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RESUMO 

NASCHvlENTO, M. Z. (2005). Método computacional automático para correçào do 

efeito "heel " em imagens radiográficas. Tese (Doutorado) - Escola de Engenharia de 

São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2005. 

O diagnóstico racliográfico é baseado na análise das diferenças das densidades ópticas 

(DO) do filme, que deveriam ser provocadas apenas pelas estruturas anatômicas elo 

paciente. Entretanto, a intensidade elo feixe de raios X não é uniforme devido a um 

efeito intrínseco do equipamento de aquisição ele imagem, conhecido como efeito 

"heel". Estas variações prejudicam tanto a análise visual quanto o processamento 

computacional (CAD) elas pequenas estruturas anatômicas. O presente trabalho 

apresenta um método computacional que corrige as diferenças de densidades ópticas 

produzidas na rad iografia pelo efeito "heel". Esse método foi implementado utilizando 

ambiente ele programação Delphi, rotinas em C e Matlab. O método simula a 

distribuição ela intensidade ao longo elo campo de radiação, determinando o caminho ele 

absorção que L) S fótons ::,orrem dentro do alvo uti li Lando os modelos de Kramcrs c Fritz 

e Li vingston. Calcula a correlação espacial ent re a radiogratia e a imagem simulada, 

loca li zando o eixo anodo/catodo e o centro do campo nas duas imagens, empregando a 

função ele correlação estatística ele Pratt e a função ele mapeamento de Zitová c Flusscr. 

Calcula tan to os percentuais ele rad iação recebidos para cada ponto simulado em relação 

à rad iação ao centro do campo, quanto os percentuais dos níveis de cinza ele cada pixel 

ela radiografi a e corrige esse valor em função do correspondente na simulação.O 

algoritmo desenvolvido permitiu determinar a posição do centro elo campo ele radiação 

com precisão em torno de I% e eliminou aprox imadamente 90% do efe ito "heel" na 

radiografia permitindo que os objetos apresentassem densidades ópti cas coerentes com 

suas absorções específicas. Um estudo preliminar mostrou que esse método poderr1 ser 

utili zado como pré-processamento dos sistemas CAD. 

Palavras-chave: Efeito 'heel", Pré-processamento, Imagem racliogiáfica, Não 

Uniformidade do campo, Processamento de imagens, Raios X. 



ABSTRACT 
NASCIMENTO, M. Z. (2005). An Automatic computational methoel for corrcction of 

the heel effect in radiographic images. PhD Thesis - Escola de Engenharia de São 

Carlos, Universidade ele São Carlos, São Carlos, 2005. 

The racliographic cliagnosis is baseei on the analysis of the film optical clensity 

elifferences that shoulcl be created only by the patient anatomical structures. HoweYer, 

the intensity of the x-ray beam is not uniform clue to an intrinsic cffect to the image 

acquisition equipment, known as heel effect. These variations damage the visual 

analys is as well the (CAD) computer processing of the small anatomical structures. The 

current work presents a computer method that corrects the optical densities diiTerences 

generated in the radiography by heel effect. This method was implemented using Delphi 

Programming Environment, routines in C anel Matlab. The methocl simulatcs the 

intensity clistribution along the radiation field , detennining the absorption path that 

photons suffer inside the target using the models ofKramers anel Fri tz and Livingston. It 

calculates the space corrclation between the rael iography anel the simulateel im"ge. 

cletennining the anocle/cathoclc ax is anel the field center in the two images, using the 

stati stics function of Pratt anel the mapp ing runction of Zitová anel Flusser. Jt ca lculates 

as much lhe received radiatiun, perc~ntage for each simulatecl point in relation the field 

center radiation, as the gray scales percentage of each racl iography pixel anel corrccts 

their va lues as function o f the correspondent in the simulation. The clevcloped algorithm 

has allowed to determine the center position of the racl iation field with about I% 

precision anel approx imatcly climinated 90% of the hecl cffcct in the radiography. 

allowing the objects to prcsent opti cal densities coherent with thcir spccific absorptions. 

i\ prcl iminary stucl y has showcn that thi s method can be used as prcproccssing o f C1\D 

systems. 

Keywords: Heel effect, Preprocessing, Racliographic 11nage, Non uni formity fi eld, 

lmage processing, Computational simulation, X-ray 
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CAPITULO 1 

Introdução 

1.1 - Motivação e justificativa 

Dentre as técnicas de imagens disponíveis atualmente para o diagnóstico médico 

tais como ressonância magnética ou tomografia computadorizada, a radiografia é o 

método de mais fácil acesso. O diagnósti co radiográfico é baseado na análi se das 

cl i ferenças das densidades ópticas (DO) do fi I me. Idealmente. essas diferenças deveriam 

er provocadas apenas pela e. truturas anatômica do paciente que e::. tá sendo 

examinado. Entretanto . a não unifo rmidade do feixe de raios X é provocada. 

principa lmente, por um efei to in trínseco do equipamento de aquisição de imagem 

conhecido como e feito "heel", que causa va ri ações nas intensidades ele rad iação. Isto 

ocorre devido à absorção que os raios X sofrem ao percorrer caminhos di fc rcntes dentro 

do alvo. Experimentalmente. Terry et ai. ( 1999) mostraram que existe uma queda na 

intensidade ele radiação ao longo do eixo central, do catodo para o anodo, variando ele 

16% a 40%, e também uma queda na direção perpendicular a esse, vari ando ele I% a 

9%. Por esse motivo, certas regiões elo ti lme recebem mais intensidade elo que outras, o 

que as deixa mais escuras, prejudicando deste modo, o contraste necessário à detecção 

de pequenas estruturas anatômicas. 

Recentemente, sistemas computadori zados (CAD) que buscam aumentar a 

quantidade dos detalhes reconhecidos em uma imagem radiográfica cligitalizacla, 

utili zando métodos matemáti cos para a detecção e classificação, vêm sendo empregados 

para complementar as avaliações do radiologista (DOI et ai. , 1999; SCHivliDT ct ai. , 

1999; GAVRIELlDES ct ai. , 2000; PAPADOPOULOS ct ai. , 2002). Todavia, como 

esses métodos de clctccçào c classificação trabalham com as informações da intensidade 
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do sinal , erros significativos são cometidos durante a fase de segmentação devido às 

variações elas DO dos pixels que não foram provocadas pelas estruturas anatômicas, 

prejudicando os resultados esperados na etapa final do processo (BERNARDINO et ai, 

1999). Em função disto, torna-se necessário a aplicação de um método de pré

processamento que reduza as diferenças de densidades do fundo da imagem. 

Para pré-processar as imagens digitais, os métodos de aumento de contraste, 

mais precisamente as técnicas baseadas em limiarização, vêm sendo usadas há muito 

tempo. Esses algoritmos utilizam diferentes tipos de informações, tais como histograma, 

atributos, informação espacial e outras, no processo de determinação elo limiar a ser 

aplicado na imagem. Porém, fatores como ruídos não estacionários, iluminação de 

ambiente, contraste inadequado e tamanho ele objetos não proporcional à cena, 

complicam a aplicação da limiari zação, pois podem criar objetos "fantasmas" ou 

eliminar regiões de interesses nas regiões do fundo ela imagem. 

