realizada a segmentação, a etapa seguinte é reconhecer os objetos ou as 

regiões resultantes em uma imagem.   

A Representação também constitui um processamento de nível intermediário e, 

invariavelmente, parte de um estágio de segmentação que normalmente é dado na 

forma de pixels correspondendo tanto à fronteira de uma região, como a todos os 

pontos internos à mesma. 

O processo de Descrição já se ocupa com a identificação dos atributos que 

resultam em alguma informação quantitativa de interesse, ou que possam vir a ser 

utilizados para diferenciar uma classe de objetos da outra. 

 

III. Processamento de Imagens em Alto Nível 

Os sistemas de análise de imagens digitais visam obter uma descrição que 

contenha informações suficientes para distinguir entre os diferentes objetos de 

interesse encontrados em uma imagem, de forma confiável e requerendo o mínimo de 

intervenção humana (GOMES; VELHO, 1994). 
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A forma de um objeto pode ser descrita, entretanto, não somente a partir de seus 

contornos, como geralmente são resultantes da etapa de segmentação. A extração 

de características envolve a obtenção de outros atributos mais específicos do que a 

forma dos objetos da imagem, conhecidos como descritores (features) os quais 

podem ser calculados através de invariantes de momentos, descritores de Fourier, 

eixos medianos dos objetos, dentre outros (CONCI; AZEVEDO; LETA, 2008). 

A etapa de classificação consiste, portanto, em distinguir objetos na imagem 

agrupando parâmetros para cada região de pixels encontrada de acordo com suas 

semelhanças. Os objetos são apresentados para o sistema, que compara as suas 

características com aquelas presentes nos objetos das classes previamente 

estabelecidas e quando são identificados como pertencentes a um mesmo grupo, são 

classificados em uma base de conhecimentos nesta categoria. 

O reconhecimento é o processo de atribuir-se um rótulo (label) aos objetos com 

base em seus descritores. Tais tarefas associam-se invariavelmente ao escopo das 

áreas de Reconhecimento de Padrões (Pattern Recognition) e de Visão 

Computacional (Computer Vision). 

O Reconhecimento de Padrões tem como objetivo essencial identificar objetos 

na imagem a partir de um conjunto de medições e comparações com modelos 

previamente estabelecidos (TEODORIDIS; KOUTROUMBAS, 2003). 

A Visão Computacional, por sua vez, é considerada um ramo da Inteligência 

Artificial (Artificial Intelligence – AI) e tem como finalidade obter uma imagem, 

informações geométricas, topológicas ou físicas sobre o cenário que deu origem à 

mesma, procurando prover uma espécie de “percepção visual” da cena a um sistema 

autônomo (GOMES; VELHO, 1994).   

Algumas outras áreas de estudo nas Ciências da Computação que também 

exercem um grande impacto na análise de imagens digitais, juntamente com a já 

citada Inteligência Artificial, são: as Lógicas Nebulosas (Fuzzy Logics), as Redes 

Neurais Artificiais (Artificial Neural Networks – ANN) e os Sistemas de Informação 

Geográficas (Geoprocessing Imaging Systems – GIS). 

Finalmente, a interpretação consiste na atribuição de algum significado ao 

conjunto de objetos reconhecidos, em consulta a uma base de conhecimentos 

previamente estabelecida. 
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2.2 Abordagem Clássica para as técnicas de Segmentação 
 

A representação mais comum de uma imagem no contexto do Processamento 

de Imagens Digitais, consiste na definição de uma função, onde o número de variáveis 

corresponde à dimensão da imagem. Uma função f(x,y) pode ser utilizada para 

descrever uma imagem com duas dimensões na forma de uma matriz MxN de pontos, 

onde cada coordenada com índices x e y determina o valor da intensidade do pixel 

naquele ponto. 

 

Figura 2.4 – Representação de uma imagem digital em formato matricial, utilizada em 
sistemas informatizados (Fonte: GONZALEZ; WOODS, 2010). 

A partir da representação das imagens como matrizes de números inteiros, é 

possível realizar diversas transformações sobre as mesmas até obter-se os resultados 

desejados ou as informações de interesse nelas contidas.  

O histograma é uma representação visual que pode ser utilizada para descrever 

a frequência dos diferentes valores de intensidade (ou níveis de cinza) que estão 

presentes em uma imagem. São utilizados para obter estatísticas sobre os níveis de 

cinza de uma maneira a facilitar a interpretação dos dados (BURGER; BURGE, 2008). 

A Figura 2.5 ilustra uma imagem de 8 bits e seu respectivo histograma, onde estão 

indicadas as quantidades de pixels existentes em cada nível de cinza que, neste caso, 

variam de 0 a 255. 

As técnicas de segmentação utilizam invariavelmente duas principais 

abordagens: a semelhança (ou similaridade) entre os pixels e a descontinuidade 

entre eles. Uma técnica pode utilizar apenas uma das abordagens ou ser um conjunto 

das duas. 
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A abordagem da semelhança entre os pixels é representada pela limiarização 

(threshold) e pelas técnicas orientadas ao crescimento de regiões (growing region), 

enquanto que a descontinuidade consiste na identificação de objetos baseada em 

mudanças bruscas nos níveis de cinza, como ocorre, por exemplo, na detecção de 

bordas ou contornos (ACHARYA; RAY, 2005).  

As técnicas mais simples de segmentação, baseadas em limiares de 

intensidade, fundamentam-se na aplicação desses limiares somente sobre a 

intensidade absoluta de cada pixel. Contudo, o sucesso da segmentação quase 

sempre depende da observação de propriedades e/ou características mais 

sofisticadas encontradas na imagem. Há ao menos três propriedades básicas em 

imagens que podem ser exploradas na tentativa de segmentá-las: 

i. A Cor ou níveis de cinza (gray-level), é a forma mais simples e óbvia para 

se discriminar entre objetos e o fundo da imagem. Objetos caracterizados 

por certas propriedades de cor (isto é, confinados em certa região de um 

espaço de cores) podem ser separados do fundo;  

ii. A Textura, embora mais subjetiva, refere-se à variação espacial típica de 

valores de intensidade de cor na imagem, em uma dada escala espacial. 

Diferentes medidas de textura têm por base a variância ou outros 

momentos estatísticos da intensidade em uma determinada vizinhança de 

pixels, ou na escala espacial na imagem;  

Figura 2.5 – (a) RMI ponderada em T2 da região lombar da coluna vertebral. (b) O 
histograma da imagem, ilustrando a quantidade de pixels que possuem 
determinada intensidade, além da quantidade total de pixels, a média e o desvio 
padrão, os valores mínimo, máximo e a moda para as intensidades dos pixels 
encontradas nesta imagem (Fonte: Autoria própria). 
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iii. O Movimento de um objeto em uma sequência de imagens pode ser uma 

indicação a ser adotada, uma vez que quando ocorre o movimento de 

alguma região da imagem sobre um fundo estacionário, a utilização de 

técnicas de subtração de imagens quadro a quadro, pode auxiliar na 

obtenção de uma descrição do objeto em movimento. 

A maioria dos procedimentos de segmentação utiliza, portanto, uma combinação 

de informações sobre uma ou mais propriedades de cor (ou níveis de cinza), textura 

e movimento (quando é analisada uma sequência de imagens) (SOLOMON; 

BRECKON, 2013). 

Cabe ressaltar também, que a segmentação completamente automatizada (ou 

autônoma) é ainda uma das tarefas mais difíceis no projeto de um sistema 

informatizado que envolva a análise de imagens e, por este motivo, permanece um 

campo ativo de pesquisa na área de Processamento de Imagens Digitais. 

A seguir serão descritos os principais algoritmos analisados segundo a 

abordagem clássica para a segmentação de imagens. 

Vale mencionar que todas estas técnicas foram aplicadas a 25 conjuntos de MRI 

que são o foco deste trabalho (de maneira aleatória e anonimizada), no intuito de 

realizar tanto uma pré-análise, como para determinar quais entre elas poderiam 

direcionar para a solução do problema de se segmentar cada um dos cinco discos da 

região lombar presentes nas imagens de referência destes conjuntos. 

I. Limiarização por Inspeção Visual do Histograma 

O conceito básico da aplicação do limiar de intensidade em segmentação 

consiste na escolha de algum valor de intensidade do pixel na faixa de valores 

compreendida na imagem, de modo que todos os pixels cujos valores excederem este 

valor de limiar serão alocados em uma região, enquanto os pixels cujos valores 

estiverem abaixo deste limiar serão alocados em outra região adjacente. 

 A aplicação de limiar define, portanto, uma imagem binária I(x,y) a partir de 

uma imagem de intensidade f(x,y) segundo o critério: 

 
𝑰(𝒙, 𝒚) =  { 

𝟏 𝒔𝒆 𝒇(𝒙, 𝒚)   ≥   𝑻

𝟎 𝒔𝒆 𝒇(𝒙, 𝒚)  <   𝑻
 (2.1) 

Onde T é este valor de limiar. 
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a. Histograma Bimodal (Método do Vale) 

O sucesso da segmentação depende da largura e da profundidade do vale que 
separa as duas classes (Figura 2.6). 

 

Figura 2.6 – A seta sugere o valor de limiar mais indicado para a separação das regiões 
na imagem que este histograma representa (Fonte: Autoria própria). 

Na Figura 2.7 é ilustrada a aplicação do “Método do Vale” na Inspeção do 

histograma de uma das imagens desse estudo, evidenciando a dificuldade em se 

distinguir, por exemplo, as vértebras da parte central dos discos apenas pelo limiar. 

 

Figura 2.7 – (a) RMI original ponderada em T2 da região lombar da coluna vertebral 
com 255 níveis de cinza (REIS, 2014). (b) Histograma da imagem para análise. 
(c) Imagem Binarizada com limiar T=10. (d) Imagem Binarizada com limiar T=20. 
(e) Imagem Binarizada com limiar T=30 (Fonte: Autoria própria). 



Segmentação 20 

 

COZIN, L.F. Tese de Doutorado, FMRP-USP (2017). 
 

II. Segmentação por Limiarização Global 

A seleção automática de limiar baseia-se, essencialmente, em uma 

consideração real ou conceitual do histograma da imagem. 

As situações em que a aplicação de limiar é capaz de segmentar objetos em 

relação ao fundo da imagem, o histograma da imagem deve exibir, em geral, dois 

modos (ou picos): um correspondente aos pixels dos objetos e o outro aos do fundo. 

a. Método da Média dos Níveis de cinza (GONZALEZ; WOODS, 2010): 
 

1. Escolher uma estimativa inicial para o Limiar Global  𝑻. 

2. Binarizar a imagem usando 𝑻, produzindo dois grupos de pixels: 

 𝐺1 ≥ 𝑻   e   𝐺2 < 𝑻 (2.2) 

3. Calcular a intensidade média de cada região: 

 
µ

1
(𝐺1)   e   µ2

(𝐺2) 
(2.3) 

4. Calcular o novo valor de 𝑻 utilizando: 

 𝑻1 =
1

2
[ µ

1
(𝐺1) + µ

2
(𝐺2)] (2.4) 

5. Repetir os passos 2 a 5 até que a diferença em 𝑻 em sucessivas 
iterações seja menor que um 𝑻 pré-estabelecido. 

 

Na Figura 2.8 é ilustrada a verificação da aplicação do “Método das Médias dos 

Níveis de Cinza” para uma das imagens do estudo. 

 

Figura 2.8 – (a) RMI original com 255 tons de cinza (REIS, 2014). (b) Limiar T = 46, 
calculado pela Média dos Níveis de Cinza. (c) Histograma e aproximação 
polinomial calculada (Fonte: Autoria própria). 
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A abordagem consiste em calcular o histograma da imagem e ajustar uma função 

polinomial a este histograma. Desde que o grau do polinômio seja escolhido de forma 

apropriada, de modo que se ajuste adequadamente à forma básica do histograma, o 

limiar pode ser identificado através do ponto de mínimo desta curva. 

 

b. Método de Otsu baseado na Maximização da Variância (OTSU, 1989): 
 

1.  Tratar o Histograma da Imagem como Função de Probabilidade: 

 𝑝𝑟(𝑟𝑞) =
𝑛𝑞

𝑛
 ,  com q = 0,1, 2,..., L-1 (2.5) 

 

Onde, 

𝑛  : número total de pixels da imagem 

𝑛𝑞: número de pixels da imagem com intensidade 𝑟𝑞 

L :  número total dos possíveis níveis de intensidade da imagem. 

2.  Escolher um valor T para o Threshold tal que: 

𝑪𝟏 seja a classe de pixels com níveis entre [0,T] 
𝑪𝟐 seja a classe de pixels com níveis entre [T+1,L-1] 

 

3.  As probabilidades de um pixel pertencer às classes C1 ou C2 são, 
respectivamente:  

 
𝑃1(𝑇) = ∑𝑝𝑖

𝑇

𝑖=0

   e   𝑃2(𝑇) = ∑ 𝑝𝑖

𝐿−1

𝑖=𝑇+1

= 1 − 𝑃1(𝑇) (2.6) 

4.  As intensidades médias dos pixels atribuídos às classes C1 ou C2 
são, respectivamente:  

 
𝑚1(𝑇) =

1

𝑃1(𝑇)
∑𝑖𝑝𝑖     e    

𝑇

𝑖=0

𝑚2(𝑇) =
1

𝑃2(𝑇)
∑ 𝑖𝑝𝑖

𝐿−1

𝑖=𝑇+1

 (2.7) 

 

5.  A intensidade média global (de todo o histograma):  

 
𝑚𝐺 = ∑ 𝑖𝑝𝑖

𝐿−1

𝑖=0

 (2.8) 

6.  O método de Otsu escolhe T tal que maximize a variância entre 
as classes em relação à variância global:  

 2(𝑇) = 𝑃1(𝑚1 − 𝑚𝐺)2 + 𝑃2(𝑚2 − 𝑚𝐺)2 (2.9) 

O algoritmo escolhe o primeiro valor de T (T = 1) e calcula a variância. 

Em seguida, o valor de T é incrementado e a variância é calculada para todos os 
casos. 

O valor de T escolhido é o que produz a variância máxima. 

Na Figura 2.9 é ilustrada a aplicação do “Método de Otsu” para uma das imagens 

desse estudo. 
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Figura 2.9 – (a) RMI original com 255 tons de cinza (REIS, 2014). (b) Limiar T = 26, 
calculado pela Maximização da Variância de Otsu (Fonte: Autoria própria). 

c. Método Global Multinível de Otsu (GONZALEZ; WOODS, 2010) 

A maior dificuldade é estabelecerem-se múltiplos T ’s que efetivamente isolem 

as regiões de interesse. Os passos do algoritmo seguem: 

1. Dois limiares (T1 e T2) são então escolhidos de modo a separar o 
histograma em três classes, tais que:  

C1 seja a classe de pixels com níveis entre [0, T1] 

C2 seja a classe de pixels com níveis entre [T1+1, T2]  

C3 seja a classe de pixels com níveis entre [T2+1, L-1] 

2. A probabilidade de um pixel pertencer à classe C1, C2 ou C3 : 

 
𝑃1(𝑇) = ∑𝑝𝑖

𝑇1

𝑖=0

  e   𝑃2(𝑇) = ∑ 𝑝𝑖

𝑇2

𝑖=𝑇1+1

  e   𝑃3(𝑇) = ∑ 𝑝𝑖

𝐿−1

𝑖=𝑇2+1

 (2.10) 

3. A intensidade média dos pixels atribuídos às classes C1, C2 e C3 : 

 
𝑚1(𝑇) =

1

𝑃1(𝑇)
∑𝑖𝑝𝑖   e  

𝑇1

𝑖=0

𝑚2(𝑇) =
1

𝑃2(𝑇)
∑ 𝑖𝑝𝑖

𝑇2

𝑖=𝑇1+1

  e  𝑚2(𝑇) =
1

𝑃3(𝑇)
∑ 𝑖𝑝𝑖

𝐿−1

𝑖=𝑇2+1

 
( 

(2.11) 

4. O Método de Otsu escolhe T1 e T2 tais que a variância entre as classes 
seja maximizada em relação à variância global: 

 2(𝑇1, 𝑇2) = 𝑃1(𝑚1 − 𝑚𝐺)2 + 𝑃2(𝑚2 − 𝑚𝐺)2 + 𝑃3(𝑚3 − 𝑚𝐺)2 (2.12) 

O algoritmo escolhe o primeiro valor de T1 (T1 = 1) e varia T2 entre 2 e L-2, 

calculando o valor da variância para todos os casos. 

A seguir, incrementa-se o valor de T1 e varia-se o valor de T2 entre T1+1 e L-2. 

Repete-se esse procedimento até T1 = L-3. 

O resultado desse processo será um arranjo bidimensional e os valores de T1 e 

T2 selecionados, serão aqueles que produzirem os valores máximos nesse arranjo. 
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III. Segmentação por Limiarização Local 

a. Subdivisão da Imagem 

O Limiar Global pode falhar quando a iluminação não for uniforme. 

A aplicação de um Limiar Local consiste em definir uma função 𝑻(𝒙, 𝒚) que 

varie o valor de 𝑻 de acordo com as coordenadas (𝒙, 𝒚): 

 
𝑰(𝑥, 𝑦) =  {

𝟏 𝑠𝑒 𝑓(𝑥, 𝑦)   ≥   𝑻(𝒙, 𝒚)

𝟎 𝑠𝑒 𝑓(𝑥, 𝑦)  <   𝑻(𝒙, 𝒚)
 

 

(2.13) 

A Figura 2.10 ilustra a aplicação das técnicas de segmentação descritas em um 

contexto local, utilizando imagens desse estudo subdivididas em 8x8 blocos de 64x64 

pixels com o objetivo de identificar limiares locais. 

 

Figura 2.10 – Exemplo da aplicação dos métodos descritos para um bloco de uma 
imagem original (REIS, 2014) contendo 64x64 pixels e 255 tons de cinza em uma 
das imagens desse estudo (Fonte: Autoria própria). 

b. Propriedades Locais da Imagem 

A subdivisão da imagem só funciona bem quando os objetos de interesse e o 

fundo ocupam regiões de tamanhos comparáveis. 

Um método mais geral é calcular o limiar para cada pixel da imagem com base 

nas características de sua vizinhança. 

Como exemplo de características, pode-se utilizar como parâmetros locais o 

valor médio (intensidade média) e a variância (descritor de contraste) da vizinhança. 
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O Valor Médio de um conjunto de pixels contidos em uma vizinhança Sxy 

centrada nas coordenadas (x,y): 

 
𝑚(𝑥, 𝑦) =

1

𝑀𝑁
∑ ∑ 𝑓(𝑥, 𝑦)

𝑁−1

𝑦=0

𝑀−1

𝑥=0

 (2.14) 

A Variância de um conjunto de pixels contidos em uma vizinhança Sxy centrada 

nas coordenadas (𝑥, 𝑦): 

 
2(𝑥, 𝑦) =

1

𝑀𝑁
∑ ∑[𝑓(𝑥, 𝑦) − 𝑚(𝑥, 𝑦)]2

𝑁−1

𝑦=0

𝑀−1

𝑥=0

 

 

(2.15) 

O limiar pode ser então calculado por (considerando 𝒂 e 𝒃 parâmetros obtidos 

iterativamente), através da expressão: 

 𝑻𝑥𝑦 = 𝒂𝑥𝑦 + 𝒃𝑚𝑥𝑦 (2.16) 

A imagem segmentada então será: 

 
𝑰(𝑥, 𝑦) = {

𝟏 𝑠𝑒 𝑓(𝑥, 𝑦) ≥ 𝑻𝑥𝑦

𝟎 𝑠𝑒 𝑓(𝑥, 𝑦) < 𝑻𝑥𝑦
 

 

(2.17) 

Na Figura 2.11 é ilustrada a aplicação da técnica de limiarização local para uma 

das imagens deste estudo.  

 

Figura 2.11 – Aplicação de técnicas de limiarização locais sobre uma imagem original 
(REIS, 2014), ilustrando o mecanismo de separação de objetos presentes na 
imagem (Fonte: Autoria Própria). 
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IV. Segmentação por Detecção de Bordas e Contornos 

A detecção de bordas é certamente um dos aspectos mais importantes e mais 

estudados em processamento de imagens digitais. Se for possível determinar a 

fronteira ou o contorno de um objeto por meio da identificação de todas as suas 

bordas, ele já estará segmentado. 

A detecção de bordas pode até parecer algo relativamente simples, afinal as 

bordas são apenas regiões de transição de intensidade entre um objeto e outro. 

Entretanto, apesar da simplicidade conceitual, a maioria dos detectores de bordas é 

fundamentalmente baseado no uso de filtros diferenciais de gradiente. 

Os exemplos mais importantes destes filtros são os descritos pelos operadores 

de Prewitt e de Sobel. Mas esses filtros não determinam as bordas propriamente ditas, 

apenas oferecem a indicação de onde a ocorrência das mesmas é mais provável 

(SOLOMON; BRECKON, 2013). 

