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Resumo 
 
 
 

Diniz, P.R.B. Segmentação de Tecidos Cerebrais Usando Entropia Q em 
Imagens de Ressonância Magnética de pacientes com Esclerose Múltipla. 2008. 89 
pág. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de 
São Paulo, Ribeirão Preto, 2008. 

 

 
A perda volumétrica cerebral ou atrofia é um importante índice de destruição tecidual e 
pode ser usada para apoio ao diagnóstico e para quantificar a progressão de diversas 
doenças com componente degenerativo, como a esclerose múltipla (EM), por exemplo. 
Nesta doença ocorre perda tecidual regional, com reflexo no volume cerebral total. Assim, 
a presença e a progressão da atrofia podem ser usadas como um indexador da progressão 
da doença. A quantificação do volume cerebral é um procedimento relativamente simples, 
porém, quando feito manualmente é extremamente trabalhoso, consome grande tempo de 
trabalho e está sujeito a uma variação muito grande inter e intra-observador. Portanto, para 
a solução destes problemas há necessidade de um processo automatizado de segmentação 
do volume encefálico. Porém, o algoritmo computacional a ser utilizado deve ser preciso o 
suficiente para detectar pequenas diferenças e robusto para permitir medidas reprodutíveis 
a serem utilizadas em acompanhamentos evolutivos. Neste trabalho foi desenvolvido um 
algoritmo computacional baseado em Imagens de Ressonância Magnética para medir 
atrofia cerebral em controles saudáveis e em pacientes com EM, sendo que para a 
classificação dos tecidos foi utilizada a teoria da entropia generalizada de Tsallis. Foram 
utilizadas para análise exames de ressonância magnética de 43 pacientes e 10 controles 
saudáveis pareados quanto ao sexo e idade para validação do algoritmo. Os valores 
encontrados para o índice entrópico q foram: para o líquido cerebrorraquidiano 0,2; para a 
substância branca 0,1 e para a substância cinzenta 1,5. Nos resultados da extração do 
tecido não cerebral, foi possível constatar, visualmente, uma boa segmentação, fato este 
que foi confirmado através dos valores de volume intracraniano total. Estes valores 
mostraram-se com variações insignificantes (p≥0,05) ao longo do tempo. Para a 
classificação dos tecidos encontramos erros de falsos negativos e de falsos positivos, 
respectivamente, para o líquido cerebrorraquidiano de 15% e 11%, para a substância 
branca 8% e 14%, e substância cinzenta de 8% e 12%. Com a utilização deste algoritmo foi 
possível detectar um perda anual para os pacientes de 0,98% o que está de acordo com a 
literatura. Desta forma, podemos concluir que a entropia de Tsallis acrescenta vantagens ao 
processo de segmentação de classes de tecido, o que não havia sido demonstrado 
anteriormente. 

 
 
 

Palavras-chaves: Esclerose Múltipla, Segmentação automática, Imagem de Ressonância 
Magnética, Volumetria. 
  



 

 

Abstract 
 
 
 

Diniz, P.R.B. Cerebral tissue segmentation using q-entropy in multiple sclerosis 
magnetic resonance images. 2008. 89 p. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2008. 
 

 
The loss of brain volume or atrophy is an important index of tissue destruction and it can 
be used to diagnosis and to quantify the progression of neurodegenerative diseases, such as 
multiple sclerosis. In this disease, the regional tissue loss occurs which reflects in the 
whole brain volume. Similarly, the presence and the progression of the atrophy can be used 
as an index of the disease progression. The objective of this work was to determine a 
statistical segmentation parameter for each single class of brain tissue using generalized 
Tsallis entropy. However, the computer algorithm used should be accurate and robust 
enough to detect small differences and allow reproducible measurements in following 
evaluations. In this work we tested a new method for tissue segmentation based on pixel 
intensity threshold. We compared the performance of this method using different q 
parameter range. We could find a different optimal q parameter for white matter, gray 
matter, and cerebrospinal fluid. The results support the conclusion that the differences in 
structural correlations and scale invariant similarities present in each single tissue class can 
be accessed by the generalized Tsallis entropy, obtaining the intensity limits for these 
tissue class separations. Were used for analysis of magnetic resonance imaging 
examinations of 43 patients and 10 healthy controls matched on the sex and age for 
validation of the algorithm. The values found for the entropic index q were: for the 
cerebrospinal fluid 0.2; for the white matter 0.1 and for gray matter 1.5. The results of the 
extraction of the tissue not brain can be seen, visually, a good target, which was confirmed 
by the values of total intracranial volume. These figures showed itself with variations 
insignificant (p ≥ 0.05) over time. For classification of the tissues find errors of false 
negatives and false positives, respectively, for cerebrospinal fluid of 15% and 11% for 
white matter 8% and 14%, and gray matter of 8% and 12%. With the use of this algorithm 
could detect an annual loss for the patients of 0.98% which is in line with the literature. 
Thus, we can conclude that the entropy of Tsallis adds advantages to the process of target 
classes of tissue, which had not been demonstrated previously. 
 
 
 
Key-words: Multiple Sclerosis, Automatic Segmentation, Magnetic Resonance Image, 
Volumetry. 
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A segmentação do tecido cerebral é fundamental no processamento de imagens para a 

quantificação da atrofia em doenças neurodegenerativas como a esclerose múltipla, por 

exemplo. O cálculo de volume cerebral global é um processo simples e muito útil 

clinicamente. Porém, está suscetível a variações que implicarão em um erro quando os 

dados forem analisados evolutivamente. Para tornar este processo muito mais confiável 

recomenda-se o uso de programas para o auxílio, ou mesmo, para a execução da 

segmentação e por fim volumetria.  

Uma das técnicas que foi bastante utilizada, por ser computacionalmente mais simples, 

é a segmentação baseada em limiarização. Porém esta, não foi prosperamente usada devido 

à falta de um método de determinação do limiar que fosse automático e seguro. O método 

proposto, neste trabalho, consiste em procurar o melhor limiar de intensidade utilizando o 

valor máximo da entropia generalizada de Tsallis. [1] 

A entropia de Tsallis é uma nova formulação para a entropia mecânica estatística que 

leva em conta as correlações de longo alcance entre sistemas constituídos por corpos e que 

possuem a propriedade de multifractalidade, que aparece em macro-estados. A entropia 

clássica de Shannon considera, implicitamente, as partículas de um sistema 

estatisticamente independentes, já a entropia de Tsallis considera essas partículas 

interdependentes entre si. Estes conceitos podem ser aplicados em imagens digitais 

considerando a correlação entre os diferentes pixels e o padrão fractal, encontrado em 

várias imagens. [1] 

Neste estudo a entropia de Tsallis é usada como critério de informação para aperfeiçoar 

a técnica de segmentação por limiarização.  Nós Procuramos o parâmetro q, relacionado às 

conseqüências estatísticas de correlações entre os pixels, para obter a melhor segmentação 

para cada um dos tecidos de interesse. O resultado final foi uma ferramenta, desenvolvida 
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em Java, baseada em imagens por ressonância magnética que segmenta e calcula os 

volumes de substância branca, cinzenta e de líquido cefalorraquidiano.  

Este manuscrito está organizado da seguinte forma: No capítulo 2 apresentam-se os 

objetivos do trabalho, no capítulo 3 os materiais e o método desenvolvido, no capítulo 4 os 

resultados e nos capítulos 5 e 6 apresenta-se, respectivamente, as discussões e as 

conclusões. 

1.1. Esclerose Múltipla e atrofia  

A Esclerose Múltipla (EM) é entendida hoje como uma doença auto-imune 

geneticamente determinada, com modulação ambiental, que afeta principalmente adultos 

jovens e é caracterizado pela destruição inflamatória multifocal da mielina no sistema 

nervoso central, de maneira multifásica. Achados patológicos incluem múltiplas áreas de 

infiltração linfomonocitária e macrofágica perivenular, associadas com focos de 

desmielinização por toda substância branca do Sistema Nervoso Central (SNC). 

Manifestações clínicas incluem perda visual, transtornos de movimentos extra-oculares, 

parestesias, perda de sensibilidade, fraqueza, disartria, espasticidade, ataxia e disfunção 

esfincteriana. O padrão usual é o de ataques recorrentes seguidos de remissão, com 

recuperação parcial ou total, porém formas agudas fulminantes e crônicas progressivas 

primárias também existem. [2] Ocorre com freqüência diferente em diversos países, 

havendo nos Estados Unidos mais de 350.000 pacientes. Sua distribuição geográfica não 

é homogênea, existindo um nítido predomínio da doença nas regiões distantes do 

equador, principalmente no hemisfério norte. Embora não atinja exclusivamente um 

determinado sexo, sua ocorrência é significativamente maior entre as mulheres (cerca de 

70% dos portadores são do sexo feminino). Por ser uma doença de pessoas jovens, que se 
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inicia mais freqüentemente entre 20 e 30 anos de idade, a esclerose múltipla ocasiona um 

custo econômico-social muito elevado, uma vez que acomete pessoas que estão na sua 

fase de maior capacidade produtiva, levando-as à desabilidade grave, que perdura durante 

muitos anos. [3] A EM apresenta uma alta morbidade e baixa mortalidade, levando os 

pacientes a conviver com a doença por cerca de 40 anos, muitos em cadeira de rodas ou 

restritos ao leito. 

Existem várias formas de apresentação clínica da EM, que são denominadas “variantes 

de EM”. A forma clássica é caracterizada por surtos ou recorrências, seguidos de remissão, 

geralmente com regressão total dos sintomas nos primeiros surtos. Porém, na maioria das 

vezes passa a ocorrer um déficit residual e uma evolução progressiva mais tardiamente. A 

primeira fase é denominada recorrente-remitente (RR) e a fase mais tardia 

secundariamente progressiva (SP). Após um período de cerca de 8 a 15 anos, a doença 

costuma entrar na fase SP. Cerca de 15% dos pacientes iniciam o quadro já com a fase 

progressiva, sendo denominados primariamente progressivo (PP). [4-5] 

No estudo destas e de outras doenças do SNC o uso de Imagens de Ressonância 

Magnética (IRM) se tornou a primeira escolha, pois esta técnica provou ser muito 

sensível para detectar lesões e alterações ao longo do tempo. Na EM as IRM são usadas 

como instrumento principal para o diagnóstico e para monitorar os efeitos progressivos 

do tratamento destas doenças. [6 - 10] Na EM existe uma baixa correlação entre a 

ocorrência de lesões cerebrais e a sintomatologia clínica, com muitas lesões ocorrendo de 

maneira silenciosa, sem serem detectadas ao longo do tempo. Somente lesões que 

acometem áreas relacionadas com funções eloqüentes produzem sintomas e sinais 

neurológicos. Correlações mais fortes foram encontradas entre a desabilidade, medida por 

escalas de déficits clínicos, e os marcadores de EM, tais como a avaliação quantitativa de 
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atrofia cerebral ou espinhal. [6] Estas constatações, embasadas em exames 

histopatológicos, sugerem que o desenvolvimento da disfunção neurológica permanente 

está associado com atrofia do cérebro e da medula espinhal. [7 - 14] 

Atrofia é a diminuição no tamanho de uma célula, tecido, órgão ou múltiplos 

órgãos, associada com uma variedade de condições patológicas, como alterações 

celulares anormais, isquemia, desnutrição ou alterações hormonais. [15] A perda de 

axônios na EM, seguida da perda neuronal, parece ser fator dominante para a 

ocorrência de atrofia. Embora existam controvérsias, o desenvolvimento da atrofia na 

EM parece estar associado com a perda progressiva de mielina, axônios e, 

secundariamente, de corpos neuronais, sendo mais expressiva na fase SP da doença, 

quando o acúmulo de lesões ao longo dos anos atinge um limiar responsável pela 

perda volumétrica perceptível. 