Outro método aplicado na etapa elo pré-processamento é a remoção ele ruídos 

baseada na técnica ele ajuste de fundo. Essa técnica utiliza o método ele regressão por 

mínimos quadrados para gerar uma superfície com as variações das intensidades ele 

brilho do fundo ela imagem a ser analisada (SCllM10'1 et ai., 1 ~99; WU ct ai.. 1992). 

Outros trabalhos utili zam a teo ri a ele aproximação de Weirstrass para criar a superrície. 

A vantagem tlcssc método é que ele traba lha com grau arbitrário para a solução da 

função polinomial. Porém, de acordo com a análise de Katsuragawa et ai. (I 988) uma 

superfície polinomial de segundo grau fo rnece resultados satis làtórios para representar 

as Vfl ri açôes encontr<1das no fundo ele uma imagem 2D, consumindo menos tempo 

quando comparado com runçào polinomial de grau maio r. 

Entretanto, as técnicas trad icionais de processamento de imagens utili zadas para 

correção, aumento de contraste e remoção de ruídos, não fo ram desenvolvidas para 

eli mi nar efeitos específicos como, por exemplo, o efeito "heel" e, segundo Behiels et ai. 

(2002), presume-se que elas não apresentem características específicas suficien tes para 

aj ustá-lo. Na roti na diagnóstica essas técnicas não fornecem resultados satistàtórios 

principalmente porque elas não reproduzem, após a correção, as densidades especílicas 

fornecidas pelas diferentes estruturas anatômicas. 

No caso especí tico elos mamogramas, para corrigir a não uniformidade do fundo 

das imagens provocada pelo efeito "heel", Cowen et ai. ( 1993) e Vieira & Schiabel 

(2000) colocaram um fi ltro na janela do tubo, que se mostrou capaz de unifo rmizar a 

rad iação por toda a ex tensão do campo. Embora os resultados apresentados sejam 
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satisfatórios no processo de compensação elo efeito, o método apresenta limitações que 

prejudicam seu emprego. O filtro deve ser desenhado em função de cada tipo de tubo de 

raios X, e o material utilizado na sua fabricação produz muita radiação espalhada o que 

inviabiliza a utilização elo método tanto na mamografia quanto em equipamentos 

convencionais. 

Highnam et ai. ( 1996), Pawluczyk & Yaffe (200 I), Behiels et ai. (200 1-a), Behiels 

et ai. (200 1-b) e Behiels et ai. (2002) também propuseram métodos para corrigir o efeito 

"heel" em sistema radiográfico, mas a posição do centro do campo de radiação deve ser 

determinada experimentalmente antes da aplicação dessas técnicas. Os métodos para a 

localizar o centro elo campo não são capazes de determinar esse parâmetro utilizando 

apenas a imagem radiográfica obtida no sistema de aquisição de imagem, sendo sempre 

necessário um dispositivo experimental. De rato, o campo de rad iação gerado por um 

anodo inclinado não é isotrópico c nem invariante (DO I et ai. , 1975). Portanto, quando 

se utili zam métodos que simulam o processo ele formação radiológica é necessário uma 

concordância espacial entre a imagem simulada e a imagem a ser corrigida. Nos 

trabalhos encontrados, para casar o modelo simulado com a imagem real, a posição ela 

fonte de raios X deve ser delêrminada expe1 i mentalmente pma cada caso. 

Portamo, para aux iliar a análi se, tanto visual como computacional, propomos um 

novo método que permite, a partir ela anú lise das informações presentes na 1magem 

radiográfi ca, determinar a pos ição do centro do campo de radiação c corng1r 

automaticamente as variações das densidades ópt icas causadas nos fi lmes radiogrMicos 

pelo efeito "hccl". O método determina automaticamente a posição do centro do campo 

ele rad iação e a partir desse calcula a intensidade de cada ponto, pela determinação elo 

caminho que os lótons percorrem dentro do alvo, corrigindo todos os pixels da imagem 

em função do excesso ou da falta de radiação a que eles leram submetidos. 

A localização do centro elo campo, além ele servi r para corrigir automaticamente 

o e feito "hccl", permitindo melhorar a análise visual c o desempenho do sistema 

computadorizado, auxiliará uma outra aplicação que tem uma importância pn1tica mui to 

grande em controle ele qualidade devido à característica de campo, que apresenta uma 

in fluência fundamenta l sobre a nitidez das imagens. A característica ele campo provoca 

uma variação nos tamanhos e formas do ponto focal projetados no plano imagem 

(Figura 1.1 ), portanto, dependendo ela posição em que o objeto é colocado no campo de 

rad iação, a imagem apresentará diferentes tipos de deformações e de nitidez. Por isso, a 
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localização de um ponto de referência, geralmente o centro, é fundamental na avaliação 

ela qualidade. 
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Figura 1.1 - Projeções do ponto local para di versas posições elo campo ele 

rad iação. 

Fonte: KRATZAT (1988). 

1.2 - Objetivo 

O objeti vo desta pesquisa é o desenvolvimento de um método computacional 

automát ico que possibilite a correção, nas radiografias, das variações ele intensidades 

provocadas pelo e feito "heel", sem prejudicar o contraste ou o contorno elas estruturas 

anatômicas e localizar o centro elo campo ele radiação somente com as informações elas 

1magens. 

1.3 - Organização dessa tese 

Esta tese está di vidida em 6 capítulos, incluindo essa introdução a saber: 

• no capítulo 2 o efeito "heel" é descrito, asstm como os algoritmos 

utilizados na sua simulação e as técnicas apresentadas na literatura 

específicas para a correção das variações de intensidades provocadas por 

esse efeito nas imagens racliográfi cas; 
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• no capítulo 3 são apresentados os métodos mais utilizados para pré

processar imagens radiográficas, afim ele eliminar os ruídos e faci litar a 

segmentação, além dos trabalhos que utilizaram esses métodos nos 

sistemas de auxílio computadorizado ao diagnóstico (CAD); 

• o capítulo 4 aborda os materiais e métodos utilizados para a elaboração 

deste trabalho; 

• no capítulo 5 são apresentados os resu ltados obtidos e di scussões; 

• no capítulo 6 as conclusões finais e sugestões para trabalhos futuros. 

As re ferências bibliográficas estão listadas no fim do trabalho. 
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CAPITULO 2 

Efeito ''Heel'' 

2.1 - Introdução 

Neste capítulo apresentamos uma descrição elo fenômeno físico que in nuencia o 

contraste das imagens racl iográlicas, conhecido como efeito "heel", os métodos 

computac ionais empregados para simulá-lo e as técnicas uti lizadas para eliminá-lo nas 

nnagen". 

O feixe de rnios X apresenta umn distribuição não uniforme que depende elo 

ângulo ele inc linação elo alvo a partir elo qual os fótons de raios X si'ío em itidos. Essa 

variação pode ser ele 75 a 125% em relação ao centro elo campo de rad iação e a 

distri buição não é linear, como mostrado na f<igura 2.1. 