A detecção de fato de uma borda depende, por exemplo, de qual intensidade 

será assumida pelo gradiente para que um ponto seja identificado como parte de uma 

borda; a presença de ruído na imagem, algo que filtros diferenciais são extremamente 

sensíveis e que acabam por produzir resposta intensa em pontos que não pertencem 

à borda; a identificação da posição exata onde a borda ocorre, pois podem existir 

descontinuidades nos prováveis contornos na direção em que o gradiente aumenta, 

enquanto talvez fosse de se esperar uma transição mais suave.  

Na sequência, serão exemplificadas duas técnicas de segmentação baseadas 

na detecção de pontos com o uso de gradientes, que são bastante empregadas em 

MRI: Filtro de Canny e Função de Harris. 

 

a. Filtro de Canny (CANNY, 1986):  
 

Compõem-se de um filtro de convolução que utiliza a primeira derivada e um 

filtro Gaussiano para a suavização de ruídos, obtendo uma imagem com as prováveis 

bordas dos objetos detectados. 

Na Figura 2.12 é exemplificado o uso do Filtro de Canny para a detecção de 

pontos sobre imagens deste estudo. 
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Figura 2.12 – As três sequências evidenciam os resultados da aplicação do Filtro de 
Canny a uma imagem original (REIS, 2014) avaliada neste estudo, com as 
respectivas variações de intensidade do gradiente, para a detecção de pontos 
candidatos às bordas dos objetos presentes na imagem (Fonte: Autoria própria) 

 

O filtro de Canny é destinado à detecção de bordas e segue três requisitos: 

 Todas as bordas devem ser encontradas e não se devem marcar os pixels 

que não pertençam a nenhuma fronteira; 

 A distância entre os pixels de borda encontrados pelo algoritmo e a verdadeira 

localização dos pixels deve ser mínima; 

 Cada borda da imagem deve ser marcada apenas uma única vez. 
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b. Função de Harris (HARRIS; STEPHENS, 1988): 

A Função (ou detector) de Harris possui uma grande invariância à rotação, 

escala, iluminação e ruído nos objetos presentes na imagem. Fundamenta-se em uma 

função local de autocorrelação de um sinal, onde são medidas as variações locais de 

intensidade do sinal de uma janela, à medida em que esta é deslocada em torno da 

vizinhança durante a convolução. 

O cálculo é obtido através do operador de Sobel e a função de janelamento 

utilizada também é uma Gaussiana.  

Na Figura 2.13 é ilustrada a utilização da Função de Harris, aplicadas a imagens 

desse estudo para a identificação de pontos representando as bordas de objetos. 

 

Figura 2.13 – Aplicação da Função de Harris para a detecção de bordas em uma 
imagem original (REIS, 2014) avaliada nesse estudo e em uma variação dessa 
imagem em alto contraste (Fonte: Autoria própria). 

V. Abordagem de Segmentação Orientada a Regiões 

A segmentação orientada a regiões é uma abordagem em que os pixels da 

imagem são agrupados em regiões cada vez maiores, segundo algum critério de 

semelhança pré-estabelecido. Entretanto, cabe ressaltar que a simples especificação 

do critério de similaridade entre os pixels não constitui uma base eficaz para a 

segmentação das imagens, uma vez que é necessário considerar também relações 

espaciais de adjacência entre esses pixels. 
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O objetivo da divisão em regiões é a partição da imagem em um conjunto de 

regiões desconectadas, cada uma regular em si mesma. 

O processo em que cada bloco é dividido em quatro sub-blocos iguais é 

denominado decomposição QuadTree (GONZALEZ; WOODS, 2010). 

Entretanto, não é suficiente efetuar apenas a divisão da imagem, pois a 

segmentação final provavelmente conterá muitas regiões vizinhas com propriedades 

idênticas. Assim, após cada divisão, deverá ser utilizado um processo de união que 

compare regiões adjacentes e, quando necessário, realize a união das mesmas. 

Quando a divisão ou a união deixarem de ocorrer, a segmentação estará completa.  

a. Algoritmo da Divisão-União (Split & Merge) 
 

Seja R a região completa de uma imagem e R1,R2,...,Rn subpartições de R onde: 

1. Todo pixel deve pertencer a uma região: 
 

⋃𝑹𝑖

𝑛

𝑖=1

= 𝑹  (2.18) 

2. Ri é uma região conexa, i = 1,2,...,n 

3. 𝑹𝒊 ⋂𝑹𝒋 =  para todo i e j, i ≠ j 

4. 𝓟(𝑹𝒊) = TRUE  para i = 1,2,...,n 

5. 𝓟(𝑹𝒊 ⋃𝑹𝒋) = 𝑭𝑨𝑳𝑺𝑬  para todo i e j, i ≠ j 

 

Resumidamente, a primeira condição indica que a segmentação deverá ser 

realizada em toda a imagem, isto é, todos os pixels deverão pertencer a alguma 

região. 

A segunda condição indica que as regiões devem ser conexas, ou seja, que se 

dois pixels estão conectados eles deverão ser adjacentes e terão que atender a algum 

critério de semelhança. 

A terceira condição indica que as regiões deverão ser disjuntas. A quarta 

condição requer que a propriedade 𝓟(𝑹𝒊) seja Verdadeira se todos os pixels desta 

região possuírem a mesma intensidade. 

E, por fim, a última condição indica que as regiões Ri e Rj deverão ser distintas 

(GONZALEZ; WOODS, 2010). 
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A Figura 2.14 tem o objetivo de ilustrar a aplicação do algoritmo de Split & Merge 

sobre uma das imagens desse estudo. 

 

Figura 2.14 – (a) Imagem Original (REIS, 2014). (b) QuadTree gerada pelo algoritmo 
Split & Merge (Fonte: Autoria própria). 

 

Entre as maiores dificuldades da aplicação desse método, em geral, podem ser 

destacadas: 

 A seleção das sementes (seeds) é dependente da natureza do problema; 

 A escolha das propriedades que estabelecem os critérios de similaridade é 

dependente do tipo dos dados disponíveis; 

 A utilização de conectividade e adjacência (4 ou 8); 

 A formulação de um critério de parada: o crescimento de uma região deve 

parar quando não houver mais pixels satisfazendo as regras de inclusão para 

a referida região. 

 

VI. Divisores de Águas (Watersheds) 

Na segmentação por divisores de águas a imagem bidimensional em níveis de 

cinza é analisada como uma superfície topológica ou como se representasse uma 

“paisagem”, na qual as posições são dadas pelas coordenadas (x,y) na imagem e a 

altura nesta posição corresponde ao valor de intensidade ou nível de cinza nesta 

posição da imagem. 
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No trecho a seguir, Solomon e Breckon (2013) descrevem de maneira precisa o 

significado desta metáfora: 

 “A chuva que cai nesta paisagem é naturalmente drenada ou forçada para 
baixo, sob a ação da gravidade, em direção ao ponto de mínimo mais próximo. 
Uma bacia de coleta define a região ou a área conectada onde qualquer chuva é 
drenada para o mesmo ponto mínimo. 

Em termos de uma imagem digital, a bacia de coleta consiste em um grupo 
de pixels conectados. Mantendo a analogia com uma paisagem física, notamos 
que haverá pontos na paisagem (máximos locais) dos quais a chuva pode ser 
drenada com igual probabilidade em duas bacias de coleta adjacentes; isto é 
equivalente ao cume de uma montanha. 

Linhas que separam uma bacia de coleta de outra são denominadas linhas 
de divisão de águas ou simplesmente divisores de águas.” (SOLOMON; 
BRECKON, 2013, p. 250). 
 

A Figura 2.15 é uma representação criada para ilustrar a técnica de segmentação 

de imagens baseada em divisores de águas 

 

Figura 2.15 – Representação da técnica de segmentação de imagens baseada em 
divisores de águas (Fonte: Adaptada de SOLOMON; BRECKON, 2013, p.250). 

 

Podem ser adotadas várias abordagens para a segmentação por divisores de 

águas, mas a ideia central é sempre tentar transformar a imagem inicial (a que se 

deseja segmentar) em alguma outra de modo que as bacias de coleta correspondam 

aos objetos que se busca segmentar. 
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Uma vantagem notável dos métodos de divisores de águas é que, em geral, 

diferentemente do que ocorrem com os métodos baseados na detecção de bordas, 

eles sempre produzem contornos fechados para delinear a fronteira dos objetos. 

A Figura 2.16 é ilustrado um exemplo da aplicação das técnicas de segmentação 

por divisores de águas, utilizando-se imagens desse estudo, assim como da 

reaplicação dessa mesma técnica sobre uma versão em alto contraste da citada 

imagem. 

 

Figura 2.16 – (a) Imagem original (REIS, 2014). (b) Aplicação de watershed sobre a 
imagem original. (c) Simulação do preenchimento das bacias de coleta da imagem 
original. (d) Imagem original com alteração de contraste. (e) Aplicação de 
watershed à imagem com alteração de contraste. (f) Simulação do preenchimento 
das bacias de coleta da imagem com alteração de contraste (Fonte: Autoria 
própria). 

 

 

 

 

VII. Morfologia Matemática  

 

A ideia da Morfologia Matemática (digital) é que a aplicação de certas operações 

matemáticas sobre conjuntos de pixels de uma imagem, podem ser usadas para 

ressaltar aspectos específicos das formas nelas presentes permitindo que estas sejam 

contadas ou reconhecidas (DOUGHERTY; LOTUFO, 2003).  
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A base desta técnica consiste em extrair aspectos geométricos e topológicos de 

uma imagem desconhecida através da utilização da transformação de uma outra 

imagem completamente definida, a qual denomina-se elemento estruturante. 

As operações básicas da morfologia são a erosão, em que pixels que não 

atendam a um dado padrão sejam apagados da imagem (no caso de imagens 

binárias) ou atenuados (no caso de imagens em tons de cinza ou coloridas), e a 

dilatação, em que uma pequena área relacionada a um pixel é alterada para um 

padrão especificado. 

 Erosão Binária (): 

A erosão basicamente “encolhe” uma imagem e pode ser vista como uma 

transformação morfológica que combina dois conjuntos usando vetores e subtração. 

Pode ser expressa como a interseção entre A e B: A  B = B  A. 

A erosão da imagem A pelo elemento estruturante B será, portanto: 

 A  B = ( x | x + b  A para todo b  B).  (2.19) 

 Dilatação Binária (): 

A dilatação é uma transformação morfológica que combina dois conjuntos 

usando adição vetorial. Dessa forma, o resultado será uma imagem “estendida” em 

relação à original. Pode ser representada pela união entre A e B: A  B = B  A. 

 A dilatação de um conjunto A pelo conjunto B é definida por: 

 A  B = ( c | c = a + b , a  A , b  B).  (2.20) 

Há adaptações a serem realizadas nestas operações quando a imagem a ser 

transformada por operações morfológicas não for binária, entre as mais importantes 

têm-se que as operações lógicas deverão dar lugar às conversões aritméticas: as 

Uniões seriam substituídas por máximos e interseções seriam substituídas por 

mínimos etc. 

Além das operações morfológicas já citadas, existem ainda outras de maior 

complexidade como, por exemplo, abertura, fechamento, esqueletonização e 

limiarização, entre outras e que, a grosso modo, são compostas por combinações 

específicas de operações de erosão e dilatação. Entre estas operações, podem ser 

citadas a abertura, o fechamento, a esqueletonização, a limiarização, entre outras 

(SOILLE, 1999). 
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Na Figura 2.17 é ilustrada a aplicação direta de operações de erosão e dilatação 

sobre uma das imagens da coluna vertebral analisadas neste estudo. 

 

Figura 2.17 - (a) Imagem Original (REIS, 2014). (c) Imagem Original com aplicação de 
alto contraste. (b) e (d) Aplicação das Técnicas de Dilatação e Erosão para a 
segmentação no contexto de morfologia matemática sobre as imagens (a) e (c), 
respectivamente (Fonte: Autoria própria). 

Finalmente, foram identificadas, ainda, na literatura mais algumas outras 

abordagens para a segmentação e o reconhecimento de imagens, visando aprimorar 

a identificação de objetos ou de regiões de interesse em imagens, entre as quais: 

Lógica Nebulosa (ZHANG et al., 2012); Densiometria de Objetos (YU; TAN, 2009); Redes 

Neurais Artificiais (MASOUMIA et al., 2012) e a Identificação baseada em Brilho e 

Contraste (MATSOPOULOS, 2012). Tais técnicas, entretanto, não foram objeto deste 

estudo. 
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2.3  Segmentação dos discos intervertebrais 
 

O processamento e a análise de imagens da coluna vertebral vem sendo 

estudado extensivamente nos últimos quinze anos e foram propostos muitos métodos 

visando a identificação das vértebras ou dos discos da coluna vertebral a partir de 

imagens de ressonância magnética. 

 A seguir, há um resumo das principais propostas identificadas na literatura com 

esta finalidade. 

Michopoulou et al. (2009) propuseram uma segmentação baseada em um atlas 

de imagens previamente estabelecido para identificar e combinar os discos 

intervertebrais obtidos com as características recuperadas da base de dados. 

A proposta de Huang, Lai e Novak (2008) foi a utilização de uma árvore de 

decisão indutiva do tipo ID3 (QUINLAN, 1986) apoiada em um método fundamentado 

em AdaBoost (FREUND; SCHAPIRE, 1996) para a pré-localização de todos os 

candidatos a vértebras. Depois, seguiram aplicando o ajuste de uma curva que 

representasse a coluna vertebral, visando excluir os valores extremos desses 

candidatos a vértebras. Finalmente, segmentaram cada vértebra utilizando um 

método de cortes normalizados. 

A proposta de Yao, O´Connor e Summers (2006) foi adotar um método de 

segmentação baseado em “divisores de águas” para extrair os contornos que 

representassem a coluna vertebral. 

O método proposto por Peng et al. (2005) utilizou o modelo de um disco 

intervertebral para identificar todos os discos intervertebrais. Em seguida, foi 

produzido um perfil de intensidades por meio do armazenamento da intensidade do 

pixel a partir do ponto central de cada disco detectado. Este perfil de intensidades foi 

então aplicado à imagem para corrigir a posição dos discos intervertebrais que não 

foram detectados através da utilização do modelo de disco intervertebral proposto. 

Finalmente, as vértebras da coluna vertebral foram segmentadas através do rastreio 

da conectividade entre os contornos dessas vértebras. 

A proposta de Shi et al. (2007) fundamentou-se em um método estatístico que 

se utiliza de um modelo da medula para extrair um eixo que represente a coluna 

vertebral. Em seguida, os discos intervertebrais foram segmentados com base na 

posição da medula ao longo deste eixo na imagem de referência. 
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Visando modelar a marcha em indivíduos que apresentavam alguma patologia 

na mesma, Tang e Pauli (2010) apresentaram um método totalmente automático para 

a extração da curva que representa a coluna vertebral, composto por duas etapas. 

Na primeira etapa, foi proposto um algoritmo altamente eficiente para extrair as 

posições dos discos intervertebrais da imagem da coluna vertebral, na qual, em sua 

fase inicial desta etapa, utilizaram um algoritmo baseado em gradientes para se obter 

as posições de todos os possíveis discos intervertebrais e, então, as posições que 

não representassem discos intervertebrais eram anuladas por meio de um filtro de 

médias baseado em um grafo não-orientado e de um filtro baseado em formas ativas 

(Active Shape Model – ASM) (COOTES et al., 1994). 

Na etapa seguinte, foram utilizadas as posições extraídas para estes discos 

intervertebrais em um algoritmo de registro dessas vértebras, segmento por segmento 

da coluna vertebral. Finalmente, a curva que representava a coluna vertebral foi 

interpolada a partir de todos os centros das vértebras segmentadas usando uma curva 

spline cúbica. 

A proposta desta Tese foi estender a abordagem adotada por Tang e Pauli 

(2010) já descrita, e que também foi parcialmente adotada por Jong (2012), de modo 

a combinar a utilização de várias metodologias de segmentação automáticas e 

semiautomáticas na etapa inicial de um algoritmo que visa refinar a localização dos 

espaçamentos entre as vértebras e, consequentemente, a segmentação e o 

reconhecimento dos cinco discos intervertebrais da região lombar. 

O próximo capítulo desta Tese dedica-se a introduzir alguns aspectos utilizados 

na Classificação dos discos intervertebrais, no contexto de análise de imagens 

digitais, baseada na extração de atributos da região da imagem onde tais discos estão 

localizados. 
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3 

 

3. CLASSIFICAÇÃO 

 

3.1 O que é classificação ? 
 

As informações extraídas por intermédio de procedimentos de processamento 

de imagens podem ser utilizadas como atributos de entrada para algoritmos de 

reconhecimento de padrões. Esse processo é chamado de classificação de imagens. 

Atributos geométricos de medida e posição, tais como: altura, largura e 

localização do disco na imagem, área do disco etc., podem ser obtidos de maneira 

simples (Figura 3.1). 

 

Largura

Altura

(Xc,Yc)

(Xs,Ysup)

(Xinf,Ye)
Área

(Xi,Yinf)

(Xsup,Yd)

Y

X

 

Figura 3.1 – Atributos geométricos de medida e posição (Fonte: Autoria própria). 
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Os atributos de medida e posição mais comumente adotados são:  

 posição x e y centrais do disco (Xc,Yc); 

 posição x do limiar esquerdo do disco, Xe; 

 posição y do limiar direito do disco, Yd; 

 posição x e y do limiar superior do disco, (Xs,Ysup); 

 posição x e y do limiar inferior do disco (Xi,Yinf); 

 largura em pixels do disco; 

 largura em milímetros do disco; 

 altura em pixels do disco; 

 altura em milímetros do disco; 

 relação entre largura e altura do disco; 

 área geométrica do disco. 
 

A matriz de co-ocorrência de níveis de cinza (Gray Level Co-ocurrence Matrix – 

GLCM) é calculada para cada um dos discos segmentados. A GLCM é uma matriz 

quadrada com dimensão Ng, onde Ng é o número de níveis de cinza da imagem. 

 

𝑮𝑳𝑪𝑴 =

[
 
 
 
 𝑝(1,1) 𝑝(1,2)

𝑝(2,1) 𝑝(2,2)
⋯

𝑝(1,𝑁𝑔)

𝑝(2, 𝑁𝑔)

⋮ ⋱ ⋮
𝑝(𝑁𝑔, 1) 𝑝(𝑁𝑔, 2) ⋯ 𝑝(𝑁𝑔, 𝑁𝑔)]

 
 
 
 

 

 

(3.1) 

Cada elemento [ i , j ] da matriz é gerado através da contagem do número de 

vezes que um pixel com um valor de i é adjacente a um elemento de imagem com um 

valor de j e, em seguida, dividindo-se toda a matriz pelo número total de comparações 

realizadas (Figura 3.2). Cada entrada da matriz pode ser considerada como a 

probabilidade 𝒑(𝒊, 𝒋) de que um pixel com valor de i seja encontrado adjacente a um 

pixel com o  valor de j. 

 

Figura 3.2 – As 4 direções de adjacência definidas para o cálculo dos atributos de Haralick 
(Fonte: Autoria própria). 
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As 14 (quatorze) características de textura obtidas a partir da GLCM definidas 

por Haralick et al. (1973) podem ser computadas de maneira relativamente simples. 

Os também chamados atributos de Haralick, são:  

 Energia; 

 Momento; 

 Correlação; 

 Variância; 

 Diferença do Momento Invariante; 

 Média da Soma; 

 Média da Variância; 

 Entropia; 

 Entropia de Haralick; 

 Diferença da Variância; 

 Diferença da Entropia; 

 1ª Medida de Informação da Correlação; 

 2ª Medida de Informação da Correlação; 

 Coeficiente de Correlação Máxima de Haralick. 