A medida do volume global do cérebro através de IRM é um marcador potencial 

para monitorar quantitativamente o curso da doença. Porém, uma informação mais 

completa é obtida com o cálculo isolado do volume da substância branca (SB) e da 

substância cinzenta (SC). Até hoje a variação dos volumes fracionários da SB e da SC 

na EM foram pouco explorados [16-18], predominando na literatura os estudos com 

volume cerebral global. Sabe-se que a perda tecidual não está restrita à SB, mas que a 

SC está afetada também. [18] Os estudos recentes sugerem que nesta doença a atrofia 

da SB e SC não ocorrem sempre simultaneamente, mas podem ser relacionadas a 

processos degenerativos independentes que variam de acordo com o tipo da 

progressão da doença. Assim, é intuitivo prever que a quantificação do grau de atrofia 

nestas duas classes de tecidos tenha interesse fisiopatológico e, provavelmente, 

utilidade clínica. 
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Para uma melhor compreensão da metodologia utilizada neste trabalho é 

fundamental o entendimento de alguns conceitos, como o de imagens digitais, 

processamento de imagens e o princípio da IRM. 

 1.2. Imagens Digitais 

 Uma imagem digital, discreta e em tons de cinza, pode ser definida como sendo 

uma função bi-dimensional, ���, ��, em que x e y são coordenadas espaciais, e a amplitude 

da função � no par de coordenadas (x,y) é chamada de intensidade ou nível de cinza de um 

ponto na imagem. Cada ponto da matriz que forma a imagem é chamado de elemento da 

imagem, ou “pixel” e pode representado por quadrados com dimensões ∆x=∆y. [19] 

  A profundidade em uma imagem corresponde à quantidade de bits utilizada para 

quantizar os valores dos pixels, por exemplo, um pixel que possui profundidade um, ou 

seja, um bit por pixel poderá assumir apenas duas cores como preto ou branco. [19] 

Quando ao pixel temos uma profundidade associada, passamos a chamar o elemento da 

imagem como voxel.  

1.2. Imagem por Ressonância Magnética 

 Uma abordagem muito extensa sobre a física da RM fugiria ao escopo deste 

trabalho, porém uma discussão sucinta dos princípios de geração do sinal e da construção 

de seqüências se faz necessário. A imagem de RM é gerada pela análise da resposta dos 

prótons do hidrogênio (H+) a um pulso de radiofreqüência (RF), após o paciente ter sido 

colocado no centro de um forte campo magnético o qual “alinha” o campo magnético dos 

seus prótons, fazendo com que estes respondam de maneira conjunta. A RF transmite 

energia para os prótons, porém, cessado o pulso de RF estes voltam ao equilíbrio liberando 
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a energia recebida, um processo chamado relaxação. Esta energia liberada pode ser 

captada por uma bobina especial, na forma de um sinal. Os prótons de H+ de diferentes 

moléculas (água, gordura, proteína, etc.), possuem relaxação diferente, conforme o arranjo 

molecular e o meio em que se encontram. Pela percepção destas diferenças de relaxação 

dos prótons é que se consegue fazer uma imagem de RM, com capacidade para dar um alto 

contraste entre os tecidos. 

 Mais que um exame, a RM é um conjunto de técnicas, sendo possível uma 

infinidade de variações na combinação de pulsos de RF, com intervalo e potência 

diferentes, assim como variações do momento em que se vai recolher o sinal da relaxação 

da amostra. Cada variação implicará em uma modificação na imagem obtida, na detecção 

de uma característica diferente do sinal. Esta “combinação de parâmetros” é denominada 

de “seqüência de pulso”. Cada seqüência é repetida muitas vezes para se obter uma 

imagem. O intervalo de tempo entre cada pulso inicial das seqüências e o seguinte, é 

denominado “tempo de repetição” (TR). O intervalo entre o pulso e o recolhimento do 

sinal da relaxação é denominado “tempo de eco” (TE). As seqüências são programadas 

para buscar um objetivo específico. Por exemplo, ou se observa a densidade de prótons de 

um tecido, ou se analisa a relaxação no sentido paralelo ao campo magnético, ou se analisa 

a perda de coerência de fase entre os prótons, etc. Cada uma destas informações implicará 

em uma inferência anatomopatológica e clínica, resultando imagens muito diferentes entre 

si. Assim, uma lesão poderá passar despercebida em uma seqüência de RM e ser muito 

bem demonstrada em outra. Esta constatação coloca a necessidade de se elaborar 

protocolos de estudo dirigidos para cada tipo de patologia, sempre incluindo seqüências 

para cobrir os possíveis diagnósticos diferenciais.  
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 Cada tipo de seqüência recebe um nome. Por exemplo, a seqüência com um pulso 

de RF de 90o seguido de outro pulso de 180o para realinhamento e percepção do eco dos 

prótons, é chamada de “Spin Echo” (SE). A seqüência com um pulso de RF menor que 

90o, realinhamento usando-se a inversão do campo gradiente e recebimento do eco, é 

chamada de “Gradiente Echo” (GRE). A grande expansão da aplicação clínica da imagem 

por RM foi ligada à introdução das seqüências do tipo “Spin Echo” (SE), que possibilitam 

uma imagem anatômica mais detalhada e alto grau de contraste e com uma relação sinal 

ruído muito boa, embora mais demoradas. Nas seqüências SE, o tempo entre os pulsos e o 

tempo de recebimento do sinal são longos. Isto é o TR e o TE são longos. Por este motivo, 

o sangue circulante aparece em preto porque o eco do próton não está mais no plano do 

corte quando o sinal é captado, dando a imagem de “ausência de sinal” (“signal void”). 

Este efeito é tanto maior quanto maior for o TE, e quanto mais rápido for o fluxo, uma vez 

que teremos menos sinal à medida que demoramos mais para captá-lo. [20] As seqüências 

denominadas “Gradiente Echo” (GRE), muito mais rápidas, por não usar o pulso de 180° 

para realinhamento, trabalhando com TR e TE muito curtos, apresentam o sangue 

circulante como uma imagem brilhante [21]. 

 As imagens médicas acrescentam informações anatômicas ao diagnostico 

convencional. Com as IRM é possível obter mais do que informações visuais. Com a 

aplicação de técnicas de processamento de imagens é possível extrair informações 

quantitativas como, por exemplo, o volume de uma estrutura. [23] 

1.3. Processamento de Imagens 

Imagens digitais podem ser manipuladas de várias formas, indo desde um 

processamento mais simples como a ampliação, a redução e ajustes de brilho e contraste, 
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até um processamento mais complexo como a caracterização de uma imagem. [19] Desta 

forma é possível definir o processamento de imagens como sendo o processo de 

manipulação e extração de informações a partir de uma imagem usando computadores. 

[19] 

1.4. A Imagem como Ferramenta Quantitativa 

O uso de IRM como uma ferramenta quantitativa atraiu grande interesse de vários 

centros de pesquisa, pois esta vem provendo melhorias na sensibilidade e a redução da 

subjetividade durante a avaliação visual. Tal fato criou um impacto significativo na 

identificação de anormalidades em tecidos. [22] 

A quantificação em IRM permite estudar as mudanças biológicas intrínsecas às 

doenças e a resposta delas aos potenciais tratamentos, podendo proceder à avaliação de 

forma mais precisa e satisfatória. Problemas de reprodutibilidade e interpretação são 

substancialmente reduzidos. [23] 

Com a análise quantitativa de IRM, o diagnóstico por imagem deixa de ser um 

processo restrito a elementos semiológicos qualitativos e passa a envolver medidas, e toda 

uma gama de medidas que podem ser utilizadas em testes estatísticos capazes de detectar 

diferenças sutis e análises entre grupos. [23] 

O processo de quantificar parâmetros no cérebro necessariamente leva mais tempo e 

esforço que um estudo qualitativo direto. Para tanto se faz necessário o desenvolvimento 

de ferramentas computacionais, capazes de extrair as informações de interesse. [23] 

A técnica de processamento mais comum para diagnóstico quantitativo é a volumetria. 

Esta se divide em duas etapas: Segmentação (identificação de limites) e cálculo de volume 

da estrutura ou tecido segmentado. 



Introdução e Revisão da Literatura                                                                                                                   24 

 

 

1.5. Segmentação de Imagens 

A segmentação ou delimitação de uma estrutura ou órgão é um processo fundamental 

em muitas aplicações em imagens médicas. Pode ser usada, por exemplo, para o cálculo de 

volume ou para extração de outras características. Ela consiste na subdivisão de uma 

imagem em regiões distintas, levando-se em consideração duas propriedades básicas das 

imagens em tons de cinza: a descontinuidade e a similaridade. De uma maneira mais 

específica, a segmentação pode ser encarada como a localização das fronteiras ou limites 

entre regiões com intensidades homogêneas. [19] 

Em relação ao cérebro humano, uma possibilidade é segmentá-lo em três componentes 

básicos: SB, SC e LCR.  

Existem três modalidades de segmentação. São elas: 

• Manual:  Neste método o usuário define, ponto a ponto, o contorno da região de 

interesse (ROI). Desta forma, exige que o indivíduo tenha um conhecimento 

adequado quanto à anatomia da estrutura e seja muito consistente em tarefas 

repetidas. É a técnica que demanda mais esforço e tempo, além disso, apresenta 

altos índices de variações intra e inter observadores.  

• Semi-automática: Nesta técnica ainda há interferência limitada do usuário, que 

atua como um supervisor, usando alguma ferramenta automática, como um 

filtro da intensidade do sinal (threshold), por exemplo, mas decidindo se o 

limite está correto ou não, com base em sua capacidade de discernimento. 