ConJ1ecido como efeito "heel", esse te nômeno faz com que certas regiões elo 

fi I me sejam pouco sensi bi I izadas, enquanto outras são sensi bi I izadas em excesso, 

prej udicanclo deste modo o contraste necessário à detecção de pequenas estruturas 

anatômicas (FRITZ e LIV lNGSTON, 1982; GRA TALE et ai. , 1990 e FUNG e 

GILBOY, 2000). 
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Figura 2.1 - Distri buição ela intcnsiuade de radiação ao longo do 

campo ele rad iação. 

Fonte: NASCIMENTO (2002). 

2.2 - Efeito "heel" 
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O tubo ele raios X é basicamente um diodo formado por um catodo e um anodo, 

colocado em uma ampola de vidro c submetido ao vácuo. Entre o catodo e anoclo é 

aplicada uma tensão da ordem ele milhares ele vo lts, que faz com que os elétrons 

emitidos pelo catodo sejam acelerados para o ;modo, gerando um feixe eletrônico de alta 

energia. J\ Figura 2.2 mostra um esquema simpli ticado de um tubo de raios X com 

anodo rotatório. 
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Figura 2.2 - Esquema simplificado de um tubo de raios X. 

Fonte: JOHNS e CUNNINGHAM (1983). 

O catodo divide-se em duas partes: o filamento e o colimaclor. O filamento 

geralmente é feito de tungstênio com formato em espiral tendo cerca ele 2 mm ele 

espessura, I ou 2 em de comprimento c emite os elétrons quando aquecido. O colimador 

é uma capa metálica que serve para colimar os elétrons e concentrá-los numa área 

menor do anodo. 

O anodo do tubo de raios X apresenta uma superfície conhecida como área do 

ai v o, onde os elétrons emitidos pelo catodo se chocam para formar os fótons ele raios X. 

Teoricamente, o feixe de elétrons deveria colidir com a superfíc ie do anoclo onde 

toda a rad iação deveri a ser produzida, porém isso não ocorre. Os elétrons, ao colidirem 

com o anodo em alta velociclacle, penetram no material fazendo com que a radiação seja 

produzida no seu interior. Desta forma, depenclenclo elo caminho percorrido dentro do Rlvo, 

o fóton sofre mRior ou menor absorção, o que provoca a VRriação da intensic!Rde elo feixe. 

A Figum 2.3 ilustra a Corma simplificada ela ocorrência elo e feito "heel". O fóton 

que sofre menor Rbsorção pelo Rlvo é Rquele que sRi perpendiculmmente à superfície, pois 

o cmninho que ele percorre dentro do Rlvo é menor. Em qualquer outro ângulo de saída, o 

fóton precisa percorrer um caminho mRior, sendo mais filtrado e atenuado à medida que o 

ângulo entre a direção de entrada elo feixe de elétrons e a sRíclR elo tõ ton é maior. 
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Fonte: MARQUES (1998). 

9 

Segundo Johns e Cunningham • (I 983) o feixe ele elétrons é amplamente desviado 

da sua direção inicial de tal forma que os raios X são produzidos em todas as direções 

(Figura 2.4). Porém, aqueles que forem produzidos nas direções à direita da linha OTserão 

absorv idos pelo alvo c não ··escapan1o". A máx ima produção está, gera lmente, entre 5'> c 

10° (do lado esquerdo da linha 00 ), cai drast icamente do lado direito da linha 00', ca i 

lentamente quando o ângulo é incrementado al~m de 10°. 

!\ distribui<yão mostrada na Figura 2.4 é típica ele um tubo de raios X diagnóstico 

com um alvo com inclinação de 16°. Se o ângulo ele inclinação elo alvo Cor menor, o teixe 

de Jaios X seJá cada vez mais compümido do lado do anoclo. Diminuindo-se o ângulo. 

permite-se o uso de uma carga maior para o mesmo tamanho do ponto focal, mas reduz-se 

a área útil elo feixe. 

•JOHNS, H. E. ; CUNNINGH/\tvl, J. R. (1983). TIJe PIJysics of Radiology, 4 eel. , 

lllinois, Charles C Thomas Publisher: Vozes apud MARQUES, M. A. (1998). 

Simulação Computacional de Parâmetros Importantes de Sistemas Radiológ icos. São 

Carlos. 156p. Tese (Doutoramento) - Instituto de Física de São Carlos, Universidade de 

São Paulo. 
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Na prática, os tubos com alvos com incl inação de 16° possuem uma janela que 

contém um colimador que restringe o feixe de raios X em aproximadamente 12° em cada 

lado da linha oo'. Com essa restri ção, a variação da intensidade com esse ângulo será de 

aproximadamente 30% sobre o feixe úti I, sendo menor no lado elo anodo. A redução na 

intensidade no lado elo anodo, como descrito anteriormente, é chamada de efeito "heel". O 

feixe próximo ao "calcanhar" do alvo (lado de baixo elo alvo), embora com intensidade 

menor, é mais penetrante por causa da filtração inerente do alvo. 

2.3 - Avaliações experimentais do efeito "heel" 

Para avaliar experimentalmente a importância do efeito "hcel" sobre o campo ele 

radiação, Terry et ai. (1999) utilizaram um monitor de radiação, com uma câmera de 

ionização. As medidas fo ram obt idas em 9 posições diferentes do campo a 4,2 em ac ima 

elo plano do cassete em 3 unidades mamográficas. Os filmes utilizados foram colocados 

em um cassete microvisão Dupont, foram revelados com o tempo de processamento de 

90 segundos e as densidades ópticas foram medidas com um densitômetro. Os autores 
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mostraram que existe um declínio na intensidade de radiação ao longo do eixo central , 

elo catodo para o anodo. variando de 160;? a 40% e que também há uma variaçãq na 

direção perpendicular a esta de 1% a 9%. 

Fung e Gilboy (2000) também investigaram a variação da intensidade no campo 

de radiação e determinaram diferentes valores de dose absorvida por órgãos críticos 

(testículos e ovários) e tecidos, nâ projeção lateral e antet:o-posterior (AP) da espiiiha 

lombar, para duas orientações ao l.ongo do eixo do tubo ele raios X. Para tanto, foi 

utili zado um fantoma Rando (Companhia de Dispositivo de Suporte Radiológico, Long 

Beach, CA, EUA), onde foram colocados dosímetros termoluminescentes. Os autores 

determinaram que a dose de radiação 110 eixo anodo/catodo aumenta gradativamente 

para o lado do catodo podendo apresentar variação máxima de 9% em relação ao centro. 

Para o lado elo anodo e~sél variação pode chegar a 55%. Na direção pct:pendiculéir ao 

eixo, a dose permanece constante por quase toda a extensão, apresentando uma pequena 

queda nas t'egiões terminais do campo. Por causa dessas variações, para as radiografias 

feitas na projeção lateral e AP, a espinha lombar recebe doses maiores na direção do 

catodo do que na direção do cHlúdo. No caso do ovário t: do~ tcslk ulos, os va lores 

médios de dose foram de 16% c 2'/% maiores, respectivamente, na projeção AP, e de 

17% c 12% maiores, respecti vamente, na projeção lateral, ele uma direção para 011tra. 