 

Assumindo-se que:  

𝑝(𝑖, 𝑗) : elementos da matriz de co-ocorrência; 

𝑁𝑔 : número total de níveis de cinza do atributo; 

𝜇 : média aritmética dos elementos da matriz, dada por: 

 
𝜇 =  

1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛−1

𝑖=0

    (3.2) 

 

𝜎 : desvio padrão dos elementos da matriz, dado por: 

 

𝜎 =  √
1

𝑛
∑(𝑥𝑖 − 𝜇)2

𝑛−1

𝑖=0

 (3.3) 

 

A Energia, ℎ1, (também conhecida como o Segundo Momento Angular), permite 

identificar o grau de homogeneidade da imagem e pode ser expressa por: 

 

ℎ1 = ∑∑[𝑝(𝑖, 𝑗)]2

𝑁𝑔

𝑗=1

𝑁𝑔

𝑖=1

 

 

(3.4) 
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O Momento, ℎ2 , (também chamado de Contraste) pode ser expresso por: 

 

ℎ2 = ∑ 𝑛2 [∑∑𝑝(𝑖, 𝑗)

𝑁𝑔

𝑗=1

𝑁𝑔

𝑖=1

] 

𝑁𝑔−1

𝑛=0

, |𝑖 − 𝑗| = 𝑛 

 

(3.5) 

A Correlação, ℎ3 , pode ser expressa por: 

 

ℎ3 = [∑ ∑(𝑖𝑗)𝑝(𝑖, 𝑗)

𝑛−1

𝑗=0

𝑛−1

𝑖=0

− 𝜇𝑥 𝜇𝑦] 𝜎𝑥 𝜎𝑦⁄  

(3.6) 

 

A Variância, ℎ4 , pode ser expressa por: 

 
ℎ4 = ∑ ∑ 𝑝(𝑖, 𝑗)(𝑖 − 𝜇)2

𝑛−1

𝑗=0

𝑛−1

𝑖=0

 
 

(3.7) 

A Diferença do Momento Invariante, ℎ5 , pode ser expressa por: 

 
ℎ5 = ∑ ∑ 𝑝(𝑖, 𝑗)

1

1 − (𝑖 − 𝑗)2

𝑛−1

𝑗=0

𝑛−1

𝑖=0

 
 

(3.8) 

A Média da Soma, ℎ6 , pode ser expressa por: 

 

ℎ6 = ∑ 𝑖

2𝑁𝑔

𝑖=2

 𝑝𝑥+𝑦(𝑖) 

 
(3.9) 

A Média da Variância, ℎ7 , pode ser expressa por: 

 

ℎ7 = ∑(𝑖 − ℎ8)
2

2𝑁𝑔

𝑖=2

 𝑝𝑥+𝑦(𝑖) 

 
(3.10) 

A Entropia, ℎ8 , pode ser expressa por: 

 

ℎ8 = −∑ 𝑝𝑥+𝑦(𝑖)𝑙𝑜𝑔[𝑝𝑥+𝑦(𝑖)]

2𝑁𝑔

𝑖=2

 

 

 (3.11) 

A Entropia de Haralick, ℎ9 , pode ser expressa por: 

 
ℎ9 = ∑ ∑ 𝑝(𝑖, 𝑗)log [𝑝(𝑖, 𝑗)]

𝑛−1

𝑗=0

𝑛−1

𝑖=0

 
 

 (3.12) 

 

 

A Diferença da Variância, ℎ10 , pode ser expressa por: 

 ℎ10 = 𝑉𝑎𝑟𝑖â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑥−𝑦 (3.13) 
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A Diferença da Entropia, ℎ11 , pode ser expressa por: 

 

ℎ11 = − ∑ 𝑝𝑥−𝑦(𝑖)𝑙𝑜𝑔[𝑝𝑥−𝑦(𝑖)]

𝑛𝑔−1

𝑖=0

 

 

(3.14) 

A 1ª Medida de Informação da Correlação, ℎ12 , pode ser expressa por: 

 
ℎ12 =

𝐻𝑋𝑌 − 𝐻𝑋𝑌1

max [𝐻𝑋 , 𝐻𝑌]
 

(3.15) 

A 2ª Medida de Informação da Correlação, ℎ13 , pode ser expressa por: 

 ℎ13 = √(1 − exp [−2(𝐻𝑋𝑌2 − 𝐻𝑋𝑌)])
2

 (3.16) 

Onde: 
 𝐻𝑋𝑌 =  − ∑∑𝑝(𝑖, 𝑗)log [𝑝(𝑖, 𝑗)]

𝑗𝑖

 (3.17) 

  

e 𝐻𝑋 e 𝐻𝑌 são as Entropias de 𝑝𝑥 e 𝑝𝑦, respectivamente. 

 

 

 𝐻𝑋𝑌1 =  − ∑∑𝑝(𝑖, 𝑗) log [ 𝑝𝑥(𝑖) 𝑝𝑦(𝑖) ]

𝑗𝑖

 (3.18) 

 𝐻𝑋𝑌2 =  − ∑∑𝑝𝑥(𝑖) 𝑝𝑦(𝑖) log  [ 𝑝𝑥(𝑖) 𝑝𝑦(𝑖) ]

𝑗𝑖

 (3.19) 

 

O Coeficiente de Correlação Máxima de Haralick, ℎ14 , é dado por: 

 ℎ14 = √(𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 𝑚𝑎𝑖𝑜𝑟 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑄)
2

 (3.20) 

Onde: 

𝑄(𝑖, 𝑗) = ∑
𝑝(𝑖, 𝑗)𝑝(𝑗, 𝑘)

𝑝𝑥(𝑖)𝑝𝑦(𝑘)

𝑁𝑔−1

𝑘=0

 

 
(3.21) 

Sabendo-se que os Momentos Invariantes Espaciais, 𝑚𝑖𝑗, para uma matriz 

binária podem ser calculados a partir da expressão: 

 𝑚𝑖𝑗 = ∑𝑝(𝑥, 𝑦) 𝑥𝑖  𝑦𝑗

𝑥,𝑦

  
(3.22) 

E sendo (�̅�, �̅�) o centro de massa calculado por: 

 �̅� =
𝑚10

𝑚00
     𝑒    �̅� =

𝑚01

𝑚00
 

(3.23) 

Então, os Momentos Centrais, µ
𝑖𝑗

 , podem ser computados por: 

 µ𝑖𝑗 = ∑𝑝(𝑥, 𝑦) (𝑥 − 𝑥 )𝑖  (𝑦 − �̅� )𝑗

𝑥,𝑦

  
(3.24) 
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Portanto, os Momentos Centrais mais utilizados, podem ser expessos por: 

 µ00 = 𝑚00 = µ        (Área), (3.25) 

 µ10 = µ01 = 0         (Momentos Estáticos), (3.26) 

 µ20 = 𝑚20 − µ 𝑥 ²    e (3.27) 

 µ02 = 𝑚02 − µ 𝑦 ²    (Momentos de Inércia), (3.28) 

 µ11 = 𝑚11 − µ 𝑥 𝑦   (Produto de Inércia), (3.29) 

 µ12 = 𝑚12 − 𝑚02 𝑥 − 2 𝑚11 𝑦 + 2 µ 𝑥 𝑦 ², (3.30) 

 µ21 = 𝑚21 − 𝑚20 𝑦 − 2 𝑚11 𝑥 + 2 µ 𝑥 ² 𝑦, (3.31) 

 µ30 = 𝑚30 − 3 𝑚20 𝑥 + 2 µ 𝑥 ³, (3.32) 

 µ03 = 𝑚03 − 3 𝑚02 𝑦 + 2 µ 𝑦 ³. (3.33) 

Finalmente, tem-se os sete Momentos Invariantes definidos por Hu (1962) 

como medidas invariantes à rotação, escala e translação:  

O 1º Momento Invariante, 𝑀1 , é dado por: 

 𝑀1 = 𝜇20 + 𝜇02 (3.34) 

O 2º Momento Invariante, 𝑀2 , é dado por: 

 𝑀2 = (µ20 − µ02)
2 + 4µ11

2  (3.35) 

O 3º Momento Invariante, 𝑀3 , é dado por: 

 𝑀3 = (µ30 − 3µ12)
2 + (3µ21 − µ03)

2 (3.36) 

O 4º Momento Invariante, 𝑀4 , é dado por: 

 𝑀4 = (µ30 + µ12)
2 + (µ21 + µ03)

2 (3.37) 

O 5º Momento Invariante, 𝑀5 , é dado por: 

 𝑀5 = (µ30 − 3µ12)(µ30 + µ12) [ (µ30 + µ12)
2 − 3(µ21 + µ03)

2 

+(3µ21 − µ03)(µ21 + µ03) [3(µ30 + µ12)
2 − (µ21 + µ03)

2] 

 

(3.38) 

O 6º Momento Invariante, 𝑀6 , é dado por: 

 𝑀6 = (µ20 − µ02) [(µ30 + µ12)
2 − (µ21 + µ03)

2]
+ 4µ11(µ30 + µ12)(µ21 + µ03) 

(3.39) 

O 7º Momento Invariante, 𝑀7 , é dado por: 

 𝑀7 = (3µ21 − µ03)(µ30 + µ12) [(µ30 + µ12)
2 − 3(µ21 + µ03)

2]
− (µ30 − 3µ12)(µ21 + µ03) [3(µ30 + µ12)

2 − (µ21 + µ03)
2] 

 

(3.40) 
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A seleção de atributos pode ser realizada de maneira semiautomatizada 

utilizando-se uma rede neural artificial do tipo Multi-Layer Perceptron (ANN MLP) 

selecionada no software WEKA como avaliador de subconjunto e busca por gradiente 

ascendente como o método de pesquisa e, também, a fim de reduzir a 

dimensionalidade do vetor de atributos e avaliar melhorias nos resultados da 

classificação Tal metodologia propõe-se a obter um vetor com uma quantidade bem 

menor de atributos que serão utilizados como valores de entrada em outra rede neural 

artificial que efetuará a classificação dos discos (RANGAYYAN, 2005).  

Obtém-se, dessa forma, um vetor de atributos para cada disco e, de posse de 

tais medidas, os algoritmos de tomada de decisão são aplicados para estabelecer a 

correlação entre características e classes ou padrões. 

Na Figura 3.3, está ilustrada uma rede neural artificial definida em uma das etapas 

do processo, dedicada à classificação de um conjunto de discos avaliados neste estudo 

em cinco categorias, baseada em um vetor de 15 (quinze) atributos. 

 

 

 

 Figura 3.3 – Hierarquia de uma Rede Neural Artificial com 15 atributos, gerada 
a partir do software WEKA (Fonte: Autoria própria). 
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Tratando-se de imagens médicas, os algoritmos mais frequentemente utilizados 

em classificação são aqueles que se baseiam em redes neurais artificiais, como os 

descritos por Abe e colaboradores (2002), Uchiyama e colaboradores (2003) e Azevedo-

Marques e colaboradores (2007). 

 As redes neurais multicamadas (Multi-Layer Neural Networks – MLNN) são as 

estruturas de redes neurais mais comumente utilizadas para sistemas diagnósticos (ER; 

TEMURTAS, 2008). 

 

3.2 Rede Neural Artificial 
 

A célula elementar do sistema nervoso cerebral é o neurônio, cujo seu papel 

essencial se resume em conduzir impulsos sob determinadas condições fisiológicas.  Os 

neurônios estão conectados uns aos outros por meio de sinapses, e juntos formam uma 

grande rede. As sinapses transmitem estímulos a partir de diferentes concentrações de 

Na+ (Sódio) e K+ (Potássio), e o resultado destas ligações eletroquímicas pode ser 

estendido por todo o corpo humano. 

A grande rede que os neurônios representam proporciona uma capacidade 

praticamente incálculável de processamento e de armazenamento de informações. O 

neurônio é dividido em três partes principais: dendritos, corpo celular e axônio. Os 

dendritos têm por função receber os estímulos transmitidos pelos outros neurônios. O 

corpo celular de um neurônio é o responsável pela coleta e pela combinação de 

informações provenientes de outros neurônios. O axônio constitui-se de uma fibra tubular 

que pode alcançar até alguns metros e é o responsável pela transmissão de estímulos 

para outras células. Na Figura 3.4 está ilustrado esquematicamente os principais 

componentes de um neurônio biológico. 

 

 

 

 Figura 3.4 – Ilustração exemplificando o neurônio biológico (Fonte: HAYKIN, 2001).  
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Dessa forma, sumariamente, tem-se: 

Dendritos  entrada de dados/informações; 

Sinapses  responsáveis pela ponderação das entradas; 

Axônio  saída de dados (respostas do neurônio). 

As Redes Neurais Artificiais são modelos computacionais inspirados nos 

mecanismos de aprendizagem do cérebro humano, cujas principais características são: 

 O aprendizado por meio de exemplos; 

 A capacidade de adaptação; 

 A habilidade de generalização; 

 A capacidade de agrupar ou organizar dados/informações; 

 A tolerância a falhas. 

O modelo geral para o neurônio artificial é ilustrado na Figura 3.4. 

 

 

 

 Figura 3.5 – Modelo de neurônio artificial (Fonte: HAYKIN, 2001).  

Onde: 

X1, X2, ..., XN são as entradas; 

W1, W2, ..., WN são os pesos sinápticos; 

  é o limiar de atuação (disparo); 

  é a saída do combinador linear; 

g  é a função de ativação que limita a saída do neurônio; 

y  é o sinal de saída (resposta) do neurônio artificial. 
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A rede neural artificial teve seu primeiro trabalho publicado em 1943 por McCulloch 

e Pitts e em 1949 foi apresentado o primeiro método de treinamento para redes neurais 

artificiais por Hebb, enquanto que entre 1958 e 1962, surgiram as redes do tipo 

perceptrons (FAUSETT, 1994). Widrow e Hoff apresentaram em 1960 a RNA ADALINE 

(Adaptative Linear Element) que após melhorias que permitiram a associação de 

múltiplas redes ADALINE, que recebeu a denominação de MADALINE (Multiple 

Adaptative Linear Element) (SILVA; FLAUZINO, 2010). 

Entretanto, foi somente na década de 1980 que este ramo da Inteligência Artificial 

recebeu as contribuições mais relevantes, passando a ser aplicada na resolução de 

diversas modalidades de problemas. 

Existe uma grande variedade de técnicas de ANN, como redes ADALINE, 

HOPFIELD, KOHONEN, PERCEPTRON, entre outras; mas o modelo mais encontrado 

em trabalhos que fazem uso de ANN multicamada é o Perceptron Multicamada (ou 

MultiLayer Perceptron – MLP), que tem como pricipal objetivo o reconhecimento de 

padrões. Como um exemplo bem sucedido da utilização de redes neurais artificiais no 

reconhecimento de padrões em imagens de tomografia computadorizada pode ser 

citado o trablho realizado por Alves e Araújo (2005). 

O Capítulo 4 desta Tese dedica-se a explorar os materiais, a casuística e os 

métodos adotados no desenvolvimento deste trabalho. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1  Casuística e Materiais 

 

As segmentações manuais e as classificações semiquantitativas do grau de 

degeneração discal por meio de da Classificação de Pfirrmann foram realizadas entre 

2012 e 2014, durante o trabalho de mestrado "Avaliação do Disco Intervertebral 

por meio da Relaxometria T2 e T1ρ: Comparação de Diferentes Métodos de 

Segmentação" de Rafael de Menezes Reis sob a orientação do Prof. Dr. Marcello 

Henrique Nogueira Barbosa junto ao Programa de Ciências da Saúde Aplicadas ao 

Aparelho Locomotor, da FMRP-USP e que foi aprovado no Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo – CEP/HC FMRP-USP, de acordo com o parecer No 2334 

de 27/06/2012 (REIS, 2014). 

O conjunto de dados utilizado por Reis (2014) serviu como o padrão de referência 

(“padrão-ouro”) tanto nesta Tese, como para a avaliação da classificação 

semiautomatizada desenvolvida na Tese "Análise Automatizada dos Discos 
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Intervertebrais Lombares em Imagens de Ressonância Magnética" de Marcelo da 

Silva Barreiro (BARREIRO et al. 2014), ambos orientados pelo Prof. Dr. Paulo 

Mazzoncini de Azevedo Marques, junto ao Programa de Pós-Graduação em Clínica 

Médica – Investigação Biomédica da FMRP-USP. 

O projeto de pesquisa que originou esta Tese é, portanto, parte deste projeto 

mais amplo, anteriormente aprovado pelo CEP/HC FMRP de acordo com o parecer 

No 343.837 de 04/06/2013 (Anexo A), com o objetivo de estender e avaliar a eficiência 

tanto da segmentação semiautomática empregada, quanto da classificação 

automática dos discos. 

Foram utilizadas RMI sagitais, ponderadas em T2, da região lombar da coluna 

vertebral de 102 (cento e dois) indivíduos voluntários, adultos de ambos os sexos, 

com idade entre 20 (vinte) e 80 (oitenta) anos, divididas em dois grupos: 

 O primeiro grupo é formado por 87 (oitenta e sete) indivíduos adultos 

assintomáticos, saudáveis, sedentários, de ambos os sexos, com idade entre 

20 e 40 anos. 

 O segundo grupo é formado por 15 (quinze) indivíduos adultos sintomáticos, 

sedentários, de ambos os sexos, com idade entre 30 e 80 anos. A inclusão do 

segundo grupo foi necessária para contemplar o Grau 5 de degeneração discal 

na Classificação de Pfirrmann. 

A aquisição das imagens de ressonância magnética foi realizada em um 

equipamento Philips™ Achieva© 1,5T (um vírgula cinco Tesla) MR System, 

pertencente ao Serviço de Radiodiagnóstico do HC FMRP-USP, no plano sagital, 

campo de visão 22×22 cm (vinte e dois centímetros em cada eixo), com 16 slices 

(dezesseis fatias) a 4 mm (quatro milímetros) de espessura, tempo de resposta de 

120 ms (cento e vinte milisegundos), tempo de repetição de 3900 ms (três mil e 

novecentos milisegundos) e tamanho da matriz 512×512 pixels (quinhentos e doze 

pixels na horizontal por quinhentos e doze pixels na vertical). 

A estratégia adotada nesta investigação científica é bem abrangente e, como já 

foi descrito, partiu do conjunto de imagens de ressonância magnética ponderadas em 

T2 descritas, sobre as quais foram realizados múltiplos processos automatizados e 

semiautomatizados de segmentação dos discos intervertebrais, utilizando-se os 

ambientes de software Mathworks™ Matlab© e framework Vtk©/Itk©. 
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Os testes e a análise foram realizados em dois servidores virtuais hospedados 

na CloudUSP, instalados e configurados especificamente para esta finalidade, 

visando inicialmente identificar os cinco discos intervertebrais da região lombar da 

coluna vertebral nas imagens centrais de referência de cada exame realizado, com o 

objetivo de verificar a eficácia desses métodos sobre as imagens disponíveis. 

O passo seguinte consistiu em comparar e validar os resultados obtidos sobre 

os mesmos conjuntos de imagens previamente segmentadas manualmente e 

revisadas por mais de um especialista médico radiologista, utilizando o Coeficiente de 

Jaccard, a Distância de Hausdorff e o Erro Médio Quadrático. 

Adotou-se, na sequência, uma estratégia automatizada para a extração de 

atributos dos discos da região lombar da coluna vertebral, visando a classificação 

segundo o grau de degeneração discal identificado de acordo com a Escala de 

Pfirrmann, desenvolvido conforme foi descrito por Barreiro e colaboradores (2014), 

utilizando os ambientes de software Mathworks™ Matlab© e WEKA©. 

Finalmente, foram analisados qualitativa e quantitativamente os resultados da 

segmentação semiautomatizada e da classificação obtidos sobre as imagens 

pertencentes às diferentes categorias de degeneração dos discos intervertebrais da 

região lombar encontradas, assim como também as imagens dos pacientes sadios, 

todas essas já avaliadas por mais de um especialista médico radiologista quanto aos 

pressupostos previamente definidos. Os resultados foram comparados com as 

classificações realizadas por tais especialistas, tendo-se como referência as imagens 

segmentadas manualmente. 

A análise e o processamento das imagens foram realizados a partir da criação, 

configuração e instalação de todo o ambiente de software em dois servidores virtuais 

hospedados na CloudUSP com o apoio da Seção Técnica de Informática da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – STI-FMRP, da Universidade de São Paulo 

– USP, com as seguintes características:  

 Plataforma Linux (8 processadores Intel™ Xeon© CPU E7- 2870, 2.40 GHz, 

RAM 16 GB e HD 600 GB, ambiente operacional Debian© GNU/Linux Server 

7.6, Gnome 3.4.2, 64 bits.), onde foram instalados e configurados os softwares 

para a compilação e execução do framework VTk©/ITk© utilizados para a 

avaliação das múltiplas técnicas de segmentação e análise de imagens 

empregadas neste estudo; 
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 Plataforma Windows (2 processadores Intel™ Xeon© CPU E7 2870, 2.40 

GHz, RAM 8 GB e HD 1TB, ambiente operacional Microsoft™ Windows 7 PRO 

SP1, 64 bits.) onde, além do ambiente de programação Microsoft™  Visual 

Studio© 2010, foram instalados o framework VTk©/ITk©, os ambientes 

Mathworks© MatLab© 10.1, com o Image Processing Toolbox 4.6, além dos 

ambientes MedCalc© v. 16.4.3 e SPSS© v. 17, os dois úttimos utilizados nas 

análises estatísticas da segmentação e também o software Weka© 3.8, onde 

foram realizadas as classificações baseadas em redes neurais artificiais e 

parte das análises estatísticas comparando as classificações obtidas. 