• Automática: É um dos processos mais difíceis em processamento de imagens. 

Consiste em achar os limites da região de interesse sem a necessidade da 

interação humana. A escolha do método a ser utilizado é ditada principalmente 
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pelas características intrínsecas do problema. Sua maior vantagem é a menor 

variação entre resultados. 

As aplicações na medicina são, principalmente, para a detecção de órgãos, na 

volumetria e outras medidas quantitativas, na determinação de forma e reconstruções 3D. 

1.6. Cálculo de Volume 

  A mensuração do volume é a etapa da volumetria mais simples dentre todas. 

Consiste, basicamente, na contagem de pixels da área da ROI e a multiplicação deste valor 

pelo valor da espessura do corte, somando-se então os valores obtidos corte a corte. [23]  

1.7. Segmentação de volumes parciais do cérebro para quantificação de atrofia 

em doenças neurodegenerativas 

 Existem várias indicações para medidas do volume do cérebro.  Os principais 

campos de aplicação são diagnóstico, monitoração da doença, e avaliação de tratamentos 

potenciais na EM [24-26] e em outras doenças neurodegenerativas, como a doença de 

Alzheimer, por exemplo. [27-28] Rudick e colaboradores propõem um índice denominado 

fração de parênquima cerebral (FPC), que é definida como a razão entre o volume do 

parênquima encefálico e o volume intracraniano total, índice este usado como um 

marcador para processos patológicos destrutivos nos pacientes com EM. [25] Este índice 

foi proposto para evitar a interferência de fatores externos ao encéfalo e doenças como o 

tamanho corporal e craniano, por exemplo. Aprimorando a medida do volume global do 

encéfalo, outros autores usaram a segmentação de SB e SC como, por exemplo, De Stefano 

que encontrou uma perda substancial de volume de substância cinzenta cortical na EM. 

[26]  
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 As medidas de alterações cerebrais progressivas necessitam de técnicas muito 

sensíveis, capazes de detectar variações pequenas e precisas, pois as mudanças do volume 

encefálico, ao longo do tempo, não são grandes. 

 Dependendo da técnica usada, a redução do volume do cérebro é relatada entre 0,6 

e 1,0 % por ano em pacientes com EM. No contraste, a redução anual relatada do volume 

total do cérebro em controles saudáveis adultos (19-53 anos) varia de 0,1 a 0,3% e é 

principalmente devido à diminuição da substância cinzenta. A diminuição natural da 

substância cinzenta pode ser inclusive mais lenta, com uma perda de volume de menos de 

0,1% ao ano, relata Lukas e colaboradores. [24] 

 Fox e colaboradores propõem o uso da combinação do co-registro e a subtração 

digital das imagens por RM para se determinar as diferenças de volume, ao longo do 

tempo, do cérebro de pacientes com Alzheimer, [27] exemplificando outra técnica para 

mensuração da atrofia. Porém o método apresentado é pouco específico para localização da 

atrofia, sendo indicado, apenas para quantificação de atrofia global. 

Embora a atrofia cerebral seja medida em diversos estudos longitudinais, há, ainda, 

uma falta de consenso no método mais apropriado a ser usado. [24]  

1.8. Motivação 

A quantificação do volume cerebral é um procedimento relativamente simples, 

porém, quando feito manualmente é extremamente trabalhoso, consome grande tempo 

de trabalho e está sujeito a uma variação muito grande inter e intra-observador. 

Portanto, para minimizar estes problemas a utilização de um processo automatizado de 

segmentação do volume encefálico está claramente indicada. Porém, o algoritmo 

computacional a ser utilizado deve ser preciso o suficiente para detectar pequenas 
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diferenças e para permitir medidas reprodutíveis a serem utilizadas em 

acompanhamentos evolutivos. Embora a atrofia cerebral seja medida em diversos 

estudos longitudinais, há, ainda, uma falta de consensos no método mais apropriado a 

ser usado. 
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2.1. Objetivos 

Os objetivos deste projeto são:  

a) Determinar um parâmetro estatístico de segmentação para cada um dos três tecidos 

cerebrais utilizando a entropia generalizada de Tsallis. 

b) Programar e validar uma ferramenta de software a ser utilizado no Centro de Imagens da 

FMRP-USP, avaliando a sua acurácia em imagens de voluntários e pacientes.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3: Casuística e Método
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3.1. Aquisição das Imagens 

Foram utilizadas imagens de pacientes com EM, recrutados do ambulatório de doenças 

neuromusculares do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, previamente adquiridas para 

seguimento clínico, bem como de controles voluntários normais recrutados na comunidade, 

usadas em trabalhos de pesquisa anteriores, sem vínculo de trabalho ou subordinação com 

os investigadores. Os exames usados neste projeto foram adquiridos em um tomógrafo de 

ressonância magnética, com um magneto supercondutor de 1,5 Teslas, pertencente ao 

Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (HCRP) desde 1996. As imagens estão arquivadas 

em banco de dados do laboratório do Centro de Ciências das Imagens e Física Médica da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) – Universidade de São Paulo (USP). 

 Utilizou-se uma seqüencia gradiente-echo 3D (MPRAGE) no plano axial paralelo ao 

plano bi-comissural, com TR=34ms, TE=11ms, flip angle = 30graus, slab-thickness de 200 

mm e 40 partições proporcionando cortes com 5 mm de espessura, matriz de 167x256, 

FOV 240. Esta espessura e orientação de cortes foram utilizadas para adaptar o processo ao 

protocolo de estudo de pacientes com EM. 

3.2. A Casuística 

 Foram selecionados exames de 43 pacientes (19 homens e 24 mulheres), e 10 

voluntários saudáveis (CN) (5 homens e 5 mulheres) pareados quanto à idade e sexo. 

Todos os pacientes foram classificados clinicamente em subtipo de EM forma RR, SP ou 

PP. Para uma maior consistência na graduação do déficit, todos os pacientes foram examinados 

por uma mesma neurologista (Dra. Doralina Guimarães Brum Souza), especialista em doenças 

desmielinizantes. Todos os exames foram revisados por dois radiologistas, um deles com 

larga experiência com EM.  
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 A inclusão no estudo foi feita através do diagnóstico de EM e pela qualidade das 

imagens, ou seja, a ausência de artefatos, como os ocasionados pelos movimentos 

realizados pelo paciente durante o exame. Este estudo foi devidamente aprovado pelo 

comitê de ética do HCRP da FMRP-USP, conforme o documento em anexo. Na tabela1 

apresentam-se os dados demográficos da casuística. 

Tabela 1: Dados demográficos 

 CN Pacientes Pacientes 

PP 

Pacientes 

RR 

Pacientes 

SP 

N 10 43 4 27 12 

Homens 5 19 4 9 6 

Mulheres 5 24 0 18 6 

Idade 36±11,06 36,35±9,97 47±11 35±9,6 35±9,1 

 

3.2. O Algoritmo para Quantificação Volumétrica 

O software utilizado foi o ImageJ. [29] Esse software, criado pelo National Institute of 

Health (NIH), é um programa de processamento e análise de imagens, no qual é possível a 

criação de plugins Java, podendo ser facilmente expandido e atualizado. Esses plugins 

podem ser desenvolvidos somente com o uso de um editor de texto e um compilador Java. 

Além disso, o ImageJ possui a vantagem de ser um software de domínio público podendo 

ser adquirido gratuitamente através da internet. [29] 

 Nós desenvolvemos um método de segmentação baseado em duas técnicas de 

processamento de imagens: O algoritmo Snake, ou modelo de contorno ativo, para a 

extração da caixa craniana e o algoritmo de máxima entropia para a segmentação dos 

tecidos. Nesta seção, o desenvolvimento do algoritmo será detalhado. 
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 3.2.1. Extração do tecido extra-encefalico  

Uma das mais importantes aplicações da extração do tecido extra-encefálico é a 

mensuração da atrofia. É importante observar que nessa aplicação a separação do tecido 

cerebral do não cerebral é usada para retirar ambigüidades entre tecido cerebral e outras 

regiões como, por exemplo, o globo ocular, o nervo ótico e a gordura. [30]   

Para esta etapa foi utilizado o algoritmo Snake. Trata-se de um tipo particular de 

contorno ativo no qual uma curva inicial é deformada em direção à borda pela ação de 

forças internas e externas a ela. [31] Contornos Ativos fazem uso de informações locais 

sobre um contorno. Seu uso é, principalmente, indicado quando não temos informação 

precisa da geometria das bordas dos objetos. [31]  

 O Snake usa o modelo paramétrico que consiste de uma curva elástica que pode 

adequar-se dinamicamente às formas de objetos em resposta a forças internas (forças 

elásticas) e forças externas (forças da imagem e restrições). Estas forças podem ser 

determinadas em função de um processo de minimização global ou equivalentemente. [31]  

  O uso de Snakes corresponde a uma vigorosa técnica de segmentação de imagens. 

Elas oferecem um único e poderoso método de análise de imagens que mistura geometria, 

física e teoria de aproximação. [31] 

 Para realizarmos a segmentação da caixa craniana foi necessário seguir os seguintes 

passos: 

1) Uso de um filtro anisotrópico 

 O efeito visual de um filtro anisotrópico é o de suavização da imagem e a redução 

do número de níveis de cinza. As altas freqüências, que correspondem às transições 

abruptas são atenuadas. A suavização tende a minimizar ruídos e apresenta o efeito de 

“borramento” da imagem. Esse efeito de suavização é controlado por uma função gradiente 

local, assim as regiões de transição (as bordas) são preservadas. Estes filtros são 



Casuística e Método                                                                                                                                          31 

 

conhecidos por filtros de média, pois obtêm a média entre pontos vizinhos, deixando a 

imagem com menos detalhes. Na figura 1 é mostrado o resultado da aplicação do filtro em 

questão. [19] 

 

                                     (a)                                                                (b) 

Figura 1: Resultado do Filtro Anisotrópico. (a) Imagem original. (b) Pós-aplicação do filtro.  

 

 2) Limiarização 

 A limiarização consiste na identificação, em uma imagem, de um limiar de 

intensidade em que o objeto melhor se distinga do fundo [19], ou seja, este processo 

converte imagens em tons de cinza para imagens binárias, por isso essa técnica também é 

conhecida como binarização. [19] 

 O método utilizado faz a binarização usando um limiar de teste e computando a 

média dos pixels abaixo e acima do limiar. Depois de calculadas a média desses dois, o 

algoritmo incrementa o limiar e repete o processo. Ele pára quando o limiar é maior que a 

média global. 