2.4 - Métodos computacionais para simulação do 

efeito "heel" 

Fritz e Livingston (1982) desenvolveram dois métodos para calcular a 

intensidade elos raios X em função do ângulo que o raio emitido faz com o eixo central. 

f\ variação da intensidade é causada principalmente pela filtração do espectro pelo 

material do alvo devido às interações que podem ocorrer com os raios X produzidos 

antes de emergirem do alvo. Os autores supõem a existência de do is ti pos possíveis de 

alvo, o "fino" e o "grosso", e mostram que para cada alvo "fino", a energia total, em 

qualquer interva lo de energia, é independente da energia do lõton. Dessa forma: 
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(2. 1) 

. . 
onde, E é a energia do fóton, Zé o número atômico do anodo, vo é a velocidade inicial 

do elétron, C é uma constante e c é a velocidade da luz. 

Desprezando a energia extraviada de alguns elétrons que têm pei1etração em 

sucessivas camadas "finas" do ah~o , a produção do espectro para um alvo "grosso" será 

a soma de múltiplos espectros ele alvos finos, cada um com energia do elétron menor do 

que o da camada superior. 

O cálculo da filtração que os fótons sofrem no caminho percorrido dentro do alvo 

foi considerado através da teoria clássica relativística da radiação eletromagnética, onde 

prediz que a intensidade emitida dentro de um ângulo sólido Q deve ser desacelerada 

através de 

S(fJ) = Csin 2fJ l - 1 
cosO (1 - fJ cos B)4 (2.2) 

onde, Sé o comprimento do caminho, O é o úngulo entre o eixo central c o raio medido, jJ 

é a relação relativística v/c ela energia inicial do elétron. No caso especi rico de radiologia 

diagnústica uma simpliJicayào fo i adotada para B. onde consideraram esse parâmetro 

próximo 90'\ passando a definir o comprimento elo caminho como 

S(fJ ) = 4CfJsin 1 fJ. (2.3) 

Nesse trabalho, os autores desenvolveram dois modelos computacionai s para 

simulação e determinação do efeito "heel": 

a modelo da aprox imação da diminuição de velocidade contínua (continuous 

slowing-down approximation ou csda) ; 

a modelo de produção constante de profundielaele (constanl depth ofproduction 

ou cd). 

O primeiro método csda calcula o espectro elo alvo "grosso" como uma séri e de 

espectros de alvos "finos" ou camadas sucessivas, com atenuação apropriada. A 
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aproximação ela diminuição ele velocidade contínua para a parada do elétron foi 

utilizada para determinar a energia elo elétron em cada profundidade. 

O modelo de produção constante ele profuncliclacle cd determina que o espectro 

total elo alvo "grosso" é produzido por uma única camada, com filtração apropriada elo 

espectro total. Esse processo está ilustrado na figura 2.5, onde d é a profuncliclacle ele 

penetração elo elétron, (j) é o ângul(::l':cle inclinação elo alvo, e é o ângulo formado. entr~ o 

raio emitido e o eixo central, l ;11er. é a espessura ela filtração inerente (nome dado à filtraÇão 

que os fótons de raios X sofrem no interior elo próprio tubo quando são emitidos, resultado 

ela interação desses fótons com o vidro da ampola, com o óleo que reveste inteiramente o 

tubo e com a janela de saída do feixe) e Sé o comprimento do caminho da produção do 

fóton até a superfície do anodo. 

Ano do Feixe de elétrons 

... 
c i~o cc ntra \ 

' Fólons 

f igura 2.5 - Processo de emissão ele fó tons pelo anodo. 

Fonte: FRlTZ c LJ V INGSTON ( 1982). 

F ri tz e Li vingston ( 1985) apresentaram uma extensão elo modelo anterior para 

calcular o efeito 'heel". A geometri a elo anodo investigada nesse traba lho foi uma 

superfície plana e apresenta um aprimoramento na maneira ele calcular como os J-ótons 

de raios X são absorvidos pelo anoclo (Figura 2.5). 

Atenuação para o anoclo plano não depende do ponto ele penetração do elétron, 

quando se assume que as dimensões elo anodo são consideravelmente maiores que a 

dimensão ela área foca l. A relação entre o comprimento do caminhoS e o ângulo 8 entre 

o eixo central e o raio medido é dada por: 
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s(B) = d cos(cD) 
· · sin(B + cD) 

(2.4) 

sendo d a profundidade da penetração do elétron c (/)o ângulo de inclinação do anodo. 

Silva (2001) apresentou módulo adicional nos algori tmos desenvolvido por Fritz 

e Livingston ( 1985), permitindo o cálculo do efeito "heel" na direção perpendicular ao 

eixo anoclo/catodo através da análise das projeções geométricas dos fótons emiiidos em 

relação à penetração dos elétrons (Figuras 2.6(a) e 2.6(b)). Nessa análise, novos 

parâmetros foram considerados conforme mostra a Tabela 2.1. 

Tabela 2. 1 - Parâmetros envolvidos no processo de emissão dos raios X no alvo (di reção 

perpendicular ao eixo anodo/catodo). 

Parâmetros Descrição 

S~ Caminho percorrido pelo fo ton considerando também o desvio nn 

direção perpendicular ao eixo anodo/catodo (y) 

y C)()" - q• 

f3 Â ngul0 de de<:v i0 em y 

Se Distflnc ia do ponto de fo rmação do fóton até a superfíc ie do anodo (no 

raio cent ra l) 

y Posição na direção perpendicular ao eixo anoclo/catodo do campo de 

rad iação para a qual a atenuação dos fótons de raios X está sendo 

t:akulada 
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Ano do 

Jfi 

raio central 
(0) 

Feixe de Eletróns 

(a) 

Feixe de E lét rons 

Fótuns de raios X 

X Catodo 

(b) 

f igura 2.6 - (a) Geometria tridimensional do processo de penetração dos 

elétrons e emissão dos fótons de raios X no interior do alvo nas 

direções paralela c perpendicular ao eixo anodo/catoclo; (b) 

Geometria biclimensional do processo ele penetração elos 

elétrons e emissão elos fótons de raios X no interior elo alvo na 

direção anoclo/catodo. 

f-onte: SILVA (200 l ). 