A avaliação da eficiência do método de segmentação foi elaborada por meio de 

um algoritmo que calcula: 

 Verdadeiros Positivos (VP): a quantidade de pixels em um disco que foram 

segmentados corretamente; 

 Falsos Positivos (FP): a quantidade de pixels que foram incluídos como parte 

de um disco, mas que não faziam parte dele; 

 Verdadeiros Negativos (VN): a quantidade de pixels que não faziam parte 

do disco e não foram incluídos pelo procedimento de segmentação 

semiautomática; 

 Falsos Negativos (FN): a quantidade de pixels que faziam parte do disco, 

mas não foram incluídos por meio de da segmentação.  

A partir destes dados, realizou-se o cálculo dos valores de sensibilidade e 

especificidade do método de segmentação semiautomática, tendo como padrão ouro, 

a segmentação manual validada pelo radiologista especialista sênior. 

A sensibilidade visa fornecer a taxa de acerto dos pixels segmentados 

corretamente, ou seja, informa a porcentagem de pixels que fazem parte do disco 

intervertebral e que foram assinalados. 

A especificidade objetiva informar a taxa de acerto de pixels que não fazem parte 

do disco intervertebral e que não foram marcados, isto é, fornece a porcentagem de 

acerto da não-segmentação de objetos, que não pertencem a área de interesse.  

Os resultados considerados ótimos seriam aqueles onde a sensibilidade e a 

especificidade fossem iguais a 1 (ou 100%). Estes valores indicariam que o 

procedimento de segmentação semiautomatizada resultou em uma segmentação 

idêntica à realizada manualmente pelo especialista. 



Materiais e Métodos 50 

 

COZIN, L.F. Tese de Doutorado, FMRP-USP (2017). 
 

A avaliação quantitativa dos resultados do método de segmentação 

semiautomatizado proposto indicou a sensibilidade e a especificidade em relação ao 

método de segmentação manual, assim como a área média sob a curva Receiver 

Operating Characteristic – ROC (LANDIS; KOCH, 1977). 

Os conceitos de sensibilidade e especificidade, entretanto, não são muito usuais 

no contexto da análise comparativa de procedimentos de segmentação de imagens e, 

por esta razão, preferiu-se representar estes valores a partir das Taxas de pixels que 

deverão ser considerados Verdadeiramente Positivos (VP) e Verdadeiramente 

Negativos (VN), respectivamente, conforme poderá ser melhor observado no próximo 

Capítulo da Tese. 

A validação da segmentação semiautomática será fundamentada em medidas 

de similaridade, como o cálculo do Coeficiente de Jaccard (JACCARD; BECKER, 2009), 

utilizado para medir o grau de similaridade entre duas imagens: 

 





SAM

SAM

J

SS

SS
C  , (4.1) 

Onde, 
M

S  seria a imagem de um disco segmentado manualmente e 
SA

S  a 

imagem de um disco segmentado por meio de do procedimento semiautomático, o 

Coeficiente de Jaccard, 
J

C  , representaria a razão entre o número de pixels que as 

duas imagens possuem em comum, ou seja, o número de VP e o número total de 

elementos das duas imagens (a soma de VP, FP e FN). 

Dois outros índices foram incluídos a fim de comparar os resultados entre as 

imagens segmentadas de modo semiautomático e manualmente: a Distância de 

Hausdorff e o Erro Médio Quadrático.  

A Distância de Hausdorff, H (A,B), é uma medida entre dois conjuntos de pontos, 

não necessariamente com a mesma dimensão. Ela mede o quanto um conjunto de 

pontos A está perto de um conjunto de pontos B e pode ser definida por: 

 𝐻(𝐴, 𝐵)  = 𝑚𝑎𝑥(ℎ(𝐴, 𝐵), ℎ(𝐵, 𝐴)) (4.2) 

Onde: 

  (4.3) 
e 

  (4.4) 

ℎ(𝐴, 𝐵) = 𝑚𝑎𝑥𝑎𝐴(𝑚𝑖𝑛𝑏𝐵)‖𝑎 − 𝑏‖ 

ℎ(𝐵, 𝐴) = 𝑚𝑎𝑥𝑏𝐵(𝑚𝑖𝑛𝑎𝐴)‖𝑏 − 𝑎‖ 
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Assumindo-se que ℎ(𝐴, 𝐵) é definida como a maior distância entre qualquer 

ponto de A e o conjunto B, enquanto que ℎ(𝐵, 𝐴), analogamente, é a maior distância 

entre os pontos de B e o conjunto A. 

Estas medidas procuram os pontos do contorno, incluindo o seu interior e não 

tão somente o bloco segmentado contendo a representação do disco e, por este 

motivo, não são influenciadas pelo tamanho da janela de pixels utilizada na 

comparação entre as imagens. 

O Erro Médio Quadrático – EMQ é a soma das diferenças entre o valor estimado, 

𝑦𝑖 , e o valor real dos dados , �̂�𝑖 , ponderados pelo número n de termos, e pode ser 

avaliado pela expressão :  

 

𝐸𝑀𝑄 = ∑
(𝑦𝑖 − �̂�𝑖)

2

𝑛
𝑖

 (4.5) 

 

4.2 Seleção da Metodologia de Segmentação dos Discos 

A primeira parte deste trabalho consistiu na escolha de qual a metodologia de 

segmentação seria adotada para extrair os cinco discos intervertebrais da região 

lombar nas imagens de ressonância magnética previamente selecionadas e 

disponibilizadas em um repositório utilizadas nas pesquisas de Reis, 2012 e Barreiro 

e colaboradores, 2014. 

Dessa forma, foi criada uma coleção de rotinas (shell scripts) que importavam os 

pares de Imagens, isto é, as Fatias de Referência dos exames, deste repositório e, 

então, realizava a anonimização e a aleatorização destes conjuntos, armazenando-os 

em um servidor virtualizado dedicado na CloudUSP (DB-MRI). 

Inicialmente foram compilados integralmente o framework VTk©/ITk© na 

plataforma MS Visual Studio© 2010 (VM WinServer), e na plataforma Metroworks™ 

CodeBlock© integrada aos compiladores da GNU C/C++ (VM Linux),  para a realização 

de uma bateria de testes com 30% dos conjuntos anonimizados e aleatoriamente 

selecionados com os principais métodos de segmentação disponíveis no ITk: Binary 

Threshold, Connected Threshold Image Filter e Canny Segmentation Level Set Image 

Filter, tendo seus resultados armazenados em DB-MRI.  
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O mesmo procedimento foi adotado para a segmentação de imagens por meio 

de scripts Matlab/Image Processing Toolkit utilizando cada uma das técnicas 

apresentadas no Capítulo 2 desta Tese. Todos esses resultados também foram 

armazenados em DB-MRI.  

As imagens resultantes destas segmentações em ambas as plataformas (VTk/Itk 

e Matlab) foram comparadas diretamente (os 5 discos simultaneamente) com as 

imagens da segmentação manual a partir da extração de atributos geométricos e de 

textura por meio de scripts MatLab, asssim como para a comparação de imagens, 

desenvolvidos exclusivamente para esta finalidade. Aqueles métodos que 

apresentavam o Coeficiente de Jaccard inferior a 0,5 foram descartados, enquanto 

que os demais foram testados para todos os conjuntos de imagens disponíveis em 

ambas as VMs. 

Esta abordagem não se apresentou muito promissora, porque foram idealizadas 

inicialmente com a estratégia de identificação simultânea dos 5 discos de interesse, 

mas serviu de base para o desenvolvimento do método de segmentação 

semiautomatizada a ser descrito a partir desse próximo item. 

 

4.3 Metodologia Adotada para a Segmentação Semiautomatizada 

dos discos da região lombar da coluna vertebral 

As imagens utilizadas como entrada no sistema informatizado desenvolvido 

estão em formato JPEG, com 512x512 pixels e 256 tons de cinza. O estudo foi sempre 

realizado na imagem do corte central do plano sagital do exame volumétrico de 

ressonância magnética, determinada pelo especialista médico e, em sua totalidade, 

foram segmentados e classificados 285 (duzentos e oitenta e cinco) discos da região 

lombar da coluna vertebral, pertencentes a exames de 70 (setenta) indivíduos, que 

foram devidamente anonimizados. 

Carregada a imagem de referência no ambiente de software desenvolvido, deve-

se, utilizando-se um cursor de maneira interativa (moving cursor), anotar-se 

inicialmente um ponto no interior de um dos discos vertebrais da região lombar que se 

deseja segmentar, visando obter as informações de intensidade dos pixels para a 

determinação de limiares mais prováveis, na região dos discos.  
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Em sequência, solicita-se igualmente de modo interativo (utilizando-se uma 

elastic box), a seleção de uma caixa retangular nesta imagem, que represente uma 

região de pixels de intensidade superior às encontradas nos discos, a qual deverá ser 

demarcada preferencialmente na região onde situa-se o líquido cefalorraquidiano 

(Cerebro Spinal Fluid – CSF), à direita da coluna vertebral, na direção em que as 

imagens são carregadas no software.  

Aplica-se a partir daí uma correção nos níveis de intensidade da imagem, 

baseada na média das intensidades dos pixels encontradas na região de pixels 

demarcada e uma “nova” imagem é mostrada no ambiente de software, agora com o 

ajuste de intensidades dos pixels.  

A metodologia desenvolvida para a segmentação dos discos é um procedimento 

realizado em três etapas, que estende a técnica proposta por Jong (2012), baseada 

na metodologia descrita por Tang e Pauli (2010).  

Na figura Figura 4.1, está ilustrado esquematicamente o procedimento de 

segmentação implementado. 

 

Figura 4.1 – Procedimento de Segmentação em 3 Etapas (Fonte: Autoria própria). 

Foi estabelecido um conjunto de 12 (doze) parâmetros que direcionam este 

procedimento. Tais parâmetros (que serão descritos posteriormente), podem 

influenciar diretamente no resultado da segmentação dos discos intervertebrais. 

Esses parâmetros podem ser alterados de maneira interativa por meio de caixas de 

entrada de valores (value boxes) no início da aplicação ou serão assumidos valores 

padronizados. 

A razão essencial da inclusão destes parâmetros foi devido à grande diversidade 

na qualidade das imagens recebidas para análise, que em alguns casos, são muito 

deficitárias em brilho e contraste e nem sempre apresentam a mesma quantidade de 

discos. 
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I. Etapa 1: Identificar as posições possíveis para os discos 

  
Cálculo do gradiente e abertura morfológica da imagem com o apoio de um 

Grafo Não-Orientado 
 

As posições possíveis para os discos intervertebrais podem ser encontradas 

utilizando-se o gradiente da imagem. 

Considerando-se que existe sempre uma área de pixels com um gradiente 

negativo acima de cada disco e uma área de pixels com um gradiente positivo abaixo 

de cada disco, então, um disco deve ser encontrado entre duas áreas adjacentes. 

Realizado o cálculo do gradiente, cada pixel é atribuído a uma classe: a primeira 

contendo os pixels com o gradiente na direção [π/6, 5π/6]; e a segunda contendo os 

pixels com o gradiente na direção [-π/6, -5π/6], conforme está ilustrado na Figura 4.2. 

 

Figura 4.2 - Resultado da divisão dos pixels em duas classes (direita) de acordo 
com a direção do gradiente ([π/6, 5π/6] em cinza claro e [−π/6,−5π/6] em cinza 
escuro). As duas caixas pontilhadas em vermelho (esquerda) indicam que a 
maioria dos pixels identificados provém das bordas dos discos intervertebrais 

(Fonte: Adaptado de Tang e Pauli, 2010, p.23). 

Realiza-se a contagem do número de nós em um grafo e do ângulo entre os 

vetores a cada dois nós consecutivos e, além disso, os grupos de pixels adjacentes 

menores do que um valor de referência são eliminados de cada classe. 

Ao invés de aplicar-se na imagem um filtro da média da maneira como foi 

proposto por Tang e Pauli (2010), decidiu-se abrir a imagem morfologicamente a partir 

de um retângulo de dimensões dependentes do tamanho do pixel na imagem, com o 

intuito de remover as estruturas menores do que as dos corpos vertebrais. 

A fim de filtrar as posições discrepantes com base no gradiente, encontra-se o 

caminho mais longo (não-cíclico), e que seja o mais suave possível. Isto é realizado 
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de maneira simples, contando-se o número de nós em um grafo e do ângulo 

determinado entre os vetores para cada dois nós consecutivos, conforme está 

sugerido na Figura 4.3. 

Há possibilidade de sugerir-se de maneira automatizada a partir deste ponto, 

as posições prováveis dos centros geométricos de cada disco da região lombar 

representados na imagem de entrada e, também, propor-se uma curva suave que os 

interpole, representando o eixo central da coluna vertebral, entretanto, devido à falta 

de contraste apresentada em muitos dos conjuntos de imagens da amostra em estudo, 

mesmo após sua normalização, esta informação não foi considerada na metodologia 

proposta nesta Tese. 

 
Figura 4.3 – Identificação de todas as posições possíveis para os discos baseada 

no Gradiente (círculos em azul) e a definição do caminho mais longo (em 
vermelho) na direção do grafo que irá auxiliar na determinação do eixo que 
melhor represente a coluna vertebral (Fonte: Autoria própria). 

Sabendo que tais requisitos são exigidos na próxima etapa do método 

proposto, optou-se por mais uma etapa interativa (portanto não-automática), onde se 

realiza uma intervenção do usuário, por meio da indicação de um ponto na imagem 

em cada uma das vértebras que unem os discos de interesse. Tal mecanismo 

minimiza a possibilidade de que algum disco não seja incluído no processo, ou que 

outros discos que não pertençam à região de interesse sejam incluídos. Também, 

garante-se a obtenção de um ajuste polinomial mais adequado e a determinação da 

curva que melhor representa o eixo da coluna vertebral na sua região lombar, 

necessária na segunda Etapa do procedimento de segmentação proposto. 
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II. Etapa 2: Determinar a curva que representa a coluna vertebral 

  
Indicação das vértebras adjacentes aos discos que serão segmentados e a 

aplicação de perfil de intensidades 

Novamente de modo interativo, por meio de um cursor, o especialista deverá 

indicar, realizando um clique simples no mouse, um ponto em cada uma das vértebras: 

L1, L2, L3, L4, L5 e, um clique duplo em S1, finalizando a seleção. 

O procedimento passa a ser, a partir de então, totalmente automatizado. A Figura 

4.4 ilustra a estratégia essencial desta etapa. 

 

 

 

  

Figura 4.4 – Superior: Ajuste dos centros segundo o perfil de intensidades de 
acordo com as indicações dos vales na curva. Abaixo, à esquerda: Indicação 
dos possíveis centros para os discos a serem reconhecidos (pontos em 
vermelho na imagem) e a curva que melhor representaria o eixo da coluna 
vertebral (indicada em azul). Abaixo, à direita: Posições dos discos corrigidas 
(asteriscos em vermelho na imagem abaixo, à direita) (Fonte: Autoria própria). 
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Realiza-se um ajuste de curvas polinomial de 5ª ordem a partir dos 6 (seis) 

pontos de controle indicados e, após nova abertura morfológica da imagem utilizando 

uma região em formato de disco com tamanho apropriado (parametrizável), mede-se 

o perfil de intensidades ao longo da curva a fim de suavizá-lo por intermédio de um 

ajuste linear, tornando-o um perfil em que os vales verticais representem as posições 

corretas para os discos intervertebrais conforme está ilustrado na Figura 4.4. 

A vantagem em se abrir morfologicamente a imagem, dessa maneira, é permitir 

a remoção dos discos intervertebrais, mantendo-se as vértebras. As intensidades que 

representam os discos intervertebrais não têm relevância nesta etapa da operação.  

 

 

III. Etapa 3: Determinar a região ocupada pelos discos 

 

Definição do contorno e preenchimento morfológico dos discos 
 

Em cada localização definida para um disco, é adicionada uma máscara de 

tamanho retangular proporcional à região onde cada disco deverá estar inscrito e cuja 

orientação é perpendicular à curva que representa o eixo da coluna vertebral na 

imagem. 

Internamente a cada máscara, ajusta-se um limiar de modo que se proponha um 

contorno adequado para cada um dos cinco discos da região lombar que se está 

identificando. O procedimento atua em cada máscara de maneira independente e, 

portanto, pode vir a ocorrer que em virtude da escolha de um limiar inadequado, o 

disco ali inscrito não venha a ser reconhecido. 

São utilizadas essencialmente e de forma sequencial as operações morfológicas 

de dilatação, preenchimento e erosão em cada máscara com o objetivo de determinar 

toda a região ocupada pelo disco.  

A Figura 4.5 ilustra como ocorre a identificação do contorno de um disco e o 

subsequente preenchimento das regiões internas ao disco inscrito no referido 

contorno. 
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Figura 4.5 – (a) Aplicação da máscara sobre cada um dos discos intervertebrais 
reconhecidos. (b) Definição do contorno do disco por meio de ajuste de limiar. 
(c) Preenchimento do disco utilizando operações morfológicas. (d) 
Sobreposição do resultado sobre a imagem original. (e) Imagem final resultante 
da segmentação semiautomatizada. (Fonte: Autoria própria). 

4.4 Classificação dos Discos Intervertebrais 
 

A classificação utilizou o algoritmo automatizado para a extração de atributos dos 

discos intervertebrais desenvolvido por Barreiro et al. (2014). 

A matriz de co-ocorrência de níveis de cinza (Gray-Level Co-ocurrency Matrix –   

GLCM) foi calculada para cada um dos discos segmentados e as 14 (quatorze) 

características de textura definidas por Haralick e colaboradores (1973) foram obtidas, 

bem como, o cálculo dos 7 (sete) momentos normalizados, definido por Hu (1962) e 

dos 4 (quatro) primeiros momentos centrais invariantes.  

O procedimento de segmentação semiautomático também adquiriu 5 (cinco) 

atributos geométricos para serem utilizados na análise dos discos, totalizando 30 

(trinta) atributos (ou características) para uso na classificação dos discos. 
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Tendo como referência a Classificação de Pfirrmann realizada sobre as imagens 

segmentadas manualmente pelos especialistas, realizou-se a partir dos vetores obtidos 

pela seleção usando-se o mesmo modelo de treinamento no ambiente de software 

Weka©, v.3.8 (HALL et. al., 2009), por intermédio de uma Rede Neural Artificial 

supervisionada do tipo Multilayer Perceptron (ANN MLP) com 6 (seis) neurônios na 

camada de entrada, 15 (quinze) neurônios na camada oculta e um neurônio na camada 

de saída fundamentada em Back Propagation, e realizando-se validação cruzada 10 

(dez) vezes. 

As seis entradas da rede estão relacionadas aos seis atributos extraídos das 

imagens ponderadas em T2, para cada uma dos 285 (duzentos e oitenta e cinco 

discos) categorizados nos níveis 1, 2, 3, 4 e 5 de acordo com a Classificação de 

Pfirrmann inicialmente indicadas pelos radiologistas. 

Para a ANN MLP de classificação, os 285 discos foram separados em um conjunto 

de treinamento e outro de teste, sendo que 2/3 dos dados, isto é, 190 (cento e noventa) 

discos foram utilizados para treinamento e 1/3 dos dados, ou seja, 95 (noventa e cinco) 

discos foram utilizados para a realização dos testes. 

O próximo Capítulo desta Tese apresentará os principais resultados obtidos com 

o procedimento de segmentação semiautomática desenvolvido e uma discussão 

sobre a sua eficácia, em comparação ao procedimento de segmentação manual, 

visando a classificação destes discos em cinco níveis, de acordo com o grau de 

degeneração discal segundo a Classificação de Pfirrmann, já descrita no Capítulo 1. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Resultados da Segmentação 
 

As segmentações semiautomáticas foram realizadas segundo a metodologia 

descrita nesta Tese sobre um conjunto de 70 (setenta) indivíduos anonimizados, 

totalizando 285 (duzentos e oitenta e cinco) discos identificados nas MRI ponderadas 

em T2. 

Foram realizadas duas análises comparativas utilizando como padrão de 

referência os discos manualmente segmentados por dois especialistas radiologistas e 

validadas por um médico radiologista sênior, o Prof. Dr. Marcello Henrique Nogueira 

Barbosa do Departamento de Clínica Médica da FMRP-USP. 

É importante ressaltar, que se fossem utilizados todos os discos lombares dos 

70 (setenta) voluntários selecionados para análise nesta pesquisa, a quantidade total 

de discos a serem analisados seria de 350 (trezentos e cinquenta) discos. Porém, nem 

sempre todos os 5 (cinco) discos da região lombar de cada indivíduo estavam 

presentes nas imagens deste estudo ou, por vezes, apesar de estarem presentes, 

alguns discos não tiveram sua segmentação manual realizada pelo especialista ou, 

então, não tiveram sua Classificação de Pfirrmann indicativa da gravidade da 
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degeneração discal validada pelo médico radiologista sênior, por ter havido alguma 

discordância na classificação entre os três especialistas. 

Dessa forma, todos esses casos tiveram que ser excluídos das análises 

realizadas nesta pesquisa, resultando no total de 285 (duzentos e oitenta e cinco) 

discos mencionados anteriormente, cujas distribuições estão descritas a seguir. 