  ��	�
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                                      (a)                                                              

Figura 2: Resultado da limiarização

 

2) Aplicação do algoritmo Snake

 De forma empírica definiu

centrado no centro de massa

pela imagem. A partir daí o contorno

                                      (a) 

Figura 3: Inicialização
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                                                               (b) 

Resultado da limiarização. (a) Imagem resultante do Filtro Anisotrópico
limiarizada. 

Aplicação do algoritmo Snake e finalização da segmentação

De forma empírica definiu-se que o melhor contorno para inicialização é

massa da imagem. Seu raio varia de acordo com o corte re

partir daí o contorno é deformado até chegar à borda do encéfalo.

      

(a)                                                                 (b) 

nicialização e deformação do ROI.  (a) ROI inicial. (b) ROI deformado

                                                    32 

 

nisotrópico. (b) Imagem 

e finalização da segmentação 

contorno para inicialização é um círculo 

varia de acordo com o corte representado 

borda do encéfalo. 

 

ROI deformado. 
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 A partir da detecção da borda do encéfalo uma máscara para segmentação é criada 

como é mostrado na figura 4. 

 

Figura 4: Máscara para extração da caixa craniana. 

  

 Para finalizar a segmentação aplica-se uma operação AND entre a máscara e a 

imagem original. O resultado será uma imagem com o fundo preto e o encéfalo 

segmentado. 

   

(a)                                                           (b) 

Figura 5: Resultado da extração da caixa craniana.  (a) Imagem Original. (b) Imagem sem a caixa 
craniana. 
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3.2.2. Segmentação dos tecidos cerebrais (Substância Branca, Substância cinzenta 

e líqüido cefalorraquidiano) 

1) Correção da não-uniformidade em IRM  

A intensidade do sinal medida a partir dos tecidos raramente é uniforme. Esta não 

uniformidade da intensidade é atribuída, normalmente, a pobre uniformidade da bobina de 

radiofreqüência (RF), as correntes parasitas ou correntes de Eddy e quanto à anatomia do 

paciente tanto dentro quanto fora do campo de visão. [32]  

Embora estes 10 ou 20% de variação da intensidade de sinal tenham pouco impacto 

no diagnostico visual, o desempenho das técnicas automáticas da segmentação que supõem 

a homogeneidade da intensidade dentro de cada classe pode ser significativamente 

prejudicado. [32]  

 Para minimizar o artefato causado pela da não-uniformidade do campo magnético 

foi utilizado o filtro proposto por Perona e Malik. [33] Trata-se de um filtro semelhante ao 

filtro gaussiano. O filtro de difusão isotrópica não homogênea 2D introduz uma classe de 

algoritmos que usam um processo de difusão para tornar a imagem mais homogênea sem 

alterar as forma dos objetos. O coeficiente de difusão é escolhido para variar 

espacialmente, de forma a favorecer a região interna dos objetos, de preferência nivelando 

essas regiões. [33]  

2) Classificação dos Tecidos  

 Depois de tratada, a imagem passa pelo processo de classificação dos tecidos. Para 

tanto foi aplicado um algoritmo baseado no principio da máxima entropia generalizada. A 

entropia é freqüentemente usada para indicar a quantidade de informação, ou ainda graduar 

a desordem ou complexidade em um conjunto de dados. 

 A mais importante contribuição da teoria da informação introduzida por C. E. 

Shannon em 1948 [34] foi o conceito de entropia como sendo a quantidade de informação. 
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Esse conceito tem sido utilizado com sucesso para quantificar sistema de informação, 

desde então, em uma ampla gama de aplicações. 

Informações podem ser quantificadas da seguinte forma: Se X é o conjunto de todas 

as mensagens x com todos os valores que x poderia assumir, e ρ(x) = Pr (X = x) é a 

probabilidade de uma mensagem x, então, a entropia de X é: 

����   � ∑ !��� log !���%&'       (3.2) 

Podemos supor que para uma instância, por exemplo, de uma mensagem com toda 

a certeza da ocorrência, ou seja, a probabilidade é igual a uma unidade, corresponde à 

entropia igual a zero. Por outro lado, se a mensagem é rara, com uma pequena 

probabilidade de ocorrência, a entropia terá um valor grande. A função matemática que 

tem esse comportamento é função logarítmica. [34] 

A escolha de base logarítmica na fórmula de entropia determina a unidade para 

entropia de informação usada. A unidade mais comum de informação é o bit, baseado no 

logaritmo binário. Uma propriedade interessante e útil de entropia é o fato que, para um 

sistema dinâmico fechado, a entropia cresce sempre para um valor de máximo. [34] 

Este formalismo foi demonstrado para ser restrito ao domínio de validade das 

estatísticas de Boltzmann-Gibbs-Shannon (BGS). Estas estatísticas parecem descrever a 

natureza quando o efeito das interações e da memória microscópica é de curto alcance. 

Geralmente, sistemas que obedecem as estatísticas de BGS são chamados de sistemas 

extensos. [35] Se nós consideramos que um sistema físico pode ser decomposto em dois 

subsistemas independentes estatísticos A e B, a probabilidade do sistema composto é  

!(�)   !( *  !)      (3.3),   

Assim, verificou-se que a entropia de Shannon tem a propriedade de aditividade: 

��+ , -�   ��+� , ��-�     (3.4) 
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Porém, para certa classe de sistemas físicos que requerem interações de longo 

alcance, memória de longo tempo e mulitifractal, torna-se necessário estender a teoria 

apresentada por shannon. [35] Inspirado por conceitos de multifractais, Tsallis propôs uma 

generalização das estatísticas de BGS. As estatísticas de Tsallis foram consideradas muito 

úteis descrevendo as propriedades de termodinâmica de sistemas não aditivos e está 

baseada em uma forma de entropia generalizada: 

�.   
/0 ∑ �12�34

256

/0.
     (3.5) 

Em que k é que número de possibilidades do sistema e o número real q é um índice 

entrópico que caracteriza o grau de não aditividade. Esta expressão torna-se equivalente a 

entropia de BGS quando o limite q→1. [35] A entropia de Tsallis é não aditiva de tal modo 

que para um sistema independente estatístico, a entropia desse sistema é definida pela 

seguinte regra de entropia de não aditiva: 

�.   �.�+� ,  �.�-� , �1 � 8� * �.�+� * �.�-�    (3.6) 

Considerando �.  9 0 no formalismo pseudo-aditivo da equação 3.5, três 

classificações entrópicas são definidas a seguir: 

• Entropia Sub-aditiva (q<1): �.�+ , -� ;  �.�A� ,  S> �B�        (3.7) 

• Entropia Aditiva (q=1): �.�+ , -�   �.�A� ,  S> �B�               (3.8) 

• Entropia Super-aditiva (q>1): �.�+ , -� @  �.�A� ,  S> �B�      (3.9) 

 Considerando uma imagem como sendo o resultado de um processo randomizado, a 

probabilidade ρi corresponde à probabilidade de um pixel assumir um valor de intensidade 

i (i=1,..., G). O histograma da imagem torna-se uma função densidade de probabilidade de 

imagem, apenas dividindo-se cada número de pixels de intensidade i, gi, pelo número de 

pixels na imagem, N. [35] 
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A   
/0 ∑ �12�3B

256

/0.
     (3.10), !C 

D2

E
     (3.11)      

Sendo: 

FC é a quantidade de pixels com intensidade i . 

G é o número de níveis de cinza na imagem. 

!C representa a probabilidade do nível de cinza i ser encontrado na imagem. 

N é a quantidade total de pixels da imagem (altura x largura). 

H é a entropia da imagem. 

q é o índice entrópico. 

O algoritmo usado está baseado no algoritmo de entropia proposto por KAPUR 

PUN. Pelo algoritmo de Pun, a entropia associada aos pixels pretos, Sb, e a entropia 

associada aos pixels brancos, Sw, são delimitadas pelo valor de corte t. O algoritmo 

considera um t, tal que, maximiza a função de entropia acumulada total. No caso, Sb e Sw: 

Sb é a entropia acumulada que varia de preto escuro, em níveis de cinza, até limiar e Sw é a 

entropia acumulada que vai do valor do limiar até o branco mais luminoso. 

O índice q varia de acordo com as propriedades do sistema e representa o grau de 

não extensividade do sistema. [35] No desenvolvimento desta técnica, o valor de q foi 

testado exaustivamente, obtendo-se três valores ótimos, um para cada tecido.   

A partir do valor de limiar (t) encontrado pela entropia máxima, a imagem é 

binarizada. A primeira estrutura segmentada através desse processo é o líqüido 

cefalorraquidiano, que logo após é subtraído da imagem original. A imagem sem o LCR é 

submetida novamente ao algoritmo de entropia máxima que extrai a substância cinzenta. 

Uma vez subtraída a substância cinzenta temos a substância branca. Por fim, são 

retornados para o usuário a imagem com a classificação dos tecidos coregistrada com a 

imagem original e os valores de volume, por tecido e em centímetros cúbicos, em forma de 
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um relatório. A figura 6 mostra uma comparação entre a imagem original e a imagem 

apresentada ao usuário após a segmentação. 

 

(a)                                               (b) 

Figura 6: Exemplo de segmentação usando Entropia Máxima. (a) Imagem original (b) Imagem 
original coregistrada com as máscaras resultantes da segmentação. Em azul está o líquido 

cefalorraquidiano, em branco está à substância cinzenta e em vermelho a substância branca. 

  

3.2.3. Volumetria 

 A partir das informações contidas nos cabeçalhos das imagens DICOM, é possível 

obter diversas informações a respeito do paciente e do exame realizado. Dentre essas 

informações, algumas são de especial interesse no desenvolvimento desta ferramenta, 

como espessura, largura e comprimento dos voxels. Utilizando-se os códigos das referidas 

informações, juntamente com o desenvolvimento de métodos que lêem e capturam dados 

dos cabeçalhos das imagens DICOM, é possível e viável o cálculo do volume de uma 

região de interesse em um conjunto de imagens segmentadas. 

Uma vez obtidas as máscaras da segmentação, segue o processo de contabilização 

dos pixels e extração das dimensões, ou seja, a altura, a largura e a espessura dos 
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elementos da imagem. Com esses valores o volume é calculado multiplicando-se as 

dimensões pelo número total de pixels.  

Os valores de volume, em centímetros cúbicos, são impressos em um relatório e 

exibidos para o usuário juntamente com as imagens das máscaras sobrepostas com a 

imagem original. É apresentado na figura 7 um fluxograma que contendo todas as etapas 

do processamento.   

 

Figura 7: Fluxograma mostrando todos os módulos do algoritmo para volumetria de substância 
branca, cinzenta e líqüido cefalorraquidiano. 