15 
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Das Figuras 2.6(a) e 2.6(b) podem ser determinadas as relações trigonométricas 

h = d si n y = d cos ~ (2.5) 

s = h = h 
cos(90 - (e+ çJ)) sen(e + çJ) 

(2.6) 

Substituindo h na eq.(2.6) pela eq.(2.5), obtém-se a eq.(2.4) que é aquela 

definida por Fritz e Livingston ( 1985) que calcula o caminho percorrido pelo fóton ele 

raios X no interior do alvo para uma dada posição no eixo anodo/catoclo. De modo que, 

se x=O, então S é calculado para o raio central (Sc=S). Se o desvio na direção 

perpendicular ao eixo anoclo/catodo ú'l dado pelo ângulo fJ for considerado, o caminho 

percorrido pelo fóton no interior do alvo passa a ser: 

(2.7) 

onde. o ângulo 13 é expresso por 

fJ = arctg(J'/dji) (2.S) 

Então, a variável S ela cq.(2.7) foi substituída pela eq.(2.4), obtendo-se 

S = d cosrp 
-' cosfJsin(rfJ+B) 

(2.9) 

O autor utiliza a cq.(2.9) c os algoritmos desenvolvidos por frit z c Livingston 

( 1982) para calcular a intensidade de radiação para qualquer ponto do plano imagem no 

campo ele radiação, seja ela na direção elo eixo anoclo/catodo ou perpendicular a essa. 

simulando, portanto, o efeito "heel'" no campo ele radiação. 

2.5 - Técnicas para correção do efeito "heel" em 

imagens radiográficas 

Para corrigir a não uni fo rmidade das clensiclacles ópticas elo fu ndo nas imagens 

mamográficas, Cowen et ai. (1993) , propuseram uma técnica para compensação do 
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efeito "heel" através de um filtro ele características particulares, capaz de uniformizar a 

dose de radiação que irradia o campo em toda sua extensão e eliminar, portanto, as 

variações de contraste que degradam a imagem. Os autores utilizaram um material 

atenuaclor conhecido como Perspex, que apresenta resposta semelhante ao tecido da 

mama • (Dance 1990 apud COWEN et ai., 1993). Eles construíram três placas de 

Perspex, com 77 mm x 77 mm x I ,5 mm, que prenderam na janela elo tubo de raios X. 

Uma dessas placas possuía linhas ele cobre ele 0,3 mm ele diâmetro e uma marca que 

indicava o centro elo campo ele radiação (Figura 2.7(a)). O principal objetivo dessa placa 

foi correlacionar as posições da placa e do filme. 

Exposições foram feitas em cada uma das placas. Os filmes obtidos foram 

digitalizados e as densidades ópticas foram medidas com um densitômetro. Conhecendo 

a posição do centro do fe ixe nos filmes, os autores levantaram um gráfico da 

correspondência entre as clcnsiclacles ópticas e os níveis ele cinza. Com esses dados, 

construíram um iiltro em Perspex para compensar as variações encontradas no campo e 

o fixaram na janela de sa ída do tubo de raios X (Figura 2. 7(b )). 

H l ó i Cd LI O CC lllt O Llu Cd liiiJO 

< J \"'T ... , ... 
.--

(a) 

lado d o 1 
r 'Jitodo ,I 

I 

( 
I 

I 

lado do tubo 

(b) 

r igura 2.7- (a) Placa COlll linhas paralelas; (b) Bloco produzido para 

compensar o efeito "heel". 

ronte: CO\VEN et ai. ( 1993). 

•DANCE, D. R. ( 1990). :tvlonte Carla calculation of conversion !àctors fo r the 

estimation of mean glandular breast dose. Physics Medicai /Jiological, v. 35, p. 12 11 -

12 19. Vozes apud COWEN, A. R. , BRETTLE, D. S. , WORKMAN , A. ( 1993). 

Technical note: Compensation for fi eld non-uniformity on a mammographic X-ray unit. 

The /Jritish .Joumal ofRadiology, v. 66, p. 150- 154, Feb. 
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As imagens obtidas com a utilização desse filtro apresentaram valores de 

densidade óptica razoavehúente uniformes em todas as posições analisadas. Afim de 

determinarem os valores de exposição relativa e relacionarem o nível de cinza versus 
. ..· . . . 
exposição (eq. (2.10)) (WORKMAN e COWEN , 1992 apucl COWEN et ai. , 1993), os 

autores estabeleceram valores médios ele exposição elo centro elo campo para os eixos 

anodo e catodo. 

E'posição = A exp{2 30258[-L_,_(S_l_l-_G_L---'-)]} 
s ' 1024 (2.1 O) 

onde, S é a sensibilidade (fator diretamente relacionado ao nível de exposição), L é a 

latitude (escala ele níveis de exposição), GL é o valor ele nível de cinza da imagem e A é 

uma constante dependente em kVp e do tipo ele material utilizado nas placas. 

A região analisada foi ele 12 em x 12 em e a variação encontrada apresentou um 

desvio padrão de aproximaclnmente 3 %. 

Com a determinação elos parâmetros, clensiclacle óptica e exposição relati va, os 

autores consideraram que o fi ltro permite compensar a não unifo rmidade elo campo. 

Ent retanto, o dispositi vo apresenta alguns problemas como: é necessário desenvolve r 

um fi ltro com características especillcas para cada tubo de raios X e o materia l usado 

para filtração ad icional produz efeitos prejudiciais na qualidade ela imagem. 

Highnam et ai. (1996) apresentaram um trabalho para processamento ele imagens 

mamográficas util izando as representações físicas dos processos empregados na 

obtenção da imagem. Essas representações são baseadas em aproximações que buscam 

cali brar esses processos, permi ti ndo deste modo melhomr a imagem através da remoção 

elos e feitos que degradam sua qualidade. 

Afim de eliminar o efe ito "heel", os autores inicialmente renli zaram uma 

exposição com baixn energia e sem nenhum objeto. O fi lme obtido , denominado filme 

"preto" que apresentava as variações das intensidades ele radiação incidente sobre a 

* WORKMAN, A. ; CO\VEN, A. R. (1992). Exposure monitoring of photostimulable 

phosphor computed radiography. Radiation Protection Dosimetry, v. 43, n.l /4, . 135-

138 Vozes apucl COWEN, A. R., BRETTLE, D. S., WORKMAN, A. (1 993). Teclmical 

note: Compei1Sation for fi elcl non-uniformity on a mammographic X-ray unit. The 

British Journal o.f Radiologv, v. 66, p. 150-154, Fcb. 
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mama foi digitalizado. Uma curva sensitométrica foi calculada, através da relação entre 

o nível de cinza e a exposição relativa. Em seguida, para se corrigir o efeito "hccl", a cq. 

(2. 1 I) foi aplicada sobre a imagem: 

E prelo ( ) 

E corrigido ( ) · x anodo, Y anodo E( ) 
x,y = , preto ' x,y 

f.. (x,y) 
(2.1 I) 

onde, F!'e10{.Y, y) são as energias transmitidas para o film~ "preto", e (xmwdo, yanodo) a 

posição no filme correspondendo à máxima densidade óptica no filme "preto". 

Nesse trabalho, os parâmetros do sistema radiográfico, mudança do tempo de 

exposição e o efeito elo espalhamento, foram analisados para que não prejudicassem a 

qualidade da imagem. 