 

I.  Análise das Segmentações em função da posição dos discos 

 

A primeira análise foi realizada em relação ao posicionamento do disco em 

relação à região lombar da coluna vertebral na direção em que a imagem é exibida no 

ambiente de software, conforme é sugerido na Figura 5.1. Dessa forma, foram 

identificados por: L1L2, L2L3, L3L4, L4L5 e L5S1, denominados de acordo com a 

nomenclatura das vértebras que estes discos unem.  

 

Figura 5.1 – Nomenclatura adotada segundo a posição do disco na MRI (Fonte: Imagem 
Original: REIS, 2014, manipulada e adaptada pelo autor). 

O cálculo do Coeficiente de Jaccard e das quantidades de VP, VN, FP e FN  para 

as análises estatísticas, foram realizados assumindo-se sempre uma janela de 

400x100=40.000 pixels. 

A Figura 5.2 ilustra o procedimento de janelamento desenvolvido pelo autor para 

automaticamente selecionar uma janela de 40.000 pixels sobre um Disco L2L3 tanto em uma 

das imagens segmentadas semiautomaticamente como na imagem de referência, que foi 

previamente segmentada de maneira manual pelo radiologista. 
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Figura 5.2 – Ilustração do procedimento de janelamento de 40.000 pixels sobre um Disco 
L2L3 nas imagens segmentadas manualmente (esquerda) (Fonte: REIS, 2014) e 
semiautomática (direita) (Fonte: Autoria própria). 

 

A Tabela 5.1 exibe a quantidade de discos em relação ao seu posicionamento, a 

média aritmética, μ, o desvio padrão, σ, e os Coeficientes de Jaccard, Cj , para os 

conjuntos de discos e para a totalidade dos discos desta análise.  

Tabela 5.1: Média e DP para os Coeficientes de Jaccard dos discos analisados. 

Posição Qtd. Discos μ (Cj) σ (Cj) 

L1L2 51 0,619724 0,071455 
L2L3 57 0,624445 0,092275 
L3L4 62 0,646790 0,049278 
L4L5 60 0,651782 0,064945 
L5S1 55 0,603982 0,062299 

 Σ= 285 𝝁 = 0,624589 𝝈 = 0,090658 
 

Pode-se inferir da Tabela 5.1 que as Segmentações Manual e Semiautomatizada 

concordaram em média de 62,46%. 

A concordância foi maior do que a média geral para os discos nas posições L4L5 

acima de 65% e L3L4 acima de 64%, enquanto que a menor concordância ocorreu para 

os discos nas posições L5S1 com 60% e L1L2 com praticamente 62%. Quanto à 

variabilidade da amostra, pode-se inferir que foi de aproximadamente 0,09. A maior 

variabiliade ocorreu para os discos nas posições L2L3 e L1L2, com 0,09 e 0,07, 

respectivamente, enquanto que a menor variabilidade foi observada para os discos na 

posição L3L4, que foi aproximadamente 0,05. 
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O Apêndice D reúne o resultado do cálculo dos Coeficientes de Jaccard para cada 

um dos 285 discos, onde pode-se observar que o maior percentual de concordância 

ocorrido entre todos os discos foi de 85% e o menor de 36%. 

a. Avaliação do Método Semiautomático para os Discos L1L2 

O resumo estatístico referente ao número de pixels dos Discos L1L2 identificados 

pelas Segmentações Manual e Semiautomática está descrito na Tabela 5.2. Tais 

procedimentos serão indicados nas demais Tabelas de maneira suscinta, tão somente 

por Seg_Manual e Seg_Semi, respectivamente. 

Tabela 5.2: Resumo estatístico baseado na quantidade de pixels dos Discos L1L2 da 
Segmentação Manual e da Segmentação Semiautomática. 

Variável Seg_Manual_L1L2 Seg_Semi_L1L2 

Nro. de Discos 51 51 

Menor Valor (Pixels) 565 618 

Maior Valor (Pixels) 1239 1638 

Média Aritmética  833,5490 1179,8824 

IC95% (Média)  787,9519 a 879,1462 1124,6923a 1235,0724 

Mediana 806,0000 1151,0000 

IC95% (Mediana)  761,1365 a 896,8635 1109,3754 a 1236,3858 

Desvio Padrão (DP) 162,1206 196,2281 

 DP Relativo 19,45%  16,63% 

 DP da Média 22,70% 27,48% 
 

A curva ROC referente à Segmentação Semiautomática dos Discos L1L2 é 

apresentada na Figura B.1 e a análise da área sob a curva ROC (AUC) é descrita na 

Tabela 5.3. 

Tabela 5.3: Análise da Taxa de VP, Taxa de VN e da área sob a curva ROC (AUC) 
relativas à Segmentação Semiautomática dos Discos L1L2 comparada com o 
Padrão Ouro (Segmentação Manual). 

Variável Seg_Semi_L1L2 
Tamanho da Amostra (Pixels) 40000 

Grupo Positivo a (Pixels) 834 (2,08%) 

Grupo Negativo b (Pixels) 39166 (97,92%) 
a Padrão_Ouro = 1 
b Padrão_Ouro = 0 

 

 

Área sob a curva ROC (AUC)  0,961 

Erro Padrão c 0,00542 

IC d  95%  0,959 a 0,963 
c Hanley; McNeil (1982) 
d Binomial exata 

 

 

Taxa de VP 92,21 % 

Taxa de VN   98,95 %  
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A Taxa de VP para os Discos L1L2 foi de 92,21% e a área sob a curva ROC foi de 

0,961, bem próxima do ideal que seria 1 (ou 100%), para um erro padrão de 0,54%.  

Ressalta-se, contudo, que o valor da Taxa de VN do método de Segmentação 

Semiautomática está sempre muito próximo de 100% para todos os discos, mas que 

esse não possui grande representatividade neste contexto, pois o percentual de pixels 

que se está avaliando (Grupo Positivo) refere-se aos pixels que foram acesos de acordo 

com a Segmentação Manual (Padrão Ouro), os quais representam sempre uma 

quantidade muito pequena de pixels (no máximo 5% dos pixels da janela de 

comparação) se confrontado com a quantidade de pixels que permaneceram apagados 

(Grupo Negativo). 

A Taxa de VP, por sua vez, fornece a taxa de acerto dos pixels segmentados 

corretamente pelo método semiautomático, ou seja, ela indica a porcentagem de pixels 

que fazem parte do disco intervertebral de acordo com a segmentação manual (Padrão 

Ouro), esta sim mede a eficácia do método desenvolvido pelo autor.  

A análise da distribuição amostral das quantidades de pixels dos Discos L1L2 

reconhecidos nas Segmentações Manual (Figura C.1) e Semiautomática (Figura C.2) 

está disponível no Apêndice C. 

b. Avaliação do Método Semiautomático para os Discos L2L3 

O resumo estatístico referente às quantidades de pixels dos Discos L2L3 que foram 

reconhecidos pelas Segmentações Manual e Semiautomática está descrito na Tabela 

5.4.  

Tabela 5.4: Resumo estatístico baseado na quantidade de pixels dos Discos L2L3 da 
Segmentação Manual e da Segmentação Semiautomática. 

Variável Seg_Manual_L2L3 Seg_Semi_L2L3 

Nro. de Discos 57 57 

Menor Valor (Pixels) 696 937 

Maior Valor (Pixels) 1481 1930 

Média Aritmética  1026,7018 1408,1228 

IC95% (Média)  974,6362 a 1078,7673 1351,5449 a 1464,7007 

Mediana 1009.0000 1405,0000 

IC95% (Mediana)  938,5855 a 1080,2073 1311,5855 a 1480,7358 

Desvio Padrão (DP) 196,2252 213,2314 

 DP Relativo 19,11% 15,14% 

 DP da Média 25,99% 28,24% 
 

A curva ROC referente à Segmentação Semiautomática dos Discos L2L3 é 

apresentada na Figura B.2 e a análise da área sob a curva, é descrita na Tabela 5.5.  
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Tabela 5.5: Análise da Taxa de VP, Taxa de VN e da área sob a curva ROC (AUC) 
relativas à Segmentação Semiautomática dos Discos L2L3 comparada com o 
Padrão Ouro (Segmentação Manual). 

Variável Seg_Semi_L2L3 

Tamanho da Amostra (Pixels) 40000 

Grupo Positivo a (Pixels) 1027 (2,57%) 

Grupo Negativo b (Pixels) 38973 (97,43%) 
a Padrão_Ouro = 1 
b Padrão_Ouro = 0 

 

 

Área sob a curva ROC (AUC)  0,960 

Erro Padrão c 0,00497 

IC d  95%  0,958 a 0,961 
c Hanley; McNeil (1982) 
d Binomial exata 

 

 

Taxa de VP 91,92 % 

Taxa de VN   98,81 %  
 

A Taxa de VP para os Discos L2L3 foi de 91,92% e a área sob a curva ROC foi de 

0,960, para um erro padrão de 0,50% (Taxa de VN de 100%). 

A análise da distribuição amostral das quantidades de pixels dos Discos L2L3 

reconhecidos na Segmentações Manual (Figura C.3) e Semiautomática (Figura C.4) 

está disponível no Apêndice C.  

c. Avaliação do Método Semiautomático para os Discos L3L4 

O resumo estatístico referente às quantidades de pixels dos Discos L3L4 que foram 

reconhecidos pelas Segmentações Manual e Semiautomática está descrito na Tabela 

5.6.  

Tabela 5.6: Resumo estatístico baseado na quantidade de pixels dos Discos L3L4 da 
Segmentação Manual e da Segmentação Semiautomática. 

Variável Seg_Manual_L3L4 Seg_Semi_L3L4 

Nro. de Discos 62 62 

Menor Valor (Pixels) 815 1125 

Maior Valor (Pixels) 1551 2204 

Média Aritmética  1174,1774 1550,2258 

IC95% (Média)  1130,1808 a 1218,1741 1490,2922 a 1610,1594 

Mediana 1160,0000 1524,5000 

IC95% (Mediana)  1130,8132 a 1218,8026 1486,7789 a 1625,3737 

Desvio Padrão (DP) 173,2476 236,0032 

 DP Relativo 14,75% 15,22% 

 DP da Média 22,00% 29,97% 
 

A curva ROC referente à Segmentação Semiautomática dos Discos L3L4 é 

apresentada na Figura B.3.  
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A análise da área sob a curva ROC (AUC) referente à Segmentação 

Semiautomática dos Discos L3L4 é descrita na Tabela 5.7. 

Tabela 5.7: Análise da Taxa de VP, Taxa de VN e da área sob a curva ROC (AUC) 
relativas à Segmentação Semiautomática dos Discos L3L4 comparada com o 
Padrão Ouro (Segmentação Manual). 

Variável Seg_Semi_L3L4 

Tamanho da Amostra (Pixels) 40000 

Grupo Positivo a (Pixels) 1174 (2,93%) 

Grupo Negativo b (Pixels) 38826 (97,07%) 
a Padrão_Ouro = 1 
b Padrão_Ouro = 0 

 

 

Área sob a curva ROC (AUC)  0,955 

Erro Padrão c 0,00489 

IC d  95%  0,953 a 0,957 
c Hanley; McNeil (1982) 
d Binomial exata 

 

 

Taxa de VP 90,97 % 

Taxa de VN   98,76 %  
 

A Taxa de VP para os Discos L3L4 foi de 90,97% e a área sob a curva ROC foi de 

0,955, para um erro padrão de 0,49% (Taxa de VN de 100%). 

A análise da distribuição amostral das quantidades de pixels dos Discos L3L4 

reconhecidos nas Segmentações Manual (Figura C.5) e Semiautomática (Figura C.6) 

está disponível no Apêndice C. 

d. Avaliação do Método Semiautomático para os Discos L4L5 

O resumo estatístico referente às quantidades de pixels dos Discos L4L5 que foram 

reconhecidos pelas Segmentações Manual e Semiautomática está descrito na Tabela 

5.8.  

Tabela 5.8: Resumo estatístico baseado na quantidade de pixels dos Discos L4L5 da 
Segmentação Manual e da Segmentação Semiautomática. 

Variável Seg_Manual_L4L5 Seg_Semi_L4L5 

Nro. de Discos 60 60 

Menor Valor (Pixels) 899 877 

Maior Valor (Pixels) 1798 2188 

Média Aritmética  1311,8333 1638,3000 

IC95% (Média)  1257,8461 a 1365,8206 1565,2900 a 1711,3100 

Mediana 1328,0000 1646,0000 

IC95% (Mediana)  1239,7826 a 1366,1826 1548,1478 a 1730,1826 

Desvio Padrão (DP) 208,9876 282,6257 

DP Relativo 15,93% 17,25% 

DP da Média 26,98% 36,48% 
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A análise da área sob a curva ROC (AUC) referente à Segmentação 

Semiautomática dos Discos L4L5 é descrita na Tabela 5.9. 

Tabela 5.9: Análise da Taxa de VP, Taxa de VN e da área sob a curva ROC (AUC) 
relativas à Segmentação Semiautomática dos Discos L4L5 comparada com o 
Padrão Ouro (Segmentação Manual). 

Variável Seg_Semi_ L4L5 

Tamanho da Amostra (Pixels) 40000 

Grupo Positivo a (Pixels) 1312 (3,28%) 

Grupo Negativo b (Pixels) 38688 (96,72%) 
a Padrão_Ouro = 1 
b Padrão_Ouro = 0 

 

 

Área sob a curva ROC (AUC)  0,943 

Erro Padrão c 0,00514 

IC d  95%  0,941 a 0,945 
c Hanley; McNeil (1982) 
d Binomial exata 

 

 

Taxa de VP 88,64 % 

Taxa de VN   98,77 %  
 

A Taxa de VP para os Discos L4L5 foi de 88,64% e a área sob a curva ROC foi de 

0,943, para um erro padrão de 0,51%. 

A curva ROC referente à Segmentação Semiautomática dos Discos L4L5 é 

apresentada na Figura B.4.  A análise da distribuição amostral das quantidades de pixels 

dos Discos L4L5 reconhecidos nas Segmentações Manual (Figura C.7) e 

Semiautomática (Figura C.8) está disponível no Apêndice C. 

e. Avaliação do Método Semiautomático para os Discos L5S1 

O resumo estatístico das quantidades de pixels dos Discos L5S1 reconhecidos 

pelas Segmentações Manual e Semiautomática está descrito na Tabela 5.10.  

Tabela 5.10: Resumo estatístico baseado na quantidade de pixels dos Discos L5S1 da 
Segmentação Manual e da Segmentação Semiautomática. 

Variável Seg_Manual_L5S1 Seg_Semi_L5S1 

Nro. de Dsicos 55 55 

Menor Valor (Pixels) 620 767 

Maior Valor (Pixels) 1668 2074 

Média Aritmética  1145,0182 1540,6364 

IC95% (Média)  1088,7555 a 1201,2808 1469,4518 a 1611,8210 

Mediana 1129,0000 1548,0000 

IC95% (Mediana)  1040,7636 a 1199,4910 1444,7636 a 1624,1273 

Desvio Padrão (DP) 208,1198 263,3171 

 DP Relativo 18,18% 17,09% 

 DP da Média 28,06% 35,50% 
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A curva ROC referente à Segmentação Semiautomática dos Discos L5S1 é 

apresentada na Figura B.5.  

A análise da área sob a curva ROC (AUC) referente à Segmentação 

Semiautomática dos Discos L5S1 é descrita na Tabela 5.11. 

 

Tabela 5.11: Análise da Taxa de VP, Taxa de VN e da área sob a curva ROC (AUC) 
relativas à Segmentação Semiautomática dos Discos L5S1 comparada com o 
Padrão Ouro (Segmentação Manual). 

Variável Seg_Semi_ L5S1 

Tamanho da Amostra (Pixels) 40000 

Grupo Positivo a (Pixels) 1145 (2,86%) 

Grupo Negativo b (Pixels) 38855 (97,14%) 
a Padrão_Ouro = 1 
b Padrão_Ouro = 0 

 

 

Área sob a curva ROC (AUC)  0,941 

Erro Padrão c 0,00560 

IC d  95%  0,939 a 0,943 
c Hanley; McNeil (1982) 
d Binomial exata 

 

 

Taxa de VP 88,21 % 

Taxa de VN   98,63 %  

 

A Taxa de VP para os Discos L5S1 foi de 88,21% e a área sob a curva ROC foi de 

0,941, para um erro padrão de 0,56% (Taxa de VN de 100%). 

A análise da distribuição amostral das quantidades de pixels dos Discos L5S1 

reconhecidos na Segmentações Manual (Figura C.9) e Semiautomática (Figura C.10) 

está disponível no Apêndice C.  

Em resumo, na comparação com a Segmentação Manual verificou-se que os 

melhores resultados de Taxa de VP para o Método de Segmentação Semiautomático 

foram obtidos pelos Discos L1L2 com 92,21% e área sob a curva ROC de 0,961, e pelos 

Discos L2L3 com 91,92% e área sob a curva ROC de 0,960. Por outro lado, 

apresentaram as menores Taxa de VPs os Discos L4L5 com 88,64% e área sob a curva 

ROC de 0,943, e os Discos L5S1 com 88,21% e área sob a curva ROC de 0,941, mas 

que mesmo assim, também constituem valores expressivos. 

Os resultados obtidos pelos Discos indicados pelas posições L1L2 e L2L3 indicam 

que o método desenvolvido tem uma propensão a ser mais preciso quando os discos 

possuem uma inclinação menor em relação ao eixo Y da imagem, em função do 

mecanismo de busca pelos gradientes aplicado na Etapa inicial da sementação.    



Resultados e Discussão 69 

 

COZIN, L.F. Tese de Doutorado, FMRP-USP (2017). 
 

II. Análise das Segmentações em função do grau de degeneração discal na 

Classificação de Pfirrmann 

A segunda análise realizada diz respeito à classificação dos discos segundo a 

Classificação de Pfirrmann de degeneração discal (IDD), também representada por 5 

(cinco) diferentes graus, que aumenta a gravidade da degeneração conforme a 

numeração, como já foi descrito no Capítulo 1. Assim, cada disco foi classificado a 

partir da segmentação manual, segundo os especialistas, de acordo com o seu grau 

e está aqui representado pelos valores: 1, 2, 3 ,4 e 5, respectivamente. 

A Tabela 5.12 exibe a quantidade de discos em relação ao seu grau de 

degeneração na escala Pffirmann, a média aritmética, μ, o desvio padrão, σ, e os 

Coeficientes de Jaccard, Cj , para os conjuntos de discos e para a totalidade dos discos 

desta análise. 

Tabela 5.12: Média e DP para os Coeficientes de Jaccard dos discos analisados 
agrupados de acordo com a escala Pfirrmann. 

Posição Qtd. Discos μ (Cj) σ (Cj) 

1 10 0,657803 0,060986 
2 200 0,642164 0,054767 
3 50 0,621776 0,067782 
4 20 0,582705 0,057695 
5 5 0,486019 0,084497 

 Σ= 285 𝝁 = 0,598093 𝝈 = 0,065145 
 

Pode-se inferir a partir da Tabela 5.12 que a média geral dos Coeficientes de 

Jaccard, calculada sobre as médias dos grupos nas Segmentações Manual e 

Semiautomatizada foi de aproximadamente 59,8%, um pouco mais baixa do que a média 

geral de todos os discos indistintamente, que atinge aproximadamente 63,2%.  

A média dos Desvios Padrão calculada sobre os DP dos grupos, resultou  em 

aproximadamente 6,5%.  

A diferença entre as médias descritas reside no fato de ter-se grupos com 

quantidades de discos muito diferentes uns dos outros, o que influencia diretamente no 

resultado da média geral, embora visualmente também tenha-se identificado que o 

procedimento de segmentação semiautomatizada desenvovido apresenta maior 

dificuldade para reconhecer os discos de Grau 5 na escala Pfirrmann, resultante da 

Etapa Final de preenchimento dos contornos obtidos, que nem sempre são todos 

fechados ou podem constituir mais de uma região a ser preenchida. 
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a. Avaliação do Método Semiautomático para os Discos de Grau 1 

O resumo estatístico referente às quantidades de pixels dos Discos de Grau 1 

(Pfirrmann) que foram reconhecidos pelas Segmentações Manual e Semiautomática 

está descrito na Tabela 5.13.  

Tabela 5.13: Resumo estatístico baseado na quantidade de pixels dos Discos de Grau 
1 da Segmentação Manual e da Segmentação Semiautomática. 

Variável Seg_Manual_Grau_1 Seg_Semi_Grau_1 

Nro. de Discos 10 10 

Menor Valor (Pixels) 862 1370 

Maior Valor (Pixels) 1729 1825 

Média Aritmética  1247,20 1618,70 

IC95% (Média)  1071,4949 a 1422,9051 1513,1283 a 1724,2717 

Mediana 1254,50 1639,00 

IC 95% (Mediana)  1039,6744 a 1413,5502 1488,1749 a 1761,3504 

Desvio Padrão (DP) 245,62 147,58 

DP Relativo 19,69% 9,12% 

DP da Média 77,67 46,67 

 

A análise da área sob a curva ROC (AUC) referente à Segmentação 

Semiautomática dos Discos de Grau 1 é descrita na Tabela 5.14. 