 

3.3. Avaliação Quantitativa dos Resultados da Segmentação 

Para a avaliação dos resultados, comparamos os valores da segmentação 

automática com os volumes manualmente segmentados por um especialista. Esta 

comparação pode ser feita usando os seguintes tipos de erro: 
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3.3.1. Erro total 

O erro total é denotado por “ℇT”, e pode ser calcula como: 

IJK 
|M�(�0 M�N�|

M�N�
* 100         (3.12) 

Em que A diz respeito à segmentação realizada pelo algoritmo proposto, M 

corresponde à segmentação manual realizada pelo especialista, V (A) e V (M) são os 

respectivos volumes da segmentação. [36] 

3.3.2. Erro de Falso-Positivo 

Um voxel falso-positivo (FP) é um voxel que está incluso em certa classe pelo 

algoritmo, mas não no volume manualmente segmentado. O erro falso-positivo, denotado 

por "ℇFP", pode ser calculado como: [36] 

IQR   
M�(�0 M�(SN�

M�N�
* 100           (3.13) 

3.3.3 Erro Falsos-negativos 

Um voxel falso-negativo (FN) é um voxel que é incluído em uma classe em 

segmentação manual, mas não na segmentação pelo algoritmo. O erro de FN, denotado por 

"ℇFN”, é calculado como: [36] 

IQE 
M�N�0M�(SN�

M�N�
* 100              (3.14) 

4.7. Fração Parenquimatosa Cerebral (FPC) 

A partir da aquisição dos dados volumétricos a atrofia é calculada através do FPC, 

que é expressa pela porcentagem do volume intracraniano (VIC) ocupado pelo encéfalo, 

sendo que o volume intracraniano foi definido como a somatória de LCR + SB + SC. Em 
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seguida a FPC é calculada pela somatória de (SB+SC), dividida pelo VIC, multiplicado por 

100, obtendo-se o valor em porcentagem. Esta fórmula está abaixo apresentada: 

FPC 
�UV�UW�

�UV�UW�XWY�
* 100      (3.15) 

Com base no método de Rudick, ET al [25] foi feita neste trabalho uma análise da 

variação da FPC, em um intervalo de um ano.  
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4.1. Busca pelo melhor valor de q para a segmentação 

O índice entrópico, q, é interpretado como quantidade que caracteriza o grau de não 

extensividade de um sistema. Em processamento de imagens, a não extensividade pode ser 

justificada pela presença de correlações entre os pixels de um mesmo objeto. Estas 

correlações podem ser classificadas como correlações de longo alcance, nos casos em que 

os pixels correlacionam-se fortemente em relação aos níveis de luminância e comprimento 

espacial. 

No desenvolvimento deste método nós usamos valores positivos de q que vão de 0,1 a 

2,0 e investigamos a segmentação através de inspeção visual e do menor erro total do 

volume. 

A avaliação mostrou que os melhores valores de q avaliados para LCR, SB e SC são 

respectivamente 0.2, 0.1 e 1.5. O gráfico 1 e a tabela 2 resumem os resultados do 

experimento. 

 

Gráfico 1: Erro relativo em função do valor de q para cada estrutura a ser segmentada. 
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Tabela 2: Valor de q ótimo para segmentação de cada estrutura de interesse e erro total relativo ao 
valor de q. 

Estrutura Valor de q Erro Total 

Líquido cerebrorraquidiano 0,2 27% 

Substância Branca 0,1 21% 

Substância Cinzenta 1,5 27% 

4.2. Avaliação da Extração do tecido não cerebral 

Na figura 8 apresenta-se o resultado da extração do tecido não cerebral em dois cortes, 

um localizado na base do crânio e outro na região do globo ocular. A região do globo 

ocular é de difícil limitação, pois apresenta valores de intensidade de sinal semelhantes ao 

tecido cerebral. Na base do crânio aparecem vestígios do o lobo temporal e occipital, cujos 

limites estão bem definidos entre um e outro, a dificuldade está em delimitá-los como uma 

única estrutura. Na figura 8 observa-se a boa discriminação nestas regiões.  

 

(a)                                                                 (b) 

Figura 8: Extração da caixa craniana. (a) Imagem da base do crânio.  (b) Imagem da região dos olhos. 

 

Na tabela 3 mostra-se uma comparação entre volumes ao longo de um ano para 

todos os pacientes da amostra.  É possível observar que existe uma pequena variação do 
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volume ao longo do tempo, em média 21,75 centímetros cúbicos, porém esta variação é 

estatisticamente insignificante (teste t para amostras pareadas, p ≥ 0,05).  

Tabela 3: Comparação dos volumes, em centímetros cúbicos, do volume intracraniano total. 

Paciente Ano 0 Ano 1 

1 1.438,41 1.476,02 

2 1.249,65 1.279,27 

3 1.358,57 1.362,61 

4 1.132,11 1.154,08 

5 1.336,51 1.329,08 

6 1.305,41 1.338,55 

7 1.298,85 1.266,86 

8 1.305,35 1.295,41 

9 1.438,24 1.414,65 

10 1.532,45 1.567,77 

11 1.158,58 1.177,95 

12 1.263,05 1.271,15 

13 1.197,50 1.173,96 

14 1.432,36 1.460,07 

15 1.215,93 1.241,38 

16 1.153,08 1.139,52 

17 1.245,84 1.258,40 

18 1.226,39 1.252,26 

19 1.286,41 1.294,86 

20 1.246,94 1.263,04 

21 1.372,66 1.397,60 

22 1.319,84 1.335,87 

23 1.282,52 1.285,47 

24 1.543,39 1.579,71 

25 1.279,89 1.322,99 

26 1.113,29 1.097,74 

27 1.390,66 1.402,77 

28 1.447,45 1.463,53 

29 1.324,23 1.302,94 

30 1.156,35 1.165,98 

31 1.377,05 1.364,50 

32 1.502,29 1.510,18 

33 1.381,16 1.388,14 

34 1.101,86 1.098,16 

35 1.377,87 1.402,62 

36 1.404,56 1.438,77 

37 1.260,92 1.246,52 

38 1.328,00 1.312,03 

39 1.264,46 1.246,65 
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40 1.597,355 1.645,165 

41 1.369,770 1.345,715 

42 1.435,670 1.365,410 

43 1.018,340 976,754 

4.3. Avaliação do líquido cerebrorraquidiano 

O resultado do teste de t-student mostra que não há diferenças significativas (p ≥ 

0,05) entre os valores de volume apresentados na segmentação manual e os valores da 

segmentação feita pelo algoritmo em questão. O erro total encontrado foi de 27% com um 

Erro de FN de 15% e de Erro de FP de 11%.  

4.4. Avaliação da Sustância Branca  

O resultado do teste t-student para amostras pareadas mostra que não há diferenças 

significativas (p ≥ 0,05) entre os valores de volume apresentados na segmentação manual e 

os valores da segmentação feita pelo software em questão. O erro total encontrado foi de 

21% com um Erro de FN de 8% e de Erro de FP de 14%.  

4.5. Avaliação da Sustância Cinzenta 

O resultado do teste t-student para amostras pareadas mostra que não há diferenças 

significativas (p ≥ 0,05) entre os valores de volume apresentados na segmentação manual e 

os valores da segmentação feita pelo SCBT. O erro total encontrado foi de 27% com um 

Erro de FN de 14% e de Erro de FP de 12%.  

Tabela 4: Erros por região de interesse 

 Erro Total Erro de 

FN 

Erro de 

FP 

LCR 27% 15% 11% 

SB 21% 8% 14% 

SC 27% 14% 12% 
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4.6. Comparação com outros métodos de limiarização 

Foi realizada uma comparação entre os diferentes tipos de limiarização: a clássica, 

onde os valores de limiar são definidos por um especialista através da avaliação visual; a 

limiarização utilizando a entropia de Shannon, em que o valor da máxima entropia, é 

calculado pela formula de clássica de entropia, e determina o limiar ótimo para cada 

estrutura; e por fim os resultados do algoritmo proposto nesse trabalho. O objetivo desse 

experimento foi determinar qual método proporciona um menor erro total quando 

comparados à segmentação manual. No gráfico 2 apresentamos os resultados dos três 

métodos empregados na análise. 

 

Gráfico 2: Comparação com outros métodos de segmentação por limiarização. 

 

A ilustração da segmentação utilizando a entropia de Shannon e a entropia de 

Tsallis é feita através da figura 9.  
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Figura 9: Exemplo de segmentação utilizando entropia de Shannon e entropia de Tsallis. As imagens 
que demonstram a segmentação dos tecidos estão coregistradas com a imagem original. 

4.7. Fração Parenquimatosa Cerebral (FPC) 

Foram estudados 43 pacientes com EM clinicamente definida e 10 controles normais. É 

importante notar que os pacientes foram pareados com os controles para que não existissem 

diferenças significativas entre os dois grupos, porque é conhecida a influência da faixa etária 

sobre a atrofia. A tabela 4 sumariza os resultados encontrados com o calculo de FPC. 

Tabela 5: Valores médios e de desvio padrão da FPC dos controles normais (CN) e dos pacientes. 

 CN Paciente 

FPC 76,23±5,75 74,12±4,23 

 

A perda anual foi calculada pela classificação clínica dos pacientes. Na tabela 5 

apresentam-se os resultados encontrados. 

Tabela 6: Valores de média e desvio padrão da perda anual pela classificação clínica (primariamente 
progressiva (PP), recorrente remitente (RR) e secundariamente progressiva (SP)).  

 Total  PP  RR  SP 

N 43 4 27 12 

Idade 36,35±9,97 47±11 35±9,6 35±9,1 

Perda Anual 0,98% 1,15% 1,01% 0,66% 
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5.1. Busca pelo melhor valor de q para a segmentação 

 Os resultados apresentados como valores de q que proporcionam a melhor 

segmentação da SB, SC e LCR não haviam sido relatado na literatura, sendo de extrema 

importância para uma boa segmentação. 

5.2. Avaliação da Extração do tecido não cerebral e da segmentação dos tecidos 

cerebrais 

A maioria dos algoritmos de extração do tecido não cerebral é sensível a áreas 

específicas, como a região do globo ocular, e ao efeito do ruído da imagem, o que pode vir 

a prejudicar o resultado final. 

Em uma avaliação visual é possível perceber que o algoritmo proposto obteve bons 

resultados na delimitação do encéfalo mesmo em regiões de difícil delineamento. Na figura 

8 demonstra-se um exemplo da delimitação do cérebro nas regiões da base do crânio e do 

globo ocular.  