O parâmetro mudança do tempo de exposição pode ser controlado através da 

manipulação direta do valor da corrente aplicada ou através da manipulação do controle 

ele exposição automática (CEA). O CEA configura o tempo de exposição sempre que 

uma certa quantidade de radiação é absorvida pelo tecido analisado. Ocasionalmente, o 

CEA pode produzi r imagens sub .. cxpostas ou saturadas. Segundo os autores. a 

modelagem da mudança de tempo através do CEA tem se mostrado uma boa forma de 

determinar este parâmetro, podendo ser obtida através ela energia média transmitida 

sobre a área ana lisada. Enlélo, para o modelar a mudança na posição do CEA, um 

cálculo foi fe ito entre a corrente média ela energia transmitida em uma determinada área 

(E, .-c.,hulo (CE/\)) c a energia solicitada (Ettmpula (CEA)) (calculada pela especificação de 

uma media da densidade ópti ca do l~lme). Esse cálculo permitiu determ inar o aumento 

requerido no tempo de exposição (eq. (2.12)). Nesse modelo, todas as energias presentes 

na imagem foram multiplicadas por esta relação e convertidas em densidades ópt icas 

para construir a imagem simulada deste parâmetro. 

1~/esejodo = Edesejada (CEA) 

t .~:ecebido Erecebida (CEA) 
(2.12) 

Outro parâmetro analisado para melhorar a 1magem foi remover o efeito de 

espalhamento de radiação. O espalhamento pode causar barramento ou ruído na 

imagem. Por isso, para modelar o espalhamento os autores consideraram a composição 

do tecido ao redor de cada ponto da imagem e utilizaram esta composição para estimar 

o espalhamento em cada ponto ou seja, a quantidade de radiação espa lhada que atinge 
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um ponto na tmagem esta relacionada à energia transmitida para os pontos vizinh<?s. 

Segundo os autores, essa relação pode ser obtida através de dados empíricos e variada 

ele acordo com o tamanho ela mama que está sendo radiografada . Para remover esse 

efeito, os autores subtraíram o espalhamento modelado da imagem analisada e 

obtiveram uma imagem final com as bordas dos objetos melhoradas. 

Segundo os autores, a modelagem e a eliminação dos efeitos físicos encontrados 

no equipamento radiográfico permitem obter imagens efetivamente normalizadas. 

Segundo Pa wluczyk e Yaffe (200 I), embora essa técnica possa normalizar as imagens, 

e la não considera a perda preferencial dos fótons de baixa energia através da filtragem 

provocada pela mama (no . processo de atenuação da mama, a emissão de raios X é 

diminuída com a filtragem, mas a energia média dos raios X é aumentada e, com isso, o 

feixe de raios X se torna mais penetrante à medida que a energ ia média dos fótons 

aumenta denominados " feixes de raios X endurec idos") e nem o efeito da obliqüidade 

do caminho percorrido dentro ela mama em um sistema de imagem. 

Vieira e Schiabel (2000) desenvo lveram um método baseado em procedimentos 

ele simulação computacional, que permite obter os parâmetros necessários para a 

con recçào de fi ltros de compensação para qualquer tipo de equipamento rad iográfico. 

Ta is iil!ros loram proje tados de torma a cancelar o eleito causado pela variação na 

intensidade do fe ixe na qualidade ela imagem radiogdtfica. Para a de terminação dos 

parâmetros elo filtro de compensação, primeiramente calcularam o espectro de energ ia 

de emissão considerando a le i do inverso elo quadrado da distância c a distância relativa 

ao tubo de raios X onde o filtro deve ser posicionado na prática. Em seguida , s imularam 

a co locação ele um filtro de lucite de espessura variável sobre o fe ixe. O algoritmo 

promove um aumento gradual na espessura desse ti ltro , calculando o espectro resultante 

para cada incremento realizado. Segundo os au tores, esse método permite de terminar a 

espessura necessária para o filtro de compensação para cada posição, de forma a manter 

uniforme a dose de radiação ao longo de toda ex tensão do campo. 

Pawluczyk e Yaffe (200 J) descreveram um método que combina dados 

experimentais e modelos analíticos para compensar o efeito "heel" e obter uma imagem 

corrig ida, na qual as variações das densidades ópticas são provocadas apenas pela 

variação da composição elo tecido da mama. 

Para analisar a importância da atenuação proporcional à le i do inv~rso do 

quadrado da di stância e elo efeito "heel" sobre a uniformidade elo campo, os autores 
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desenvolveram um método computacional. Para tanto , um espectrômetro Amptek 

CTZJ 00, posicionado abaixo ele um furo de 50 pm para captar somente o raio primário, 

foi utilizado para medir o espectro de um mamografo Lorad (alvo e filtro ele 

molibdênio ). Eles calcularam a transmissão desse espectro através ele uma fatia 

uniforme de 2 a 4 em de material plástico simulando a atenuação ele uma mama com 50 

% ele tecido fibroglanclular e 50 % ele tecido adiposo (material 50/50). O coeficiente de 

atenuaÇão para o material equivalente ao tecido foi obtido para cada 0,5 ke V. A energia 

absorvida pela tela intensificadora para cada posição do plano imagem (x, y) foi 

clcterminacla através ela eq. (2.13) 

E depositado (.Y, y ) kl'p -L.'}'~ I Jl/E)t /x,y) - ptela(E)tl I (x,y) 
_ .:....._ _ __ = L. (EÇ

0
(x,y, E)e )x(l - e e a ), 

pixel E=O 
(2.13) 

onde, tjJ (Y, y, E) é o número ele fótons com energia E incidente no pixel ela posição (.r, y) 

sem atenuaclores, ílj é o coefi ciente de atenuação do objeto }111 , I; é a densidade elo objeto 

j 111 , í'tela e 11eta são os parâmetros correspondentes a tela intensificaclora. 

O coe fi ciente ele atenuação linear da tela Gd2(h)' (J11e~a) foi obtido através do 

cálculo do coeficiente ele atenuação elos elementos individuais. 

A Figura 2 .8 mostra o modelo geométrico utilizado pelos autores na simulação. 

Nessa fi gura, a mama é considerada como um conjunto de nttias uniformes do tecido 

com as quais pode variar a composição total ela mama. 

Após obter a energia em cada po11to do plano imagem, os autores cak:ularam '' 

di spersão dos raios X considerando a lei elo inverso do quadrado da distância através da 

eq. (2.14) 

2 

~(x, y) = ,.~ 2 ~(x,y) 
'o 

(2. 14) 

onde, rjJ é o número ele fótons ele raios X em uma determinada área elo pixel, r0 é a 

distância foco/objeto no centro elo campo de radiação e r '0 é a distância foco objeto para 

qualquer outra posição elo campo. 
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Figura 2.8 - Modelo geométrico considerado na simulação dos efeitos que 

provocam variações nas densidades ópticas do filme. 

Fonte: PAWLUCZYK e YAFFE (2001). 
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A profundidade de penetração do elétron no anodo foi utilizada para calcular a 

localização dos raios X emitidos dentro do alvo. A geometria do anodo (ver Figura 2.9) 

foi considerada e as atenuações de raios X dentro do anodo foram calculadas para cada 

energia. Os autores consideraram que o caminho t dos raios X na posição centra l, é 

menor que o caminho dos raios que passam através da mama / ' para outros ângu los e. 
Combinando os efeitos responsáveis pela não uniformidade do campo de 

radiação, os autores predisseram o número relativo de fótons de raios X para cada 

energia incidente em um dado pixel do plano imagem. 
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Feixe de elétrons 

DFI--, 
Raio entrai 

........ Placa de compressão 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=== • - Filme 
f ' Tela intensificadora 

Ponto focal (0,0) 

Figu a 2.9 - Esquema de um mamógrafo típico mostra a geometria, a 

posição relativa da fonte de 1aius X e a ulalila. O efeito 

"heel" (a versus a ') também pode ser visualizado. 