Tabela 5.14: Análise da Taxa de VP, Taxa de VN e da área sob a curva ROC (AUC) 
relativas à Segmentação Semiautomática dos Discos de Grau 1 comparada com 
o Padrão Ouro (Segmentação Manual). 

Variável Seg_Semi_ Pfirrmann_1 

Tamanho da Amostra (Pixels) 40000 

Grupo Positivo a (Pixels) 1247 (3,12%) 

Grupo Negativo b (Pixels) 38753 (96,88%) 
a Padrão_Ouro = 1 
b Padrão_Ouro = 0 

 

 

Área sob a curva ROC (AUC)  0,956 

Erro Padrão c 0,00467 

IC d  95%  0,954 a 0,958 
c Hanley; McNeil (1982) 
d Binomial exata 

 

 

Taxa de VP 91,26 % 

Taxa de VN   98,76 %  

 

A Taxa de VP para os Discos de Grau 1 foi de 91,26% e a área sob a curva ROC 

foi de 0,956, para um erro padrão de 0,467%. A curva ROC referente à Segmentação 

Semiautomática dos Discos de Grau 1 é apresentada na Figura B.6.  
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A análise da distribuição amostral do número de pixels dos Discos de Grau 1 

reconhecidos na Segmentações Manual (Figura C.11) e Semiautomática (Figura C.12) 

está disponível no Apêndice C. 

b. Avaliação do Método Semiautomático para os Discos de Grau 2 

O resumo estatístico referente às quantidades de pixels dos Discos de Grau 2 

(Pfirrmann) que foram reconhecidos pelas Segmentações Manual e Semiautomática 

está descrito na Tabela 5.15.  

Tabela 5.15: Resumo estatístico baseado na quantidade de pixels dos Discos de Grau 
2 da Segmentação Manual e da Segmentação Semiautomática. 

Variável Seg_Manual_Grau_2 Seg_Semi_Grau_2 

Nro. de Discos 200 200 

Menor Valor (Pixels) 565 618 

Maior Valor (Pixels) 1798 2204 

Média Aritmética  1114,31 1497,74 

IC95% (Média)  1081,0754 a 1147,5446 1459,4947 a 1535,9953 

Mediana 1108,00 1498,50 

IC95% (Mediana)  1060,6295 a 1145,0000 1443,6574 a 1540,0000 

Desvio Padrão (DP) 238,35 274,32 

 DP Relativo 21,39% 18,32% 

 DP da Média 16,85 19,40 

 

A curva ROC referente à Segmentação Semiautomática dos Discos de Grau 2 é 

apresentada na Figura B.7 e a análise da área sob a curva ROC descrita na Tabela 5.9. 

Tabela 5.16: Análise da Taxa de VP, Taxa de VN e da área sob a curva ROC (AUC) 
relativas à Segmentação Semiautomática dos Discos de Grau 2 comparada com 
o Padrão Ouro (Segmentação Manual). 

Variável Seg_Semi_ Pfirrmann_2 

Tamanho da Amostra (Pixels) 40000 

Grupo Positivo a (Pixels) 1114 (2,9%) 

Grupo Negativo b (Pixels) 38886 (97,1%) 
a Padrão_Ouro = 1 
b Padrão_Ouro = 0 

 

 

Área sob a curva ROC (AUC)  0,959 

Erro Padrão c 0,00482 

ICd  95%  0,957 a 0,961 
c Hanley; McNeil (1982) 
d Binomial exata 

 

 

Taxa de VP 91,74 % 

Taxa de VN   98,77 %  

A Taxa de VP para os Discos de Grau 2 foi de 91,74% e a área sob a curva ROC 

foi de 0,969, para um erro padrão de 0,482%. A análise da distribuição amostral do 

cmd:SHOWXMINMAX?154
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número de pixels dos Discos de Grau 2 reconhecidos na Segmentações Manual (Figura 

C.13) e Semiautomática (Figura C.14) está disponível no Apêndice C. 

c. Avaliação do Método Semiautomático para os Discos de Grau 3 

O resumo estatístico das quantidades de pixels dos Discos de Grau 3 (Pfirrmann) 

reconhecidos pelas Segmentações Manual e Semiautomática estão na Tabela 5.17.  

Tabela 5.17: Resumo estatístico baseado na quantidade de pixels dos Discos de Grau 
3 da Segmentação Manual e da Segmentação Semiautomática. 

Variável Seg_Manual_Grau_3 Seg_Semi_Grau_3 

Nro. de Discos 50 50 

Menor Valor (Pixels) 582 843 

Maior Valor (Pixels) 1770 2153 

Média Aritmética  1003,00 1351,00 

IC95% (Média)  930,7598 a 1075,2402 1269.4479 a 1425.8741 

Mediana 950,50 1315,00 

IC95% (Mediana)  890,0340 a 1107,5524 1256,2408 a 1423,7592 

Desvio Padrão (DP) 254,19 268,39 

DP Relativo 25,34% 19,87% 

DP da Média 35,95 37,96 
 

A curva ROC referente à Segmentação Semiautomática dos Discos de Grau 3 é 

apresentada na Figura B.8 e a análise da área sob a curva descrita na Tabela 5.18. 

Tabela 5.18: Análise da Taxa de VP, Taxa de VN e da área sob a curva ROC (AUC) 
relativas à Segmentação Semiautomática dos Discos de Grau 3 comparada com 
o Padrão Ouro (Segmentação Manual). 

Variável Seg_Semi_ Pfirrmann_3 

Tamanho da Amostra (Pixels) 40000 

Grupo Positivo a (Pixels) 1003 (2,51%) 

Grupo Negativo b (Pixels) 38997 (97,49%) 
a Padrão_Ouro = 1 
b Padrão_Ouro = 0 

 

 

Área sob a curva ROC (AUC)  0,949 

Erro Padrão c 0,00561 

ICd  95%  0,946 a 0,951 
c Hanley; McNeil (1982) 
d Binomial exata 

 

 

Taxa de VP 89,73 % 

Taxa de VN   98,84 %  
 

A Taxa de VP para os Discos de Grau 3 foi de 89,73% e a área sob a curva ROC 

foi de 0,949, para um erro padrão de 0,561%. 
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A análise da distribuição amostral do número de pixels dos Discos de Grau 3 

reconhecidos na Segmentações Manual (Figura C.15) e Semiautomática (Figura C.16) 

está disponível no Apêndice C.   

d. Avaliação do Método Semiautomático para os Discos de Grau 4 

O resumo estatístico referente às quantidades de pixels dos Discos de Grau 4 

(Pfirrmann) que foram reconhecidos pelas Segmentações Manual e Semiautomática 

está descrito na Tabela 5.19.  

Tabela 5.19 - Resumo estatístico baseado na quantidade de pixels dos Discos de Grau 
4 da Segmentação Manual e da Segmentação Semiautomática. 

Variável Seg_Manual_Grau_4 Seg_Semi_Grau_4 

Nro. de Discos 20 20 

Menor Valor (Pixels) 782 1051 

Maior Valor (Pixels) 1668 2068 

Média Aritmética  1225,00 1567,80 

IC95% (Média)  1114,4767 a 1335,5233 1417,8727 a 1717,7273 

Mediana 1236,00 1540,50 

IC95% (Mediana)  1086,5159 a 1282,6608 1313,5088 a 1808,2332 

Desvio Padrão (DP) 236,15 320,35 

 DP Relativo 19,28% 20,43% 

 DP da Média 52,80 71,63 

 

Tabela 5.20: Análise da Taxa de VP, Taxa de VN e da área sob a curva ROC (AUC) 
relativas à Segmentação Semiautomática dos Discos de Grau 4 comparada com 
o Padrão Ouro (Segmentação Manual). 

Variável Seg_Semi_ Pfirrmann_4 

Tamanho da Amostra (Pixels) 40000 

Grupo Positivo a (Pixels) 1225 (3,06%) 

Grupo Negativo b (Pixels) 38775 (96.94%) 
a Padrão_Ouro = 1 
b Padrão_Ouro = 0 

 

 

Área sob a curva ROC (AUC)  0,917 

Erro Padrão c 0,00629 

ICd  95%  0,914 a 0,920 
c Hanley; McNeil (1982) 
d Binomial exata 

 

 

Taxa de VP 83,43 % 

Taxa de VN   98,59 %  
 

A curva ROC referente à Segmentação Semiautomática dos Discos de Grau 4 é 

apresentada na Figura B.9 e a análise da área sob a curva ROC (AUC) é descrita na 

Tabela 5.20. 
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A análise da distribuição amostral do número de pixels dos Discos de Grau 4 

reconhecidos na Segmentações Manual (Figura C.17) e Semiautomática (Figura C.18) 

está disponível no Apêndice C.  

A Taxa de VP para os Discos de Grau 4 foi de 83,43% e a área sob a curva ROC 

foi de 0,917, para um erro padrão de 0,629%. 

e. Avaliação do Método Semiautomático para os Discos de Grau 5 

O resumo estatístico referente às quantidades de pixels dos Discos de Grau 5 

(Pfirrmann) que foram reconhecidos pelas Segmentações Manual e Semiautomática 

está descrito na Tabela 5.21.  

Tabela 5.21: Resumo estatístico baseado na quantidade de pixels dos Discos de Grau 
5 da Segmentação Manual e da Segmentação Semiautomática. 

Variável Seg_Manual_Grau_5 Seg_Semi_Grau_5 

Nro. de Discos 5 5 

Menor Valor (Pixels) 899 767 

Maior Valor (Pixels) 1346 1188 

Média Aritmética  1106,80 988,40 

IC95% (Média)  847,2545 a 1366,3455 768,6595 a 1208,1405 

Mediana 1049,00 968,00 

Desvio Padrão (DP) 209,03 176,97 

 DP Relativo 18,89% 17,90% 

 DP da Média 93,48 79,14 
 

A curva ROC referente à Segmentação Semiautomática dos Discos de Grau 5 é 

apresentada na Figura B.10 e a análise da área sob a curva ROC na Tabela 5.22.  

Tabela 5.22: Análise da Taxa de VP, Taxa de VN e da área sob a curva ROC (AUC) 
relativas à Segmentação Semiautomática dos Discos de Grau 5 comparada com 
o Padrão Ouro (Segmentação Manual). 

Variável Seg_Semi_ Pfirrmann_5 

Tamanho da Amostra (Pixels) 40000 

Grupo Positivo a (Pixels) 1107 (2,77%) 

Grupo Negativo b (Pixels) 38893 (97,23%) 
a Padrão_Ouro = 1 
b Padrão_Ouro = 0 

 

 

Área sob a curva ROC (AUC)  0,808 

Erro Padrão c 0,00908 

ICd  95%  0,805 a 0,812 
c Hanley; McNeil (1982) 
d Binomial exata 

 

 

Taxa de VP 61,70 % 

Taxa de VN   100 %  
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A Taxa de VP para os Discos de Grau 5 foi de 61,70% e a área sob a curva ROC 

foi de 0,808, para um erro padrão de 0,908%. 

A análise da distribuição amostral do número de pixels dos Discos de Grau 5 

reconhecidos na Segmentações Manual (Figura C.19) e Semiautomática (Figura C.20) 

está disponível no Apêndice C. 

Dessa forma, nesta segunda avaliação, é possível identificar que os maiores 

valores de Taxa de VP foram encontrados nos Discos de Grau 2 com 91,74% (e a área 

sob a curva ROC foi de 0,969) e nos Discos de Grau 1 com 91,26% (e a área sob a 

curva ROC foi de 0,956), enquanto que a menor Taxa de VP foi obtida para os Discos 

de Grau 5 com 61,70% (e a área sob a curva ROC foi de 0,808). 

Estes resultados já eram esperados, uma vez que os discos de Graus 1 e 2 são 

aqueles que se mostram com aparência mais uniforme e com os contornos mais 

definidos nas imagens, por terem os menores níveis de degeneração na Classificação 

de Pfirrmann. Já os discos de Grau 5 são, de fato, os mais difíceis de serem 

reconhecidos pela segmentação semiautomática, visto que são os de altura menor e, 

algumas vezes, não representam uma única região contínua na imagem, ainda assim, 

considera-se que a área sob a curva ROC mostra-se ainda representativa, mesmo com 

uma Taxa de VP do método não muito significativa. 

Considerando que a Taxa de VN recebe influência de acordo com o tamanho da 

janela de análise, optou-se por utilizar mais duas outras medidas para avaliar o método 

desenvolvido. 

A seguir, descreve-se a comparação realizada entre as imagens dos discos obtidas 

pela segmentação semiautomática com a segmentação manual a partir da Distância de 

Hausdorff e do Erro Médio Quadrático entre as imagens, conforme descritos no Capítulo 

anterior. 
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III. Análise das Segmentações Semiautomatizadas utilizando a Distância de 

Hausdorff e o Erro Médio Quadrático 
 

A Tabela 5.23 exibe a quantidade de discos em relação ao seu posicionamento, a 

distância de Hausdorff, H, e o Erro Médio Quadrático, 𝜺, para os conjuntos de discos e 

para a totalidade dos discos desta análise.  

Tabela 5.23: Distância de Hausdorff e Erro Médio Quadrático dos discos analisados 
agrupados por localização na vértebra. 

Posição Qtd. Discos H ε 

L1L2 51 0,042107 0,011727 
L2L3 57 0,042708 0,013503 
L3L4 62 0,044191 0,014465 
L4L5 60 0,044642 0,015556 
L5S1 55 0,044773 0,017064 

 Σ= 285 𝑯 = 0,043684 𝜺 = 0,014463 
 

Pode-se inferir da Tabela 5.23 que a média geral das distâncias de Hausdorff para 

os discos agrupados pelo posicionamento das vértebras é aproximadamente 0,0437 e 

do Erro Médio Quadrático é aproximadamente 0,0144. 

A Tabela 5.24 exibe a quantidade de discos em relação ao seu grau de 

degeneração na escala Pffirmann, a distância de Hausdorff, H, e o Erro Médio 

Quadrático, 𝜺, para os conjuntos de discos e para a totalidade dos discos desta análise. 

Tabela 5.24: Distância de Hausdorff e Erro Médio Quadrático dos discos analisados 
agrupados de acordo com a Classificação de Pfirrmann. 

Posição Qtd. Discos H ε 

1 10 0,042308 0,013493 
2 200 0,043023 0,014082 
3 50 0,043400 0,013747 
4 20 0,044699 0,015102 
5 5 0,051964 0,024760 

 Σ= 285 𝑯= 0,045079 𝜺= 0,016237 
 

Pode-se inferir a partir da Tabela 5.24 que as médias gerais da distância de 

Hausdorff e do Errro Médio Quadrático calculadas sobre as médias dos grupos definidos 

pela Classufucação de Pfirrmann para as Segmentações Manual e Semiautomatizada 

foram de aproximadamente 0,045 e 0,0162, respectivamente, isto é, ambas um pouco 

acima das que foram calculadas sobre os grupos definidos pelo posicionamento das 

vértebras.  
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5.2 Classificação dos Discos com o uso de Redes Neurais 

Artificiais 
 

O passo seguinte foi avaliar a eficiência da Segmentação Semiautomática 

utilizando-se o algoritmo de extração automática de atributos dos discos, proposto por 

Barreiro e colaboradores, 2014. 

Após a etapa de extração de atributos, já descrita no Capítulo 4, a classificação 

foi realizada com os vetores obtidos pela seleção usando o mesmo modelo de 

treinamento, por meio do software WEKA, de uma Rede Neural Artificial 

supervisionada do tipo Multilayer Perceptron (ANN MLP) com 6 (seis) neurônios na 

camada de entrada, 15 (quinze) neurônios na camada oculta e um neurônio na camada 

de saída fundamentada em Back Propagation, e realizando-se validação cruzada 10 

(dez) vezes. 

A arquitetura da rede neural artificial descrita foi selecionada empiricamente, de 

forma exaustiva, após sucessivas tentativas para a determinação do melhor 

desempenho. As seis entradas da rede estão relacionadas aos seis atributos extraídos 

das imagens ponderadas em T2, para cada uma dos 285 (duzentos e oitenta e cinco 

discos) categorizados nos níveis 1, 2, 3, 4 e 5 de acordo com a Classificação de 

Pfirrmann inicialmente indicadas pelos radiologistas 

Para a ANN MLP de classificação, os 285 discos foram separados em um conjunto 

de treinamento e outro de teste, sendo que 2/3 dos dados, isto é, 190 (cento e noventa) 

discos foram utilizados para treinamento e 1/3 dos dados, ou seja, 95 (noventa e cinco) 

discos foram utilizados para a realização dos testes. 

A análise indicou uma redução no vetor inicial de 30 para 6 atributos (as 

distribuições estão no Apêndice E), e cujos pesos estão indicados na Tabela 5.25. 

 

Tabela 5.25: Pesos dos Atributos obtidos por meio de ANN MLP. 

ATRIBUTO PESO (%) 

Correlation 30 % 

Difference_Variance 10 % 

Info_measure2 20 % 

Inverse_Moments1 60 % 

Inverse_Moments2 20 % 

MomentoC11 50 % 
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I. Resumo da Classificação baseada em Redes Neurais Artificiais para os 

Discos Segmentados Manualmente: 

O resultado da Classificação para os Discos Segmentados Manualmente está 

na Tabela 5.26. Na sequência a acurária dos Pesos em relação às classes (Tabela 5.27) 

e a Matriz de Confusão (Tabela 5.28). 

Tabela 5.26: Resultado da classificação por ANN MLP (Segmentação Manual). 

Discos Classificados Corretamente 234 82,10% 

Discos Classificados Incorretamente 51                17,90 % 

Erro máximo Absoluto 0,101  

Raiz do Erro Médio Quadrático  0,237  

Número Total de Discos 285  

 

Tabela 5.27: Acurácia dos pesos em relação às classes (Segmentação Manual). 

 TP FP Precisão Recall ROC PRC Classe 

 0,600 0.000 1,000 0,600 0,987 0,913 1 

 0,955 0,353 0,864 0,955 0,889 0,924 2 

 0,440 0,068 0,579 0,440 0,801 0,482 3 

 0,750 0,019 0,750 0,750 0,981 0,717 4 

 0,000 0,000 0,000 0,000 0,809 0,060 5 

Média 
dos Pesos 

0,821 0,261 0,796 0,821 0,882 0,817  

 

Tabela 5.28: Matriz de Confusão resultante da classificação proposta pela ANN 
utilizando como base as imagens Segmentadas Manualmente. 

a b c d e  ← Classificados 

6 3 1 0 0 a = 1  

0 191 9 0 0 b = 2 

0 26 22 2 0 c = 3 

0 1 4 15 0 d = 4 

0 0 2 3 0 e = 5 

 

A partir da Tabela 5.28, verifica-se que para os discos de Grau 2, a taxa de acerto 

da ANN é percentualmente a mais alta de todas as apresentadas (95,5% e área sob a 

curva ROC de 0,889), porém, isto já era esperado porque é onde se concentram a 

imensa maioria dos discos da amostra, pois há 200 (duzentos) discos de Grau 2, contra 

85 (oitenta e cinco) discos de todas as outras classes juntas na mesma, o que influencia 

o treinamento da ANN e, consequentemente, a sua taxa de acertos. 
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Cabe mencionar, ainda, que segundo a Tabela 5.28, a taxa de acerto dos discos 

de Grau 4 também pode ser considerada boa (75% e a área sob a curva ROC de 

0,981). 

Por outro lado, mesmo para a segmentação manual os resultados da classificação 

são imprecisos para os discos de Grau 3 e de Grau 5, de modo que ocorrem mais erros 

do que acertos de acordo com a Matriz de Confusão apresentada. Entretanto, a 

quantidade de discos de Grau 5 na amostra (somente 5 discos) é muito baixa, o que 

também compromete o treinamento da rede neural artificial. 

Finalmente, destaca-se que a ANN MLP obteve uma taxa de acerto total de 82,10% 

para a amostra de 285 (duzentos e oitenta e cinco) discos segmentados manualmente. 

 

II. Resumo da Classificação baseada em Redes Neurais Artificiais para os 

Discos Segmentados Semiautomaticamente 

O resultado da Classificação para os Discos obtidos pela Segmentação 

Semiautomática está na Tabela 5.29. Na sequência a acurária dos Pesos em relação 

às classes (Tabela 5.30) e a Matriz de Confusão (Tabela 5.31). 

  

Tabela 5.29: Resultado da classificação por ANN MLP (Segmentação Semiautomática). 