O volume intracraniano caracteriza-se por não variar ao longo do tempo, pois resulta 

do conteúdo dural e a dura está aderida ao osso do crânio, sendo ambos inextensíveis. Com 

a atrofia, ocorre uma substituição do volume parenquimatoso perdido pelo LCR, 

mantendo-se inalterado o volume intracraniano. Baseando-se nessa informação é possível 

realizar a avaliação quantitativa, sendo que se espera que não haja variação ou que a 

variação seja insignificante.  

O uso da combinação do algoritmo de snake com a entropia generalizada parece ser uma 

alternativa eficaz para esta aplicação como mostram os resultados encontrados neste trabalho, 

conforme as tabelas 3 e 4. Ela mostrou-se invariante, ao longo de um ano, para o volume 

total (p ≥ 0,05) e conseguiu detectar variações de SB, SC e LCR em pacientes com EM (p 

≥ 0,05), compatível com os dados da literatura. 
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5.3. Comparação com outros métodos de limiarização 

Percebe-se que a limiarização utilizando a entropia de Tsallis apresentou melhores 

resultados na segmentação do LCR e da substância cinzenta. Já na segmentação de 

substância branca, a limiarização clássica apresentou um erro menor que os outros dois 

métodos. Sendo que, a diferença entre o resultado da limiarização clássica e o método 

proposto é de cerca de 5%, conforme foi apresentado no gráfico 2. 

Os resultados de algoritmos baseados em outros métodos de limiarização apresentaram 

erros totais bem mais altos do que o algoritmo proposto, com exceção da segmentação da 

substância branca. 

A segmentação utilizando a entropia de shannon ocasiona uma superestimação do 

volume da segmentação da SC, fato este, que não acontece quando a substituímos pela 

entropia de Tsallis, como foi proposto. Este resultado pode ser observado através da figura 

9. 

5.4. Fração Parenquimatosa Cerebral (FPC) 

Em 1996, Losseff e colaboradores propuseram o índice depois conhecido como fração 

parenquimal do cérebro (FPC), do inglês “Brain Parenchymal Fraction” (BPF), a partir 

dos trabalhos de Rudick e colaboradores, de 1999 [25] baseado nas imagens de 5 mm de 

espessura, adquiridas nas avaliações clínicas e nos “trials” de testes de medicação em 

pacientes com EM. O método de medida de atrofia apresentada por estes autores se 

mostrou prático e de grande reprodutibilidade, com pouca variação, e quantifica o LCR, a 

SB e a SC, utilizando a somatória das 3 classes de tecidos como o volume intracraniano 

total e a soma de SB e SC como a fração de parênquima, para obter o FPC.  

Nossos resultados mostraram uma atrofia mais intensa no grupo de pacientes considerado 

como um todo, quando comparado ao grupo controle (vide tabela 5). Quando dividimos os 
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pacientes em subgrupos de acordo com a fase da doença, pudemos constatar que a atrofia 

tornou-se significativamente mais intensa em pacientes na fase PP, seguido por aqueles na fase 

RR e SP, estes dados estão de acordo com o trabalho realizado por Santos em 2007. [5] No 

gráfico 3 ilustra-se a perda volumétrica anual. 

 

Gráfico 3: Perda volumétrica por classificação clínica no intervalo de tempo de 1 ano. 

 

É importante observar que a perda volumétrica média de 0,98% para o grupo como 

um todo, de 1,15% para os classificados como PP, de 1,01% para os classificados como 

RR e de 0,66% para os pacientes SP estão de acordo com as taxas encontradas por Lukas 

[25] que foram de 0,6% a 1,0% em pacientes com esclerose múltipla.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6: Conclusões 

 



Conclusões                                                                                                                                                         54 

 

Desta forma podemos concluir que: 

1. O uso da entropia de Tsallis produz melhores resultados na segmentação 

dos tecidos por obter uma melhor identificação do limiar e na inclusão de 

volume parcial entre as classes. Os valores de q ideais para a 

segmentação das classes são: LCR = 0,2, SB = 0,1, SC = 1,5, o que não 

havia sido demonstrado anteriormente. 

2. O organograma, aqui proposto, resultou num algoritmo computacional 

capaz de detectar perda volumétrica nos pacientes com a fase progressiva 

da doença, distinguindo estes dos pacientes na fase inicial e dos 

controles.  
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• Manuscrito Resultante da tese, em fase de submissão a revistas científicas. 

o Cerebral tissue segmentation using q-entropy in multiple sclerosis magnetic 

resonance images. 

• Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. 
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Abstract 

The loss of brain volume or atrophy is an important index of tissue destruction and it can be used to diagnosis 
and to quantify the progression of neurodegenerative diseases, such as multiple sclerosis. In this disease 
regional tissue loss occurs, which reflects in the whole brain volume. Similarly, the presence and the 
progression of the atrophy can be used as an index of the disease progression. The objective of this work was 
to determine a statistical segmentation parameter for each single class of brain tissue using generalized 
Tsallis entropy. However, the computer algorithm used should be accurate and robust enough to detect small 
differences and allow reproducible measurements in following evaluations. In this work we tested a new 
method for tissue segmentation based on pixel intensity threshold. We compared the performance of this 
method using different q parameter range. We could find a different optimal q parameter for white matter, 
gray matter, and cerebrospinal fluid. The results support the conclusion that the differences in structural 
correlations and scale invariant similarities present in each single tissue class can be accessed by the 
generalized Tsallis entropy, obtaining the intensity limits for these tissue class separations. Were used for 
analysis of magnetic resonance imaging examinations of 43 patients and 10 healthy controls matched on the 
sex and age for validation of the algorithm. The values found for the entropic index q were: for the 
cerebrospinal fluid 0.2; for the white matter 0.1 and for gray matter 1.5. The results of the extraction of the 
tissue not brain can be seen, visually, a good target, which was confirmed by the values of total intracranial 
volume. These figures showed itself with variations insignificant (p ≥ 0.05) over time. For classification of 
the tissues find errors of false negatives and false positives, respectively, for cerebrospinal fluid of 15% and 
11% for white matter 8% and 14%, and gray matter of 8% and 12%. With the use of this algorithm could 
detect an annual loss for the patients of 0.98% which is in line with the literature. Thus, we can conclude that 
the entropy of Tsallis adds advantages to the process of target classes of tissue, which had not been 
demonstrated previously. 



Anexos                                                                                                                                                                66                                                             

 

 Introduction 

The use of magnetic resonance images (MRI) has proved to be sensitive enough to 

detect lesions and alterations along time. In Multiple sclerosis (MS) the MRI is used as 

primary instrument for diagnosis and monitoring of the progressive treatment effects of 

these diseases (Rovaris and Filippi, 1999). The burden disease in MS is measured by the 

total area of T2 visible lesions. However, the T2 lesion volume has poorly correlated with 

the clinical disability measured by current scales. Stronger correlations were found 

between the inability and the markers of Multiple Sclerosis such an as the quantitative 

evaluation of atrophy cerebral or spinal (Rovaris and Filippi, 1999). These findings, in 

agreement with histopathologic exams, suggest that the development of the permanent 

neurological dysfunction is associated with the brain and with the atrophic spinal cord 

(Losseff et al., 1996; Losseff et al., 1996; Phillips et al., 1998; Edwards et al., 1999; Liu et 

al., 1999).  

The loss of axons in Multiple Sclerosis seems to be a dominant factor to atrophy 

occurrence. Although there is still no consensus, the development of the atrophy seems to 

be associated with the progressive loss of myelin, axons and, secondarily, of neuronal 

bodies, being more expressive in the late phase of the disease, when the amount of lesions 

along years reaches a limit for perceptible volumetric loss.  

There are several ways to clinical presentation of MS, which are called "variants of 

ME." The classic form is characterized by outbreaks or recurrences, followed by remission, 

usually with complete regression of symptoms during the first outbreak. But most of the 

time will be a residual deficit and a gradual evolution later. The first stage is called 

relapsing-remitting (RR) and later secondary progressive phase (SP). After a period of 

about 8 to 15 years, the disease usually enters the phase SP. About 15% of patients begin 

the table now with the gradual phase, being called primarily progressive (PP). 
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The measure of the total volume of the brain through MRI is a potential marker to 

quantitatively monitor the disease evolution. Up to the date, the fractional volumes of the 

gray matter and of the white matter in Multiple Sclerosis were investigated in few studies 

(Ge et al., 2001; Chard et al., 2002; Lukas et al., 2004). It is known that the changes in the 

tissues are not restricted to the white matter, the gray matter is also changed instead (Lukas 

et al., 2004). Recent studies suggest that in Multiple Sclerosis the gray matter and the white 

matter atrophy do not occur simultaneously, but can be related to independent degenerative 

processes that vary in level with the progression type of the disease.  

Brain tissue segmentation is the key image processing method needed to allow 

atrophy quantification in degenerative diseases such multiple sclerosis. The brain volume 

quantification when done manually is a relatively simple procedure, however, is time 

consuming and subject to a large variability between results from different experts. To 

solve these problems we need an automated process of segmentation of the brain volume. 

Intensity threshold segmentation technique has not been used successfully due to a lack of 

reliable automatic method. We purpose a method based on the search for intensity 

threshold by maximizing generalized Tsallis entropy (Tsallis, 1988). Tsallis generalized 

entropy is a novel formulation for statistical mechanic entropy that takes into accounts the 

long range correlations between system bodies and multifractal phase space (Lyra and 

Tsallis, 1998). While classical Shannon entropy considers the particles of a system 

statistically independents, Tsallis entropy considers interdependence between these 

particles. These concepts can be transported into image context considering the existent 

correlation between different spaced pixels, and the fractal pattern or scale invariant 

similarity observed in certain images. 
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The Tsallis generalized entropy is used in this study as information criteria to 

optimize the intensity segmentation threshold. In Tsallis formulation, there is a q parameter 

related to the statistical consequences of pixel correlations. Deviation of the q from unit is 

a measure of the departure from regular geometries, or from random statistics. With this 

study we could find a different entropy q parameter for each of the studied tissue class.  

The quantification of the brain volume is a procedure relatively simple, however, 

when done manually is extremely difficult, time consuming and very operator dependent. 

Therefore, the solution for such problems by using an automated process of segmentation 

of the encephalic volume is clearly suitable. However, the algorithm to be used should be 

precise enough to detect small differences and robust enough to allow reproducible 

measurements to be used in evolutionary evaluations. Although cerebral atrophies are 

measured in several longitudinal studies, there is still no consensus in which method is the 

most suitable.  