Fonte: PAWLUCZYK e YAFFE (2001). 
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Em seguida, os autores utilizaram um fantoma de mama para obter uma matriz 

de correção da região de fundo da imagem. Esse fantorna foi construído em PMMA 

(poli/metal/acrílico) e com um raio de curvatura de 20 em. Para facilitar seu 

posicionamento sobre o campo, um conjunto de marcadores de chumbo fo i colocado no 

centro nas partes superior e inferior da superfície do fantoma. O fantoma foi exposto a 

radiações com vários valores de tensão e cada experimento foi realizado três vezes para 

reduzir os ruídos. As imagens foram digitali zadas e convertidas em exposição relativa. 

Como as imagens tinham a posição do centro do campo marcado, os autores calcularam 

o valor médio de exposição relativa (ERc) e utilizando essa posição corno referência 

construíram a matriz de correção C(x, y) através da eq. (2. 15): 

C(x,y) = ERc - ER(x,y). (2.15) 
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A matriz correção foi adicionada a imagem mamográfica. Para eliminar a 

obliqüiclacle do caminho percorrido na mama, os autores aplicaram a eq.(2. 16) sobre a 

região da imagem ocupada por essa. 

X + )' + dji 

[ ( 
J 2 2 2 ]] ER2 (x, y) = ER1 (x, y ) + log1 0 e 11 br (x , y )t br --'--------'-------'----- -I 

dji 

' 
ER1 (x, y ) = log1 0 e[ln( N 0 (x,y))- Jlb/ br ], 

(2.16) 

(2 .17) 

onde, l'br é o coeficiente ele atenuação ela mama, I br é a espessura ele tecido da mama, No 

é o número máximo de raios X incidente na mama e dfl é a di stância foco/imagem. 

Para ava liar o método experimental de correção, novas imagens foram obtidas 

com a fa tia uniforme de 2 e 4 em de material plástico, simulando a atenuação ele uma 

mama com 50 % de tec ido fíbroglanclular e 50 % de tecido adiposo (material 50/50). As 

condições ele exposição utilizadas foram 28 kVp e 6,4 mAs, para a fati a de 2 em, e 28 

kVp e 26,4 mi\s, para a tàtia de 4 em. O método empírico fo i ap licado sobre as imagens 

para corrigir o efe ito da não uniformidade do campo, produzindo resultados sati sfatórios 

tanto para correc,:üo da não uni fo rmidade do campo quanto para correção da obliqUidade 

do caminho na região da mama. Segundo os autores, a modelagem da não uniformidade 

do campo apresentou resultados semelhantes aos resul tados obtidos ele forma empírica, 

porém, eles não forneceram precisão suficiente para com pensar de forma correta toda a 

não homogeneidade do campo. Por isso, uma combinação entre aproximações teóricas 

(modelagem) e experimentais (dados empíricos) fo i adotada para permitir a correção da 

não uniformidade em múltiplos sistemas mamográfieos. 

Behiels et ai. (200 1-a) propõem um método automático para correção ela 

intensidade de radiação não uniforme em radiografias digitais através da utilização de 

um modelo matemático que permite simular o efeito "heel". Nesse modelo, os autores 

estimaram o novo fundo da imagem de uma fo rma repetit iva calculando uma nova 

distribuição e corrigindo os parâmetros até os do is modelos se aproximarem. O método 

matemático utili zado nesse trabalho considera as variações das intensidades apenas no 

eixo anodo/catodo, como mostra a Figura 2.1 O (FRITZ e LI VIN GSTON, 1982). 
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Figura 2.1 O - Sistema de coordenadas onde os fótons de raios X são 

produzidos. 

Fonte: BEHIELS et ai. (2001 -a) . 
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Nesta figura, o sistema de coordenadas é dado por (p, z), onde z representa a 

distância do dispositivo de gravação até a fonte de raios X no eixo anodo/catodo e p a 

projeção perpendicular a esse eixo. Os raios X são produzidos dentro do anodo no ponto 

m(O, 0), com uma distância Dm·e da superfície do anodo S. Considerando que o fóton R 

com ângulo ,P colide com o dispositivo de gravação no ponto (p, Dis), sendo Dis a 

distância entre a fonte de raios X e o dispositivo de gravação, a distância r percorrida 

por R dentro do anodo é dada por: 

cosO I+( ~J 
r(p) = Dave = Dave -'------'--'---

sen(cp +O) /anO +___!!____ 

D;s 

A radiação recebida no dispositivo de gravação é: 

M ( ) - / - p.r(p- ptü) 
p - o·e 

(2.18) 

(2. 19) 
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onde p é o coeficiente de atenuação do material do anodo, 10 é a radiação produzida em 

O) e P (t) é um parâmetro introduzido para considerar a posição relativa ela fonte no fi lme. 

Para ajustar o modelo matemático, eq.(2.20), para os dados de uma imagem N(x, 

y), deve-se obter a direção y elo eixo anodo/catodo e os parâmetros C~- = (/o, p, (), D;s, 

Daw ... P,t)). Assumindo que yé conhecido, o perfil médio da imagem P'i(p) ao longo desta 

direção para uma região de exposição direta (B) é determinado por: 

Py(p) = (N(x,y))(x,y)EBix.cosy+y.seny=p (2.20) 

onde, x e y são as coordenadas da imagem como definido na Figura 2. 1 O e O é o 

operador médio. 

Com isso, os parâmetros do modelo mais adequados a* são determinados pelo 

aj uste do perfil esperado M(p, a) para o perfi l médio PJ{p): 

a* (A.) = arg miniiPy(p) - M(p, a)il 
a (2.21) 

O modelo para apenas uma dimensão M(p, a*(y)) é projetado novamente 

perpendicularmente ao eixo y afim de obter a reconstrução R(x, y, y, a*(y)) para toda a 

1m agem: 

R(x,y.y.a* (y)) = M (x.co y+ y. eny,a*(y)) (2.22) 

Em seguida. a direção do eixo anodo/catodo y é determinada para este modelo 

através do <~iustc dos dados da imagem na região de exposição direta: 

y:;. = arg nynJjN(x,y) - R(x,y , y,a ':' (y))jj(x,y)EB (2.23) 

ou 
. . N(x, )') 

r'"' = arg mlll · . - 1 
Y R(x, y , y, a'"' (y)) (x,y)EB 

(2.24) 

Dependendo do tipo de correção a ser empregado, pode-se usar a correção 

aditi va (eq. (2.23)) ou multiplicativa (eq. (2.24)). Então, após obter o efei to "heel" 

simulado at ravés de R(x,y,y ,a" (r)), a imagem corrigida foi obtida através de: 
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A 

N(x,y) = N(x,y)- R(x,y,y*,a * (y*)) (2.25) 

ou 
A 

N( ) 
N(x,y) 

X)' = 
' R(x,y,y*,a * (y*)) 

(2.26) 

O valor para os parâmetros de a* foram obtidos através de ajuste de mínimos 

quadrados do modelo da superfície para a região de fundo. O método proposto para 

minimizar a função é dado por Nelder & Mead• (1965 apud BEHIELS et ai., 200 l-a) e 

os valores iniciais dos parâmetros utilizados são: 

(2.27) 

Nesse modelo o eixo anodo/catodo esta sempre paralelo as bordas da imagem ou 

as bordas de colimação e o parâmetro r* é encontrado por busca interativa sobre 8 

orientações o qual reduz drasticamente o tempo computacional. 