Discos Classificados Corretamente 225 78,95 % 

Discos Classificados Incorretamente 60                21,05 % 

Erro máximo Absoluto 0,114  

Raiz do Erro Médio Quadrático 0,243  

Número Total de Discos 285  

 

Tabela 5.30: Acurácia dos Pesos em Relação às Classes (Segmentação Semiautomática). 

 TP FP Precisão Recall ROC PRC Classe 

 0,900 0,000 1,000 0,900 0,996 0,950 1 

 0,955 0,518 0,813 0,955 0,880 0,945 2 

 0,180 0,047 0,450 0,180 0,811 0,414 3 

 0,650 0,019 0,722 0,650 0,925 0,588 4 

 0,600 0,000 1,000 0,600 0,986 0,736 5 

Média 
dos Pesos 

0,789 0,373 0,753 0,789 0,877 0,823  
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Tabela 5.31: Matriz de Confusão resultante da classificação proposta pela ANN 
utilizando como base as imagens Segmentadas Semiautomaticamente. 

a b c d e  ← Classificados 

9 1 0 0 0 a = 1  

0 191 9 0 0 b = 2 

0 38 9 3 0 c = 3 

0 5 2 13 0 d = 4 

0 0 0 2 3 e = 5 

 

Observa-se, de acordo com a Tabela 5.31, que novamente foi mantida para os 

discos de Grau 2 a taxa de acerto da ANN em 95,5% (e a área sob a curva ROC foi 

de 0,880), lembrando-se que esta classe é a que dispõe da maior quantidade de 

discos na amostra analisada. 

Agora, enquanto na segmentação manual a taxa de acerto para os discos de 

Grau 1 foi de 60% (e a área sob a curva ROC de 0,913), na segmentação 

automatizada este valor cresceu para 90% (e a área sob a curva ROC foi de 0,950). 

A taxa de acerto na segmentação manual para os discos de Grau 5 foi nula, enquanto 

que na segmentação automatizada este valor foi de 60% (e a área sob a curva ROC 

foi de 0,986). Contudo, para os discos de Grau 3 houve uma piora significativa, isto 

é, a taxa de acertos que era de 44% (e a área sob a curva ROC de 0,801) baixou 

para apenas 18% (e a área sob a curva ROC de 0,811). 

Portanto, verifica-se que o resultado da classificação baseada em redes neurais 

artificais foi muito próximo tanto quando são utilizados os discos segmentados 

manualmente como quando são utilizados os discos segmentados 

semiautomaticamente, ou seja, a diferença entre eles na média geral foi de 3,15% 

favorável à segmentação manual para a amostra avaliada. 

Acredita-se que este percentual seja um forte argumento na direção de que o 

trabalho necessário para se segmentar manualmente todas essas imagens talvez não 

se justifique, porque ele não implica em uma melhora significativa do resultado da 

classificação, quando comparada com a classificação realizada sobre os discos 

segmentados pelo método semiautomatizado proposto nesta Tese. 

Uma outra análise que se julgou conveniente realizar foi a ponderação das 

quantidades de discos, de acordo com o grau de degeneração para o treinamento da 

rede neural artificial. 
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Na prática, considerando-se que o maior grupo (o de Grau 2) possui 200 

(duzentos) discos, os demais grupos tiveram então os seus discos repetidos tantas 

vezes quantas foram necessárias para atingirem a soma de 200 (duzentos) discos de 

cada grupo, visando oferecer à ANN responsável pela classificação uma amostra mais 

balanceada. Mesmo tendo-se o cuidado de aleatorizar tais amostras, é certo que este 

procedimento, deve afetar o aprendizado de máquina, que ao realizar repetidamente 

a mesma avaliação para os discos que estiverem em multiplicidade, devem alterar de 

alguma maneira os pesos adotados na classificação de modo a implicar em uma taxa 

de acerto maior para estes grupos. 

 

III. Resumo da Classificação baseada em Redes Neurais Artificiais com 

Balanceamento para os Discos Segmentados Semiautomaticamente  

O resultado da Classificação para esta amostra balanceada de 1000 (mil) discos 

(200 discos de cada classe) utilizando-se os 6 (seis) atributos já descritos no Capítulo 

4, sobre os discos obtidos por meio da Segmentação Semiautomática Balanceada 

está na Tabela 5.32.  

Tabela 5.32: Resultado da classificação por ANN MLP com Balanceamento aplicado 
aos discos segmentados de modo semiautomático. 

Discos Classificados Corretamente 935 93,50 % 

Discos Classificados Incorretamente 65                6,5 % 

Erro máximo Absoluto 0,036  

Raiz do erro médio quadrático  0,143  

Número Total de Discos 1000  

 

Na sequência a acurária dos pesos em relação às classes (Tabela 5.33) e a 

Matriz de Confusão (Tabela 5.34). 

Tabela 5.33: Acurácia dos pesos em relação às classes (Segmentação Semiautomática 
com o Balanceamento do número de discos). 

 TP FP Precisão Recall ROC PRC Classe 

 1,000 0,001 0,995 1,000 1,000 1,000 1 

 0,785 0,020 0,908 0,785 0,954 0,914 2 

 0,915 0,051 0,817 0,915 0,968 0,822 3 

 0,975 0,008 0,970 0,975 0,997 0,990 4 

 1,000 0,001 0,995 1,000 1,000 1,000 5 

Média 
dos Pesos 

0,935 0,016 0,937 0,935 0,984 0,945  
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Tabela 5.34: Matriz de Confusão resultante da classificação proposta pela ANN 
utilizando como base as imagens da Segmentação Semiautomática com o 
Balanceamento do número de discos. 

a b c d e  ← Classificados 

200 0 0 0 0 a = 1  

1 157 38 4 0 b = 2 

0 14 183 2 1 c = 3 

0 2 3 195 0 d = 4 

0 0 0 0 200 e = 5 

 

Identifica-se, portanto, que a taxa média de acertos com os conjuntos de discos 

balanceados em cada uma das cinco categorias elevou-se para 93,5%. 

Os grupos que possuíam a menor quantidade de discos na amostra original, ou 

sejam, os de Grau 1 e de Grau 5, passaram a ter 100% de acertos.  

A taxa de acertos dos discos de Grau 2 (o único grupo que não sofreu 

ponderação) piorou, já que era de 95,5% (e a área sob a curva ROC foi de 0,880) e 

baixou para 78,5% (e a área sob a curva ROC foi de 0,954). Entretanto, os discos 

de Grau 3 que até então possuíam os piores resultados, passaram a ter uma taxa de 

acertos muito boa, isto é, de 91,5% (e a área sob a curva ROC foi de 0,968). Os 

discos de Grau 4 também tiveram uma melhora a ser considerada, passando para 

97,5% (e a área sob a curva ROC foi de 0,997). 

De maneira geral, identificou-se uma sensível melhora em todos os grupos que 

sofreram a ponderação, o que sugere que a prática do balanceamento dos grupos 

deveria ser adotada quando possível, ao realizar-se a classificação por meio de uma 

rede neural artificial multicamadas. 
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6 

 

6. CONCLUSÃO 

 

6.1 Conclusões 
 

As segmentações semiautomáticas obtidas por intermédio da metodologia de 

processamento de imagens e reconhecimento de padrões desenvolvida nesta Tese, 

mostrou-se uma alternativa muito promissora para substituir-se as segmentações 

manuais, caso o objetivo seja utilizá-las como referência para as classificações 

semiquantitativas do grau de degeneração discal através da Classificação de 

Pfirrmann, objetivando o auxílio ao diagnóstico médico, uma vez que, os resultados 

obtidos com a segmentação semiautomática, quando confrontados com aqueles 

obtidos pela segmentação manual por meio do classificador baseado em redes 

neurais artificiais, apresentaram diferenças em aproximadamente 2% dos casos. 

É certo que a metodologia aqui apresentada, para poder tornar-se parte da rotina 

de diagnóstico médico necessita de novos testes com um volume bem maior de discos 

em cada um dos níveis de degeneração e que também prescinde de novas validações 

de tais classificações por diferentes médicos radiologistas, visando minimizar a 

subjetividade inerente destas análises. 
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A metodologia desenvolvida não se apresenta, portanto, como um sistema 

informatizado finalizado, mas sim como um conjunto de ferramentas computadorizadas 

e um protocolo de utilização, que poderá servir de protótipo para a engenharia de um 

software a ser construído para esta finalidade, ou seja, segmentar e classificar os discos 

da região lombar da coluna vertebral quanto ao grau de degeneração tendo um mínimo 

de interferência humana como premissa, mas sem substituir o papel do médico 

radiologista, somente auxiliá-lo, livrando-o da tarefa tediosa e demorada de realizar 

manualmente as segmentações disco por disco, antes de avaliá-los e ganhar não só em 

produtividade, como em reprodutibilidade nestes procedimentos. 

 

6.2 Trabalhos Futuros 
 

Objetiva-se estender este estudo para ao menos duas fatias à esquerda e duas à 

direita da imagem de referência utilizada nos conjuntos MRI com o intuito de prover uma 

segmentação e uma classificação mais precisa do que a realizada sobre uma única 

imagem, além de permitir a inclusão de indivíduos com alguma escoliose moderada, que 

tiveram que ser excluídos deste estudo. 

Uma outra proposta é investigar alguns atributos gemométricos e de texturas 

extraídos dos discos, e que não foram utilizados nessa análise, para reclassificar os 

discos segundo o grau de degeneração de acordo com a escala de Pfirrmann utilizando 

outras metodologias baseadas em ANN, visando identificar mais precisamente quais 

características determinam a presença ou não do disco em uma das cinco categorias. 

Os algoritmos de processamento de imagens e reconhecimento de padrões até 

agora desenvolvidos, permitiriam aplicá-los para a segmentação de outros discos 

intervertebrais, não somente os lombares, mas também os discos torácicos e cervicais, 

entretanto, há que se conduzir estudos capazes de validá-los nestes outros casos. 

Finalmente, a exemplo do que se tem encontrado mais recentemente na literatura, 

deseja-se propor um procedimento que realize a segmentação 3-D dos discos, partindo-

se dos perfis bidimensionais de cada fatia sagital do exame e, quando possível, incluir 

cortes axiais que auxiliem na condução das aproximações necessárias à composição do 

volume que os discos intervertebrais representam no espaço tridimensional. 
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As curvas ROC referentes aos resultados da Segmentação Semiautomática dos 

Discos agrupados pela posição das vértebras entre os discos na MRI: 

 
Figura B.1 – Curva ROC: Segmentação Semiautomática dos Discos L1L2 

(Fonte: Autoria própria). 
 

 
Figura B.2 – Curva ROC: Segmentação Semiautomática dos Discos L2L3 

(Fonte: Autoria própria). 
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Figura B.3 – Curva ROC: Segmentação Semiautomática dos Discos L3L4 

(Fonte: Autoria própria). 

 

 
Figura B.4 – Curva ROC: Segmentação Semiautomática dos Discos L4L5 

(Fonte: Autoria própria). 
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Figura B.5 – Curva ROC: Segmentação Semiautomática dos Discos L5S1 

(Fonte: Autoria própria). 
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As curvas ROC referentes aos resultados da Segmentação Semiautomática dos 

Discos agrupados de acordo com o grau na Classificação de Pfirrmann: 

 
Figura B.6 – Curva ROC: Segmentação Semiautomática dos Discos de Grau 1 

(Fonte: Autoria própria). 

 

 
Figura B.7 – Curva ROC: Segmentação Semiautomática dos Discos de Grau 2 

(Fonte: Autoria própria). 

 



APÊNDICE  B 100 

 

COZIN, L.F. Tese de Doutorado, FMRP-USP (2017). 
 

 
Figura B.8 – Curva ROC: Segmentação Semiautomática dos Discos de Grau 3 

(Fonte: Autoria própria). 

 

 
Figura B.9 – Curva ROC: Segmentação Semiautomática dos Discos de Grau 4 

(Fonte: Autoria própria). 
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Figura B.10 – Curva ROC: Segmentação Semiautomática dos Discos de Grau 5 

(Fonte: Autoria própria). 
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Box-Plots: Distribuições Amostrais por Nro. de Pixels 
nas Segmentações Manual e Semiautomática  
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Box-Plots das Distribuições Amostrais por Nro. de Pixels nas Segmentações 
Manual e Semiautomática de acordo com a posição dos discos entre as vértebras: 

 

 
Figura C.11 – Box-Plot: Distribuição do nro de pixels dos Discos L1L2 na Segmentação 

Manual (Fonte: Autoria própria).  
 

 
Figura C.12 – Box-Plot: Distribuição do nro. de pixels dos Discos L1L2 na Segmentação 

Semiautomática (Fonte: Autoria própria).  
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Figura C.13 – Box-Plot: Distribuição do nro. de pixels dos Discos L2L3 na Segmentação 

Manual (Fonte: Autoria própria).

 
Figura C.14 – Box-Plot: Distribuição do nro. de pixels dos Discos L2L3 na 

Segmentação Semiautomática (Fonte: Autoria própria). 
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Figura C.15 – Box-Plot: Distribuição do nro. de pixels dos Discos L3L4 na Segmentação 

Manual (Fonte: Autoria própria). 
 

 
Figura C.16 – Box-Plot: Distribuição do nro. de pixels dos Discos L3L4 na Segmentação 

Semiautomática (Fonte: Autoria própria).   
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Figura C.17 – Box-Plot: Distribuição do nro. de pixels dos Discos L4L5 na Segmentação 

Manual (Fonte: Autoria própria).   
 

 
Figura C.18 – Box-Plot: Distribuição do nro. de pixels dos Discos L4L5 na Segmentação 

Semiautomática (Fonte: Autoria própria).   
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Figura C.19 – Box-Plot: Distribuição do nro. de pixels dos Discos L5S1 na Segmentação 

Manual(Fonte: Autoria própria).   
 

 
Figura C.20 – Box-Plot: Distribuição do nro. de pixels dos Discos L5S1 na Segmentação 

Semiautomática (Fonte: Autoria própria). 
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Box-Plots das Distribuições Amostrais por Nro. de Pixels nas Segmentações 

Manual e Semiautomática de acordo com o Grau de Degeneração Discal (Classificação 

de Pfirrmann): 

 
Figura C.21 – Box-Plot: Distribuição do nro. de pixels dos Discos de Grau 1 na 

Segmentação Manual (Fonte: Autoria própria). 
 

 
Figura C.22 – Box-Plot: Distribuição do nro. de pixels dos Discos de Grau 1 na 

Segmentação Semiautomática (Fonte: Autoria própria).   
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Figura C.23 – Box-Plot: Distribuição do nro. de pixels dos Discos de Grau 2 na 

Segmentação Manual (Fonte: Autoria própria).   
 

 
Figura C.24 – Box-Plot: Distribuição do nro. de pixels dos Discos de Grau 2 na 

Segmentação Semiautomática (Fonte: Autoria própria).   
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Figura C.25 – Box-Plot: Distribuição do nro. de pixels dos Discos de Grau 3 na 

Segmentação Manual (Fonte: Autoria própria). 
 

 
Figura C.26 – Box-Plot: Distribuição do nro. de pixels dos Discos de Grau 3 na 

Segmentação Semiautomática (Fonte: Autoria própria).   
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Figura C.27 – Box-Plot: Distribuição do nro. de pixels dos Discos de Grau 4 na 

Segmentação Manual (Fonte: Autoria própria).   
 

 
Figura C.28 – Box-Plot: Distribuição do nro. de pixels dos Discos de Grau 4 na 

Segmentação Semiautomática (Fonte: Autoria própria).   
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Figura C.29 – Box-Plot: Distribuição do nro. de pixels dos Discos de Grau 5 na 
Segmentação Manual (Fonte: Autoria própria). 

 

 
Figura C.30 – Box-Plot: Distribuição do nro. de pixels dos Discos de Grau 5 na 

Segmentação Semiautomática (Fonte: Autoria própria).
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D 

 

 

Parametrização do Ambiente de 

Segmentação Semiautomatizado  
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Parametrização do Ambiente de Segmentação Semiautomatizado 

 
% Initial size of the box (or the disk) used to open the image 
OpenValue  =  4; 

 
% Minimal size on the Y-axis direction used to remove small regions    
HMinRegion = 45;  

 
% Minimal size on the X-axis direction used to remove small regions 
LMinRegion = 90;  

 
% Height Dimension of the Region of Interest on Graph based filtering  
H_value   = 15; 

 
% Length Dimension of the Region of Interest on Graph based filtering   
L_value   = 30;   

 
% Step size used on the fit function 
size_fit  =  8; 

   
% Size of the disk (or square) morphological region to be opened 
size_open = 9; 

 
% Maximum Height of a Disk used on Morphological Operations   
cx_value = 7;  

 
% Maximum Length of a Disk used on Morphological Operations  
cy_value = 14;  

  
% Threshold used to adjust the image (normalization) 
threshold = 0,15; 

  
% Size used to morphologically dilate and erode the elements 
size_elem = 12; 

 
% Minimum size of the region to be removed 
size_area = 20;   
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E 

 

 

Cálculo dos Coeficentes de Jaccard, VP, VN, FP e FN 
para todos os 285 discos analisados 
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F 

 

 

Distribuição da amostra dos 285 discos em 
relação aos 6 Atributos utilizados na Classificação 
e PlotMatrix destes atributos 
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RESUMO: O trabalho implementa um 

conjunto de métodos computacionais 

semiautomatizados para a segmentação e 

posterior classificação de discos intervertebrais 

da região lombar da coluna, em imagens 

sagitais de ressonância magnética ponderadas 

em T2. Foram utilizadas imagens de 350 discos 

intervertebrais, classificados segundo o grau de 

severidade de degeneração definido pelo 

critério de Pfirrmann. A classificação 

computacional dos discos foi feita com base em 

atributos quantitativos extraídos dos 

histogramas de níveis de cinza e de informações 

de textura das imagens. O desempenho dos 

métodos computacionais de segmentação foi 

avaliado com base no coeficiente de Jaccard.  O 

desempenho dos métodos computacionais de 

classificação foi avaliado com base em medidas 

de sensibilidade, especificidade e pela área sob 

a curva ROC. A segmentação manual e 

classificação por inspeção visual dos discos 

realizadas por três profissionais experientes 

foram utilizadas como padrão ouro para a 

comparação. Os resultados se mostraram 

promissores paa a segmentação 

semiautomática, com a sensibilidade   

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Segmentação. 

Processamento de Imagens Digitais. 

Degeneração de Discos Intervertebrais. 

Classificação de Pfirrmann. Redes Neurais 

Artificiais. Ressonância Magnética. 
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I. INTRODUÇÃO 

Os discos intervertebrais são estruturas 

cartilaginosas que se situam entre as vértebras 

adjacentes da coluna vertebral e que têm como 

principal função a absorção de choques, 

enquanto proporcionam flexibilidade à coluna 

vertebral. Com o envelhecimento, e devido à 

carga mecânica, ao trauma, ao hábito nutricional 

e até a fatores genéticos, ocorrem alterações 

degenerativas nos discos intervertebrais que se 

encontram reunidas sob o termo "degeneração 

dos discos intervertebrais" ou Intervertebral Disc 

Degeneration (IDD) (MILETTE, 1997). 

Quando a IDD se manifesta, tais discos 

desidratam-se e esta desidratação é causada 

inicialmente pela perda de proteoglicanos e 

resulta na queda da pressão osmótica da matriz 

do disco (URBAN, ROBERTS, 2003). Além 

disso, a IDD pode ser caracterizada por uma 

diminuição na altura do disco (SETHER, YU et. 

al., 1990). 

As consequências diretas desta 

degeneração estão em sua associação às dores nas 

costas crônicas, considerada a maior causa de 

incapacidade funcional do segundo milênio 

(MODIC, ROSS, 2007) e que aumenta 

sensivelmente com o avanço da idade 

(CHEUNG, KARPPINEN et al. 2009). Aliado a 

isso, ela foi a responsável por mais de 90% dos 

procedimentos cirúrgicos realizados na espinha 

dorsal (AN, ANDERSON et al., 2004) (ADAMS, 

ROUGHLEY, 2006). 

Na prática clínica regular, as imagens de 

ressonância magnética (Magnetic Ressonance 

Imaging – MRI) do tipo sagital (ou T2) são 

utilizadas para determinar a gravidade dessa 

degradação, como esquematizado na Figura 1. 

Um disco normal, neste tipo de imagem, 

pode ser observado como uma elipse brilhante (o 

núcleo) envolta por uma estrutura escura de 

formato anelar (o anel fibroso). Por outro lado, 

um disco com alguma degeneração pode ser visto 

de maneira escura, o núcleo já não se distingue 

tão bem do anel que o envolve e o seu formato é 

um tanto irregular. 
 

Os diferentes níveis de degeneração dos 

discos intervertebrais podem ser classificados de 

acordo com as mais diversas abordagens. 
 

A Classificação de Dallas baseia-se na 

observação da integridade do interior do disco a 

partir de imagens de tomografia 

computadorizada (postdiscography CT) 

(SACHS, VANHARANTA et al., 1987). 