There are several indications for measures of the volume of the brain. The main 

application fields are diagnostic, disease monitoring, and evaluation of potential treatments 

in the Multiple Sclerosis (Lukas et al., 2004; Rudick et al., 1999; De Stefano et al., 2003) 

and in degenerative diseases. Lukas et al. (2004), in his work proposes the parenchyma 

fraction of the brain that is defined as the relationship of the volume of the encephalic 

parenchyma with the total volume of the outline of the cranial surface, as a marker for 

destructive pathological processes in the patients of Multiple Sclerosis. Stefano in his study 

found a substantial loss of volume of cortical gray matter in the Multiple Sclerosis (Lukas 

et al., 2004).  

The measurements of progressive brain alterations request very sensitive 

techniques, capable to detect small variations, because changes on the encephalic volume 

along time are very subtle. Depending on the techniques used, the reduction of the volume 
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of the brain is between 0.6% and 1.0% an year in patients with patients with Multiple 

Sclerosis. In contrast, the annual reduction of total volume of the brain in healthy controls 

varies from 0.1% to 0.3% and it is mainly due to the decrease of the gray matter. The 

natural decrease of the gray matter can be even slower, with a volume loss of less than 

0.1% per year, as Lukas et al. (2004) verified in his work.  

Lukas et al. (2004) in his study propose the use of the combination of the image 

registering and the digital subtraction of MRIs to determine the differences, due to atrophy, 

in patients with Alzheimer and healthy patients (Stefano et al., 2003). Although cerebral 

atrophies are measured in several longitudinal studies, there is, still, no consensus in the 

most appropriate method to be used as pointed by Lukas and coworkers works.  

The most suitable modality for such kind of study is MRI, because it became a 

standard in neurodegenerative disease studies having shown sensitive enough to detect 

slight lesions and alterations along the time. Currently, this modality is used as main 

instrument for diagnose and to monitor the progressive effects of treatment in these 

diseases.  

The main application fields for the measures of the volume of the brain are the 

diagnosis, disease monitoring of the, and evaluation of potential treatments in the Multiple 

Sclerosis (Lukas et al., 2004; Rudick et al., 1999; De Stefano et al., 2003) and in 

neurodegenerative diseases, such as Alzheimer disease (Lukas et al. 2004; Brunetti et al., 

2000). An important fact to be observed is that although cerebral measured in several 

longitudinal studies still no consensus achieved in the most suitable method to be used. 

Materials and methods  

Images Acquisition and Casuistry 

The magnetic resonance images used in this study were acquired from patients with 

Multiple Sclerosis, as well as of normal voluntary controls recruited in the community. The 
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exams to be used in this project will be accomplished in an equipment of magnetic 

resonance, superconductor, of 1,5 Tesla (Magneton Vision, Siemens (Erlanger, 

Alemanha)), installed in University Hospital of Ribeirão Preto. The images are stored in an 

image database of the Center for Images Sciences and Medical Physics of the Faculty of 

Medicine of Ribeirão Preto – University of São Paulo.  

A standard head coil was used to acquire axial thinslice T1-weighted 3D MRI data 

(MPRAGE) covering the whole brain. The sequences with the following parameters: TE: 

11 ms, TR: 34 ms, FA: 30º, 40 axial slices, slice thickness: 5 mm. 

43 patients were selected examinations (19 males and 24 females) and 10 healthy 

volunteers (CN) (5 males and 5 females) matched in age and sex. All patients were 

clinically classified into subtype of EM way RR, SP or PP. To a greater degree of 

consistency in the deficit, all patients were examined by a single neurologist (Drª. Doralina 

Guimarães Brum Souza), a specialist in demyelinating diseases. All examinations were 

reviewed by two radiologists, one with extensive experience with MS. 

Inclusion in the study was made through the diagnosis of ME and the quality of the 

images, or the absence of artifacts, such as those caused by moves made by the patient 

during the examination. This study was duly approved by the ethics committee of the 

HCRP of FMRP-USP. In table1 present itself to characterization of the series. 

 
Algorithm for tissue volumetric quantification 

There are several papers describing brain structures observed in MRI as fractal 

geometry, a good introduction is found in Kiselev et al. (2003).  The fractal dimension can 

be measured in various approaches ranging from box counting method (Esteban et al., 

2007) to Fast Fourier Transform technique (Kiselev et al., 2003). The fractal dimension 

was found to be a sensitive marker to certain brain diseases (Esteban et al., 2007; Ha et al., 
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2005). This suggests that an entropy formulation suitable for fractal manifesting system 

(Lyra and Tsallis 1989) is adequate to be a segmentation marker for this system. In this 

work, we evaluated a method based on Tsallis (1988) entropy based in the technique 

proposed by Albuquerque et al. (2004). 

The algorithm evaluated in this study was developed using the NIH ImageJ 

software. This tool provides the automatic quantification for brain total volume, 

cerebrospinal fluid white matter and the gray matter.  

The developed segmentation method is based in two stages: Snake algorithm or 

active contour model for encephalon extraction, and the maximum entropy algorithm for 

tissue segmentation. In this section we will detail the developed algorithm.  Fig. 1 shows a 

diagram presenting the overall steps of the developed algorithm.   

First stage: Segmentation of the encephalon 

To this step the algorithm used was Snake. Snake is a particular type of active 

contour in which an initial curve is deformed towards the border by the action of internal 

and external forces (Kass et al., 1987). Active contours make use of local information on a 

contour. The active contours are especially useful when the geometry of the objects 

borders is unknown (Kass et al., 1987).  

Snake uses the parametric model that consists in an elastic curve that it can 

dynamically adjust to the form of objects in response to internal forces, elastic forces, and 

external forces, forces of the image and restrictions. These forces can be obtained in 

function of a process of global minimization or considered only based on local information 

(Kass et al., 1987). 

The use of Snakes corresponds to a vigorous technique for image segmentation. 

Here we use Snakes together with anisotropic filtering to accomplish reliable encephalon 

segmentation.  
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To make the encephalon segmentation is we follow the following two steps:  

1) Use of an anisotropic filter  

The visual effect of an anisotropic filter is a kind of smooth image and the 

reduction in amount of gray levels variations. The high spatial frequencies that correspond 

to the abrupt transitions are reduced. This smoothing effect is controlled by the local 

gradient, so that the sites with gray level transitions are preserved. The controlled 

smoothing process tends to minimize noises and presents an image blurring effect, but 

preserving the border transitions (Perona and Malik, 1990).  

2) Application of the Snake algorithm  

The best contour for initialization was a circle centered in the mass center of the 

image. Its optimum radius varies according to the image plane used.  To conclude 

segmentation application a mask operation is done on the original image. The result will be 

an image with the black background and the segmented encephalon. The Fig. 2 shows the 

result of the first stage: anisotropic diffusion filter application and snake algorithm. 

Second stage: Tissues Segmentation  

1) Correction of the non-uniformity in MRI 

 The intensity non-uniformity is an artifact often seen in MRI.  Appears like a 

smooth variation of the signal intensity across an image. It is usually attributed to factors as 

poor RF field uniformity, eddy currents driven by the switching of field gradients, and 

patient anatomy both inside and outside the field of view (Sled et al., 1998).  

 Although these 10 or 20% of variation in the intensity of the signal have little 

impact on the visual diagnostic, automatic segmentation performance can be significantly 

reduced (Sled et al., 1998). 

 The Inhomogeneous Isotropic Diffusion 2D Filter is used to correct the non-

uniformity before the tissue classification.   



Anexos                                                                                                                                                                73                                                             

 

2) Classification of the tissues 

To segment the encephalon in different brain tissues (White Matter, gray Matter and 

cerebrospinal fluid) we applied an algorithm based on maximum generalized entropy 

principle (Albuquerque et al., 2004). The entropy is frequently used to indicate the amount 

of information contained in a certain source. Entropy is also used to measure the disorder 

or complexity of a dataset.  

One of the most important contributions of information theory introduced by 

Shannon (1948) was the concept of entropy as information quantity. This concept has been 

successfully used to quantify system information since then, in a large range of 

applications.  

The information entropy formula was conceived by Shannon intuitively rather than 

form basic principles. We can conjecture for instance, that a message with complete 

certainty of occurrence, i.e. probability equals to unit, the correspondent entropy is zero. 

On the other hand, if a message is rare, with very small probability of occurrence, the net 

entropy is large instead. The mathematical function that has this behavior is logarithmic 

function.  

The choice of logarithmic base in the entropy formula determines the unit for 

information entropy used. The most common unit of information is the bit, based on the 

binary logarithm. An interesting and useful property of entropy is the fact that, for a closed 

dynamic system, the entropy always grows to a maximum value.  

This formalism has been shown to be restricted to the domain of validity of the 

Boltzmann–Gibbs–Shannon (BGS) statistics. These statistics seem to describe nature when 

the effective microscopic interactions and the microscopic memory are short ranged. 

Generally, systems that obey BGS statistics are called extensive systems. If we consider 

that a physical system can be decomposed into two statistical independent subsystems A 
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and B, the probability of the composite system is 

Shannon entropy has the additivity property:

S(A+B)=S(A)+S(B)                                                                         (1)

However, for a certain class of physical systems, which entail long

time memory and mulitifractal like macrostates, some kind of extension becomes 

necessary. Inspired by multifractals concepts, Tsallis has proposed a generalization of the 

BGS statistics. The Tsallis statistics has been considered useful in describing the 

thermodynamics properties of nonadditive systems, and it is based on a generalized 

entropic form: 

where k is the total number of possibilities of the system and the real number 

an entropic index that characterizes the degree of nonadditivity. This expression meets the 

BGS entropy in the limit q

statistical independent system, the entropy of the system is defined b

nonadditivity entropic rule 

Sq(

Considering Sq 0 in the pseudo

classifications are defined as follows

• Subadditive entropy (

• Additive entropy (

• Superadditive entropy (

Extending these concepts to imaging context, we can consider an image as a 

of random process, the probability pi in the equation below c
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, the probability of the composite system is pA+B=pA·pB, it has been verified that the 

Shannon entropy has the additivity property: 
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is the total number of possibilities of the system and the real number 

an entropic index that characterizes the degree of nonadditivity. This expression meets the 

q→1. The Tsallis entropy is nonadditive in such a way that for a 

statistical independent system, the entropy of the system is defined b

 

(A+B)=Sq(A)+Sq(B)+(1−q)·Sq(A)·Sq(B)          (3)

0 in the pseudo-additive formalism of Equation 2, three entropic 

classifications are defined as follows 

• Subadditive entropy (q < 1) Sq(A+B) < Sq(A)+Sq(B)  

• Additive entropy (q = 1) Sq(A+B) = Sq(A)+Sq(B)  

• Superadditive entropy (q > 1) Sq(A+B)>Sq(A)+Sq(B) 

Extending these concepts to imaging context, we can consider an image as a 

of random process, the probability pi in the equation below corresponds to the probability 
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mulitifractal like macrostates, some kind of extension becomes 

necessary. Inspired by multifractals concepts, Tsallis has proposed a generalization of the 

BGS statistics. The Tsallis statistics has been considered useful in describing the 

operties of nonadditive systems, and it is based on a generalized 

is the total number of possibilities of the system and the real number q is 

an entropic index that characterizes the degree of nonadditivity. This expression meets the 

1. The Tsallis entropy is nonadditive in such a way that for a 

statistical independent system, the entropy of the system is defined by the following 
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additive formalism of Equation 2, three entropic 

Extending these concepts to imaging context, we can consider an image as a result 

orresponds to the probability 
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of a pixel in a digital image to assume a value of intensity i (i=1,..,G) that is the normalized 

histogram of the considered image. The histogram of the levels of intensity of the image 

becomes the function density of probability of the image easily, just dividing each number 

of pixels of intensity i, gi, for the number of pixels in the image, N.  

However the entropy of an image is a positive measure and the maximum entropy 

occurs when an image contains the same amount of pixels for all of the intensities, that is, 

all of the intensities have the same occurrence probability. 

The used algorithm is based on the entropy algorithm proposed by Kapur et al. 

(1985) and Pun et al. (1980). According to the Pun algorithm, the entropy associated to the 

black pixels, Sb, and the entropy associated to the white pixels, Sw, is delimited by the 

threshold value t. The algorithm assumes that t is such that maximizes the total 

accumulated entropy function. In the case, Sb and Sw they are certain for: Sb is the 

accumulated entropy ranging from  dark black gray level till threshold and Sw is the 

accumulated entropy from threshold till bright white gray level. Where p[i] is the value 

occurrence probability for pixels in a particular grey level.  

The first structure segmented through of that process is the cerebrospinal fluid that 

is then subtracted from the original image. The image without the cerebrospinal fluid is 

submitted again to the algorithm of maximum entropy that extracts the gray matter. Once 

subtracted the gray matter has the white matter. The Fig. 3 shows an example of 

segmentation based in this technique.  

The algorithm in subject is independent from the pulse sequence and insensitive to 

the signal non uniformity of the image.  

Quantitative evaluation of the Results of the segmentation 

Segmentation results were compared with the manually segmented volume as 

delineated by a specialist. This comparison was made using the following error types: 
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1. Total Error 

The total error, denoted by "εT”, is calculated as 

%100
)(

)()(
×

−
=
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MVAV
FNε         (4) 

Where A is the segmentation by the proposed algorithm, M is the manual 

segmentation performed by the specialist, and V(A) and V(M) are the respective volumes 

of the segmentation. 

2. False-Possitive Error: 

A false-positive (FP) voxel is a voxel that are selected in automatic algorithm 

segmentation but not in the volume manually segmented. The false-positive error, denoted 

by "εFP”, is calculated as 
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      (5) 

3. False-Nagative Error: 

A false-negative (FN) voxels is the voxels that are selected by manual segmentation 

but not in automatic algorithm segmentation. The FN error, denoted by "εFN, is calculated 

as 
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Brain Parenchymal Fraction 

From the data acquisition volumetric to atrophy is calculated through the FPC, 

which is expressed by the percentage of intracranial volume (VIC) occupied by the brain, 

where the intracranial volume was defined as the sum of CSF + SB + SC. Then the FPC is 

calculated by the sum of (SB + SC), divided by the VIC, multiplied by 100, obtaining the 

value in percentage. This formula is presented below: 



Anexos                                                                                                                                                                77                                                             

 

FPC 
�UV�UW�

�UV�UW�XWY�
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 Results 

1) Searching for the best parametric q value for tissue segmentation 

 The entropic index, q, is interpreted as an amount that characterizes the degree of 

nonextensivity of a system. In image segmentation, the nonextensivity of a system can be 

justified for the presence of correlations among pixel of the same object in the image. 

These correlations can be classified as long range correlations in the case of images that 

present pixel correlated strongly in gray levels and scale invariant spatial filling.  

 In this method development we used positive values of q to search for optimal 

value, that are going from 0,1 to 2,0 and we investigated the threshold level for visual 

inspection and for the smallest total error of the volume to all structures.  

The assessment showed that the best q value for Cerebrospinal fluid, white matter 

and gray matter are respectively 0.2, 0.1 and 1.5. The graphic in Fig. 4 and the Table 1 

summarize the results of the experiment. 

2) Total volume evaluation 

Fig. 5 shows is the result of extraction of the brain tissue not in a cut eyeball which 

gives values of the signal intensity similar to brain tissue. In this image there is a good 

discrimination of the eyeball. It is important to observe a good performance of the 

developed tool regarding the eyeball neighborhood.  A non significant (p ≥ 0.05) 

difference of 21.75 cm³ in time can be observed. 

3) Cerebrospinal Fluid 

The t-student test shows that there is no significant difference (p ≥ 0.05) between 

the measured volumes in manual segmentation and automatic segmentation. The mean 

elative error is 27% with a εFN of 15% and a εFP of 11%. 
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4) White Matter  

The t-student test for paired samples showed no significant differences (p ≥ 0.05) 

between the volume values for manual segmentation and automatic segmentation with the 

presented method. The total error found is 21% with εFN of 8% and εFP of 14%.5) Gray 

matter 

The t-student test for paired samples showed no significant differences (p ≥ 0.05) 

between the volume values for manual segmentation and automatic segmentation with the 

presented method. The total error found is 27% with εFN of 14% and εFP of 12%. 

6) Brain Parenchymal Fraction 

It is important to note that the patients were matched with controls for that did not 

exist significant differences between the two groups, because it is known the influence of 

age on the atrophy. Table 4 summarizes the results found with the calculation of the BPF. 

The annual loss was calculated by the clinical classification of patients. In Table 5 

presents the results. 

The amount of atrophy is obtained from the BPF that is calculated from the 

volumetric data acquisition as the percentile rate of intracranial volume occupied by the 

encephalon, which is the sum of CSF, WM and GM.  

Conclusions and discussions 

The brain tissue segmentation is useful in brain volume determination and therefore 

in abnormalities detection among other applications. Specifically in multiple sclerosis, 

volumetric changes are observables in initial stage of the disease, thus, tissue volumetric 

measurement could be considered as a marker to the parenquimatous loss. A good 

correlation with neuron and glial cell loss is observed. 

When compared to classical Shannon entropy algorithm, this approach seems to be 

much more suitable to the tissues segmentation. Fig. 6 shows an example for this 
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segmentation. The parametric Tsallis entropy is capable to separate the different structures 

using different q values. These results suggest that each brain tissue has its own fractal like 

geometry. 

The clinical application of these atrophy calculation techniques is important, mainly 

in neural degenerative disease progress evaluation, and in patient response to treatments. 

This measurement is time consuming and training specific when made manually. The use 

of such tools that make this job easier is of key importance in clinical practice. 

Losseff and coworkers proposed the index known as Brain Parenchymal Fraction 

(BPF) (Losseff et al., 1996a: Losseff et al., 1996b) based on 5 mm tick images, acquired in 

clinical evaluations and in measurement trials in MS patients. This automatic segmentation 

method showed itself very practical and reproducible, with a small variability, quantifying 

cerebrospinal fluid (CSF), white matter and grey matter (GM), using the whole intracranial 

volume, and the sum of WM and GM to calculates BPF. It is important to note that the 

patients were matched with controls for that did not exist significant differences between 

the two groups, because it is known the influence of age on the atrophy.  

Our results showed a more intense atrophy in patients considered as a whole, 

compared with the control group. When divided the patients into subgroups according to 

the stage of disease, we see that the atrophy has become significantly more intense in 

patients in phase PP, followed by those in phase RR and SP, these data are consistent with 

the work done by Santos in 2007 (Santos, 2007). Comparing data from atrophy with the 

clinical data of patients were obtained encouraging results. The patterns of atrophy found 

by the algorithm were consistent with phase of the disease they were in the patients. 

Thus we can conclude that: 

1. The use of entropy of Tsallis produces better results in the targeting of tissues to 

obtain a better identification of the threshold and the inclusion of partial volume 
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between the classes. The values of q ideal for the segmentation of the classes 

are: CRL = 0.2, SB = 0.1, SC = 1.5, which had not been shown before.  

 

2. The organizational structure, proposed here, resulted in a computer algorithm 

capable of detecting volume loss in patients with progressive stage of the 

disease, distinguishing those of patients in early stages and controls. 
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Figures caption 

Fig. 1 – Overall steps diagram of the proposed algorithm. 

Fig. 2 - Illustration of the proposed method first stage result. Showing in (a) original MRI 

slice, and (b) the result after anisotropic filtering and active contour. 

Fig. 3 – Maximum entropy segmentation example: (a) Original image (b) Image with the 

segmentation masks. In blue denoting cerebrospinal fluid (CSF), the grey matter 

painted in white, and white matter painted in red. 

Fig. 4 – Graphic showing total error versus q value for each segmented tissue. 

Fig. 5 - Illustrates a result of the tool SCBT, based on a deformable model (Snake). It is 

important to observe a good performance of the developed tool regarding the 

eyeball neighborhood. 

Fig. 6 - Shows an example for this segmentation using Shannon and Tsallis entropy. 

Tables’ caption 

Table 1 – Characterization of casuistry 

Table 2 – Summarizes the results of the search process for each tissue q value.  The q 

values were found minimizing total errors for each tissue. 

Table 3 – Errors by region of interest. 

Table 4 – Mean values and standard deviation of the BPF of volunteers and patients. 

Table 5 – Values of mean and standard deviation of annual loss by clinical classification. 

Figures 

Fig 1: 
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Fig 2: 
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Fig 3: 
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Fig 5: 

 

 

Fig 6: 

 

Tables: 

table 1: 

 NC Patients Patients PP Patients 

RR 

Patients SP 

N 10 43 4 27 12 

Men 5 19 4 9 6 

Women 5 24 0 18 6 

Age 36±11,06 36,35±9,97 47±11 35±9,6 35±9,1 
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Table 2: 

Structure  q value  Total  Error  (%) 

Cerebrospinal fluid  0.2 27% 

White Matter  0.1 21% 

Gray Matter  1.5 27% 

 

Table 3: 

 Total Error FN Error FP Error  

Cerebrospinal 
fluid  

27% 15% 11% 

White Matter  21% 8% 14% 

Gray Matter  27% 14% 12% 

 

Table 4:  

 NC Patients 

BPF 76,23±5,75 74,12±4,23 

 

Table 5: 

 Total  PP  RR  SP 

N 43 4 27 12 

Age 36,35±9,97 47±11 35±9,6 35±9,1 

 Annual loss 0,98% 1,15% 1,01% 0,66% 
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