Figura 1: Corte esquemático médio-sagital da 

coluna vertebral humana demonstrando os seus 

principais componentes anatômicos. 
 

A Classificação de Modic baseia-se em 

imagens de ressonância magnética e se 

fundamenta nas alterações da medula nos corpo 

vertebrais adjacentes ao disco (MODIC, 

MASARYK et al. 1988). 

O chamado Esquema de Thompson 

utiliza morfologia nas imagens obtidas a partir de 

secções sagitais da região lombar da coluna 

vertebral. (THOMPSON, PEARCE et. al. 1990). 

Fundamentado na análise das imagens de 

ressonância magnética ponderadas em T2, foi 

introduzido o Sistema de Classifcação de 

Pfirrmann  com cinco categorias (Tabela 1), 

com base na estrutura do disco, na possibilidade 

de distinção entre o núcleo e o anel, na 

intensidade do sinal encontrada no disco e, 

também, na altura do disco (PFIRRMANN, 

METZDORF et al., 2001). 
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Foram propostas, ainda, várias 

modificações nestes esquemas de classificações 

a fim de atender necessidades clínicas 

específicas ou a modelos de investigação 

científica (YU, HAUGHTON, 1989), 

(CARRAGEE, PARAGIOUDAKIS e 

KHURANA, 2000) e (GRIFFITH, YI-XIANG e 

ANTONIO, 2007). 

O processamento e a análise de imagens 

da coluna vertebral vem sendo estudado 

extensivamente nos últimos quinze anos e foram 

propostos muitos métodos visando a 

identificação das vértebras ou dos discos da 

coluna vertebral a partir de imagens de 

ressonância magnética. A seguir há um breve 

resumo das principais propostas identificadas na 

literatura com esta finalidade. 

Michopoulou, Costarridou et al. 

propuseram  uma segmentação baseada em um 

atlas de imagens previamente estabelecido para 

identificar e combinar os discos intervertebrais 

obtidos com as características recuperadas da 

base de dados (MICHOPOULOU, 

COSTARIDOU et al. 2009). 

A proposta de Huang, Lai e Novak foi a 

utilização de uma árvore de decisão indutiva do 

tipo ID3 (QUINLAN, 1986) apoiada em um 

método fundamentado em AdaBoost (FREUND, 

SCHAPIRE, 1996) para a pré-localização de 

todos os candidatos a vértebras. Depois, 

seguiram aplicando um ajuste de curva que 

representasse a coluna vertebral, visando excluir 

os valores extremos desses candidatos a 

vértebras. Finalmente, segmentaram cada 

vértebra utilizando um método de cortes 

normalizados (HUANG, LAI e NOVAK, 200). 

A proposta de Yao, O´Connor e Summers 

foi adotar um método de segmentação baseado 

em “divisores de águas” para extrair os contornos 

que representassem a coluna vertebral (YAO, 

O’CONNOR e SUMMERS, 2006). 

O método proposto por Peng, Zhong et al. 

utilizou o modelo de um disco intervertebral para 

identificar todos os discos intervertebrais. Em 

seguida, foi produzido um perfil de intensidades 

através do armazenamento da intensidade do 

pixel a partir do ponto central de cada disco 

detectado. Este perfil de intensidades foi então 

aplicado à imagem para corrigir a posição dos 

discos intervertebrais que não foram detectados 

através da utilização do modelo de disco 

intervertebral proposto. Finalmente, as vértebras 

da coluna vertebral foram segmentadas através 

do rastreio da conectividade entre os contornos 

dessas vértebras (PENG, ZHONG et al.). 

A proposta de Shi, Sun et al. 

fundamentou-se em um método estatístico que se 

utiliza de um modelo da medula para extrair um 

eixo que represente a coluna vertebral. Em 

seguida, os discos intervertebrais foram 

segmentados com base na posição da medula ao 

longo deste eixo na imagem de referência (SHI, 

SUN et al., 2007). 

Visando modelar a marcha em indivíduos 

que apresentavam alguma patologia na mesma, 

Tang e Pauli apresentaram um método 

totalmente automático para a extração da curva 

que representa a coluna vertebral, composto por 

duas etapas: Propuseram um algoritmo altamente 

eficiente para extrair as posições dos discos 

intervertebrais da imagem da coluna vertebral, 

utilizaram um algoritmo baseado em gradientes 

para se obter as posições de todos os possíveis 

discos intervertebrais e, então, as posições que 

não representassem discos intervertebrais eram 

anuladas por meio de um filtro de médias 

baseado em um grafo não-orientado e de um 

filtro baseado em formas ativas (Active Shape 

Model – ASM) (COOTES, HILL, et al., 1994). 

Em seguida utilizaram as posições extraídas para 

estes discos intervertebrais em um algoritmo de 

registro dessas vértebras, segmento por segmento 

da coluna vertebral. Finalmente, a curva que 

representava a coluna vertebral foi interpolada a 

partir de todos os centros das vértebras 

segmentadas usando uma curva spline cúbica 

(TANG, PAULI, 2010). 

Este artigo apresenta uma metodologia 

que estende a abordagem adotada por Tang e 

Pauli já descrita, e que foi adotada parcialmente 

por J.J. de Jong (JONG, 2012) de modo a 

combinar a utilização de várias metodologias de 
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segmentação e classificação semiautomáticas na 

etapa inicial de um algoritmo que visa refinar a 

localização dos espaçamentos entre as vértebras 

e, consequentemente, a segmentação e o 

reconhecimento dos cinco discos intervertebrais 

da região lombar da coluna. 
 

II. MATERIAIS E MÉTODOS 

As segmentações manuais e as 

classificações semiquantitativas do grau de 

degeneração discal através da escala de  

Pfirrmann foram realizadas entre 2012 e 2014, 

quando foram selecionados em torno de 80 casos 

de adultos sedentários de ambos os sexos e com 

dor lombar durante o trabalho de mestrado 

"Avaliação do Disco Intervertebral por meio da 

Relaxometria T2 e T1ρ: Comparação de 

Diferentes Métodos de Segmentação" do Me. 

Rafael de Menezes Reis sob a orientação do Prof. 

Dr. Marcello Henrique Nogueira-Barbosa junto 

ao programa Ciências da Saúde Aplicadas ao 

Aparelho Locomotor (REIS, 2014). 

A pesquisa mencionada incluiu, ainda, 20 

voluntários sadios (sem queixa de dor lombar) 

com idade entre 20 e 40 anos. O conjunto de dados 

utilizado em Reis, 2014 serviu como o padrão de 

referência (“padrão-ouro”) para a avaliação da 

eficiência da segmentação semiautomatizada 

empregada neste estudo. A pesquisa foi aprovada 

no Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto, da Universidade de São Paulo – HC 

FMRP-USP. 

 A aquisição das imagens de ressonância 

magnética foi realizada em um equipamento 

Philips Achieva 1.5T MR System, pertencente ao 

Serviço de Radiodiagnóstico do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto (HC FMRP-USP), no plano sagital, campo 

de visão 22×22 cm, com 16 fatias a 4 mm de 

espessura, tempo de resposta de 120 ms, tempo 

de repetição de 3900 ms e tamanho da matriz 

512×512 pixels. 

A análise e o processamento das imagens 

foram realizados a partir da criação, configuração 

e instalação de todo o ambiente de software em 

dois servidores virtuais hospedados na 

CloudUSP com o apoio da Seção Técnica de 

Informática da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto – STI-FMRP, da Universidade de 

São Paulo – USP, com as seguintes 

características:  

(a) Linux Sever (8 CPUs Intel© Xeon© 

CPU E7- 2870, 2.40GHz, RAM 16 

GB e HD 600 GB, ambiente 

operacional Debian GNU/Linux 

Server 7.6, GNOME 3.4.2, 64 bits.), 

onde foram instalados e configurados 

os softwares para a compilação e 

execução do  framework opensource 

VTk/ITk utilizados na avaliação de 

múltiplas técnicas de segmentação e 

análise de imagens; 

(b) Windows Server (2 CPUs Intel© 

Xeon© CPU E7 2870, 2.40 GHz, RAM 

8 GB e HD 1TB, ambiente 

operacional MS Windows 7 

Professional SP1, 64 bits.) onde, além 

do ambiente de programação MS 

Visual Studio 2010, foram também 

instalados o ambiente Mathworks© 

MatLab© 10.1, com o Image 

Processing Toolbox 4.6, além do 

ambiente softwares MedCalc© v. 

16.4.3 SPSS© v. 17 (SPSS, Chicago, 

IL, EUA) e Weka© 3.8. onde foram 

realizadas as análises estatísticas da 

segmentação e classificação. 

A avaliação quantitativa dos resultados 

do método de segmentação semiautomatizado 

proposto considerou a especificidade e a 

sensibilidade em relação ao método de 

segmentação manual, assim como a área média 

sob a curva ROC (Receiver Operating 

Characteristic) (LANDIS, KOCH, 1977). 

A validação da segmentação também foi 

realizada por meio do Coeficiente de Jaccard 

(JACCARD, BECKER, 2009), que foi utilizado 

para medir o grau de similaridade entre duas 

imagens. 
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Segmentação Semiautomática 
 

A metodologia desenvolvida para a 

segmentação dos discos é um procedimento 

realizado em três etapas: 

 

 

 

Figura 1: Procedimento de Segmentação Semiautomática 

em 3 Etapas. 

Etapa 1 - Identificar as posições possíveis para 

os discos (Cálculo do gradiente e abertura 

morfológica da imagem com o apoio de 

em Grafo Não-Orientado) 
 

As posições possíveis para os discos 

intervertebrais podem ser encontradas através da 

utilização do gradiente da imagem. 

Considerando-se que existe sempre uma 

área de pixels com um gradiente negativo acima 

de cada disco e uma área de pixels com um 

gradiente positivo abaixo de cada disco, então, 

um disco deve ser encontrado entre duas áreas 

adjacentes. 

Após o cálculo do gradiente, cada pixel é 

atribuído a uma classe: a primeira contendo os 

pixels com o gradiente na direção [π/6, 5π/6]; e a 

segunda contendo os pixels com o gradiente na 

direção [-π/6, -5π/6] (Figura 2). 

Realiza-se a contagem do número de nós 

em um grafo e do ângulo entre os vetores a cada 

dois nós consecutivos e, além disso, os grupos de 

pixels adjacentes menores do que um valor de 

referência são eliminados de cada classe. 
 

 

Figura 2: Resultado da divisão dos pixels em duas classes 

(direita) de acordo com a direção do gradiente ([π/6, 5π/6] 

em cinza claro e [−π/6,−5π/6] em cinza escuro). 
 

 Ao invés de aplicar-se na imagem um 

filtro da média da maneira como foi proposto por 

Tang e Pauli, 2010, decidiu-se abrir a imagem 

morfologicamente a partir de um retângulo de 

dimensões dependentes do tamanho do pixel na 

imagem, com o intuito de remover as estruturas 

menores do que as dos corpos vertebrais. 

Etapa 2 - Determinar a curva que representa 

a coluna vertebral (Indicação das 

vértebras adjacentes aos discos que serão 

segmentados e a aplicação de perfil de 

intensidades) 
 

 O especialista deverá indicar um ponto em 

cada uma das vértebras: L1, L2, L3, L4, L5 e S1. 

O procedimento passará a ser, a partir de então, 

totalmente automatizado. 

Realiza-se um ajuste polinomial de 5ª 

ordem a partir dos pontos 6 (seis) pontos de 

controle indicados e, após nova abertura 

morfológica da imagem utilizando-se uma região 

em formato de disco com tamanho apropriado 

(parametrizável), mede-se o perfil de 

intensidades ao longo da curva a fim suavizá-lo 

através de um ajuste linear, tornando-o um perfil 

em que os vales verticais representem as posições 

corretas para os discos intervertebrais (Figura 3). 
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Figura 3: Ajuste dos centros dos discos segundo o 
perfil de intensidades de acordo com as indicações 

dos vales na curva. 

A vantagem em se abrir a imagem 

morfologicamente é permitir a remoção dos 

discos intervertebrais na imagem, mantendo-se 

as vértebras. As intensidades que representam os 

discos intervertebrais não perdem a relevância 

neste momento. 

Etapa 3 - Determinar a região ocupada 

pelos discos (Definição do contorno e 

preenchimento morfológico dos discos) 
 

Em cada localização definida para um 

disco, é adicionada uma máscara de tamanho 

retangular proporcional e perpendicular à curva 

que representa o eixo da coluna vertebral. Dentro 

de cada máscara, é ajustado um limiar de modo a 

propor um contorno adequado para cada um dos 

cinco discos da região lombar. Utilizam-se as 

operações de dilatação, preenchimento e erosão 

para determinar toda a região ocupada pelo disco. 

(Figura 4). 
 

 

Figura 4: Imagem resultante da segmentação 

semiautomatizada. Sobreposição do resultado sobre 
a imagem original. 

 

 

Classificação Semiautomática 

 

A classificação utilizou o algoritmo 

automatizado para a extração de atributos dos 

discos intervertebrais desenvolvido pelo MSc. 

Marcelo da Silva Barreiro em seu Projeto de 

Doutorado (BARREIRO, NOGUEIRA-

BARBOSA et al. 2014). 

A matriz de co-ocorrência de níveis de 

cinza (Gray-Level Co-ocurrency Matrix -  

GLCM) foi calculada para cada um dos discos 

segmentados e as 14 características de textura 

definidas por Haralick et al. 1973 foram obtidas, 

bem como, o cálculo do primeiro dos sete 

momentos normalizados, definido por Hu, 1962.  

O procedimento de segmentação 

semiautomático também adquiriu 14 atributos 

geométricos para serem utilizados na análise. 

Tendo como referência a classificação de 

Pfirrmann realizada sobre as imagens 

segmentadas manualmente pelos especialistas, 

empregou-se uma estratégia de treinamento de 

uma rede neural artificial do tipo multi-layer 

perceptron (ANN MLP) como o avaliador de 

subconjunto e a busca por ascensão gradiente 

como o método de pesquisa para realizar a 

seleção dos atributos mais significativos para a 

discriminação das classes e para propiciar a 

redução da dimensionalidade do vetor de 

atributos  e a avaliação de melhora nos resultados 

da classificação (RANGAYYAN, 2005). Dessa 

forma, foi definido um vetor com 7 (sete) 

atributos, utilizados como valores de entrada em 

uma nova rede ANN MLP responsável por 

realizar a classificação final dos 

discos.Resultados 

 

III. RESULTADOS 

As segmentações semiautomáticas foram 

realizadas segundo a metodologia descrita nesta 

Tese de Doutorado sobre um conjunto de 75 

(setenta e cinco) indivíduos anonimizados, 

totalizando 330 (trezentos e trinta) discos 

identificados nas MRI ponderadas em T2. 

A primeira análise foi realizada em 

relação ao posicionamento do disco em relação à 

região lombar da coluna vetebral na direção em 

que a imagem é exibida no ambiente de software 

(Figura 5.1). Dessa forma, foram identifcados 

por: L1L2, L2L3, L3L4, L4L5 e L5S1, 

denominados, portanto, pelas vértebras que eles 

unem. 
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O cálculo do Coeficiente de Jaccard e das 

quantidades de VP, VN, FP e FN  para as análises 

estatísticas, foram realizados assumindo-se sempre 

uma janela de 400x100=40.000 pixels. 

A Tabela 2 exibe a quantidade de discos 

em relação ao seu posicionamento, a média 

aritmética simples, μ, o desvio padrão, σ, e os 

Coeficientes de Jaccard, Cj , para os conjuntos de 

discos e para a totalidade dos discos desta análise.  

A segmentação manual e a semiautomática 

concordaram em média geral em torno de 61,5%. 

A concordância foi maior do que a média 

geral para os discos L3L4 e L4L5, ou seja, pouco 

acima de 63% e a menor concordância ocorreu 

para os discos L1L2 e L5S1, que foi em torno de 

59,5%. Quanto à variabilidade da amostra, pode-se 

inferir que foi em torno de 8%. A maior 

variabiliade ocorreu para os discos L1L2 e L4L5, 

praticamente 9% e a menor para os discos L5L1, 

que foi em torno de 6,5%. 

A segunda análise realizada diz respeito à 

classificação do disco segundo a escala de 

Pfirrmann de degeneração discal (IDD), também 

representada por 5 (cinco) diferentes níveis, que 

aumenta o grau de degeneração conforme a 

numeração, como já foi descrito no Capítulo 1 

desta Tese. Assim, cada disco segundo os 

especialistas, receberam uma classificação a 

partir da segmentação manual, aqui representada 

simplesmente pelos valores: 1, 2, 3 ,4 e 5, 

respectivamente. 

A Tabela 3 exibe a quantidade de discos 

em relação ao seu posicionamento, a média 

aritmética simples, μ, o desvio padrão, σ, e os 

Coeficientes de Jaccard, Cj , para os conjuntos de 

discos e para a totalidade dos discos desta análise., 

agrupados segundo o grau de degeneração discal 

na escala Pfirrmann. 

O passo seguinte foi avaliar a eficiência 

da Segmentação Semiautomática utilizando-se o 

algoritmo de extração automática de atributos 

dos discos, proposto por Barrreiro, Nogueira-

Barbosa et al., 2014. Após a etapa de extração de 

atributos, já descrita, foi realizado o treinamento 

através do software WEKA, de uma ANN MLP, 

não supervisionada, com 5 nós, e 10 validações 

cruzadas, para 350 discos, dos tipos 2,3 e 4 na 

escala de Pfirrmann o que resultou em uma 

redução no vetor inicial de 30 para 15 atributos 

(Tabela 4). 

Os resultados da Classificação para os 

discos Segmentados Manualmente, sua acurária e 

a Matriz de Confusão estão todos resumidos nas  

Tabela 5 e 6 e os resultados análogos para a 

Segmentação Semiautomática na Tabela 7 e 8.  

IV. CONCLUSÕES 

 

Evidenciou-se que apesar das 

segmentações semiautomática apresentarem um 

grau de semelhança na ordem de 61% em média 

com a segmentação manual, segundo análise dos 

Coeficientes de Jaccard, quando aplicadas ao 

treinamento em rede neural artificial do tipo 

Multilayer Perceptron (ANN MLP), a diferença 

na classificação segundo o grau de degeneração 

discal na escala de Pfirmmann para o grupo 

analisado, os resultados de concordância foram 

da ordem de 81% para a segmentação manual e 

79% para a segmentação semiautomática. 

Esta pequena diferença percentual (2%) 

coloca em dúvida a exigência de todo o esforço 

necessário de um (ou vários) especialista(s), para 

segmentar manualmente cada disco, quando além 

da subjetividade envolvida na identificação da 

região de interesse na imagem, que é inerente do 

processo, torna esta técnica poquíssimo 

reprodutível e tediosa.  

A metodologia aqui apresentada poderá 

servir ainda como um subsídio valioso para o 

desenvolvimento da arquitetura de um sistema 

informatizado na modalidade de Sistema de 

Apoio ao Diagnóstico (Computer Aided 

Diagnosis – CAD) (AZEVEDO-MARQUES, 

2001) dedicado à segmentação e à classificação 

do grau de degeneração discal intervertebral de 

maneira automatizada ou semiautomatizada. 
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Tabela 1 – Sistema de Classificação de Pfirrmann para o Grau de Severidade da Degeneração do Disco 

Lombar (PFIRRMANN, METZDORF et al., 2001, p. 1874, tradução nossa). 

  
 

Tabela 2 - Média e DP para os Coeficientes de Jaccard dos discos analisados. 

Posição Qtd. Discos μ (Cj) σ (Cj) 

L1L2 61 0.594920 0.090019 

L2L3 65 0.619483 0.068593 

L3L4 69 0.631387 0.077381 

L4L5 69 0.630726 0.090013 

L5S1 66 0.595491 0.065629 

Total: 330 0.614984 0.080589 
 

Tabela 3 - Média e DP para os Coeficientes de Jaccard dos discos 

analisados agrupados de acordo com a escala de Pfirrmann. 

Grau Qtd. Discos μ (Cj) σ (Cj) 

1 10 0.657803 0.060986 

2 230 0.628353 0.067213 

3 59 0.597894 0.089564 

4 24 0.564114 0.068955 

5 10 0.433003 0.124782 

Total: 330 0.5762334 0.082300 
 

Tabela 4 - Pesos dos Atributos (ANN MLP). 

ATRIBUTO PESO (%) 

              altura 80 % 

              largura_altura 30% 

              Area  30 % 

              Moment 30 % 

              Correlation 20 % 

              Variance 10 % 

              inv_diff_moment 40 % 

              haralick_entropy 0 % 

              diff_entropy 10 % 

              info_measure1 10 % 

              InvMoments1 40 % 

              InvMoments2 10 % 

              MomentoC00 0 % 

              MomentoC11 50 % 



11 

 

 

 