Depois da correção da não homogeneidade da região de fundo usando as eqs. 

(2 .25) e (2 .26), a área t!e exposição difeta B é atualizada por um limiar obtido através do 

histograma de intensidade da imagem corrigida. Armazenando a orientação do eixo 

anoclo/catodo, novos valores para os parâmetros de a_* são determinados usando a eq . 

(2.27) e capturando uma nova região de exposição direta. Esse processo é executado 3 

ou 4 vezes entre a segmentação e a correção do e fe ito " hcel" até convergirem. 

Após a inspeção visual elas imagens corrigidas, os autores consideraram que 

muitas das variações encontradas na região de fundo foram eliminadas com o método 

desenvolvido. O modelo matemático utilizado foi capaz de con·igir muita das variações 

do campo na direção anodo/catodo, mas não na direção perpendicular a esse eixo. 

'NELDER, J. A. ; MEAD, R. (1965) A simplex method for function minimization. The 

Computer Journal, v. 8, pp. 308-313: Vozes apud G. BEHIELS, F. MAES, D. 

VANDERMEULEN, P. SUETENS (2001). Retrospective correction ofthe heel e.f(ect in 

hanc/ rac/iographs , Proceedings 4th International Conference on Medicai Image 

Computing anel Computer-Assisted Intervention - MICCAI200 I , vol. 2208, pp. 301-

308. 
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Mesmo sabendo desta limitação, Behiels et al. (200 1-b) propuseram a aplicação 

desse método em radiografias convencionais e o compararam com outros dois novos 

métodos desenvolvidos para a correção retrospectiva da intensidade não uniforme. 

O primeiro método desenvolvido e utilizado na comparação é baseado na 

hipótese que os valores das intensidades da área de exposição direta (B) têm uma 

distribuição gaussiana. A probabilidade de que um pixel 11; da imagem corrigida ( U) 

pertença à região de fundo é dada por: 

( 

( )
2 J 1 1 U . - I 

p(u1 i,u,a)= exp - - ' [ 
~2na 2 2 a 

(2.28) 

onde, ,u e d são a média e a variação da distribuição gaussiana dos pixels da região de 

fundo. Dado uma área de exposição direta da região (B), a máxima probabilidade 

procurada equivale a minimizar a probabilidade através de 

U* = ar~p:1in- L, loge p(v1 I ,u,a). (2.29) 
/J,U /e ~ 

Depois d<l correção da não homogeneidade da região ele fundo da imagem ( U) a 

área de exposição direta (B) foi aproximada através de um método de segmentação, 

baseada em limiarização, onde o valor é derivado do histograma ela intensidade ele 

brilho da imagem corrigida. Esse processo é repetido até convergir os valores utilizados 

como parâmetros iniciais. 

O segundo método de correção desenvolvido e uti lizado na comparação é 

semelhante ao método implementado por Likar et al. • (2000 apud BEHIELS et al. , 

200 I) baseado na hipótese que as informações contidas na imagem adquirida tem níveis 

de densidades maiores que as informações contidas na imagem uniforme devido à 

complexidade da não homogeneidade imposta.h·.y: 

•u KAR, B.; MAINTZ, B., VIERGEVER, M.; PERNUS, F (2000). Retrospecti ve 

shacling correction baseei on entropy minimization. Jouma/ ofMicroscopy, v. 197 (3), p. 

285-295, march: Vozes apud G. BEHIELS, F. MAES, D. VANDERMEULEN, P. 

SUETENS (200 1 ). Retrospective heel effect correction in conventional radiography, 

Mathematica/ Methods in Biomedica/ Jmage Analysis, 2001. Jv!MBIA 2001. IEEE 

Workshop on - pp. 87-94. 
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(2.30) 

Então, as informações que estão contidas em I podem ser diretamente 

expressadas pela entropia (H) de Shannon-Weitmer 

(2.31) 

11 

onde p(n) é a probabilidade que um ponto na imagem U.r.y tem valor n. Com isso, a 

imagem corrigida U* é determinada através 

U* = arg!nin/\ H(U.t,y ) 
u 

(2.32) 

Os métodos desenvolvidos pelos autores foram aplicados em imagens sem 

objetos, imagens com fantoma e em 137 imagens de radiografias da mão adquiridas 

para determinar a idade óssea. Todas as imagens foram digitali zadas com 320 x 240 

pixels. O tempo necessário para correção das imagens com a uti linção das técnicas foi 

de aprox imadamente 140 segundos utili z(lndo um microcomputador Pentium III 800 

MHz. A 137 radiografias da mão foram obtidas com filme Ag(a em dois tubos Phi/ips 

SRB06l2-ROT 500 e Siemens Bi 125/40 RL. 

Segundo os autores, a principal vantagem elo método baseado em entropia (H) é 

que não é necessário um pré-processamento antes de aplicá-lo, porém, como utiliza 

todas as informações disponíveis ela intensidade ele brilho ele é significativamente mais 

lento. O mais rápido, mas com menor eficiência, é o método baseado em aproximação 

da probabilidade máxima dos parâmetros de correção. Sua desvantagem é que 

inicialmente precisa segmentar-se uma parte signifi cat iva da imagem para obter bons 

resultados. 

Os autores consideraram que o método automático para correção da intensidade 

ele rad iação não uniforme é menos eficiente elo que os quais eles rea lizaram a 

comparação, pois simularam o efeito em apenas uma dimensão. Além disso, esse 

método precisa de uma região da imagem suficiente para obter os parâmetros utilizados 

no modelo matemático. 
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Behiels et al. (2002) propuseram um aprimoramento para permitir o cálculo do 

efeito "heel" nas duas dimensões da imagem. Esse processo emprega equações mais 

complexas e exige maior tempo computacional, mas permite modelar o efeito com 

maior precisão. 

O método aprimorado foi aplicado nas imagens sem objetos, imagens com 

fantoma e em 137 imagens de radiografia ela mão utilizadas para determinar a idade 

óssea, digitalizadas em 512 x 512 pixels. Segundo os autores, o modelo 2D tem um 

maior grau de precisão na correção da não uniformidade das intensidades de brilho em 

relação ao modelo 1 D, porém tem um maior custo computacional e o processo de 

reconstrução do efeito "heel" pode introduzir erros na determinação do parâmetro a. 

devido à posição do centro do campo não ser conhecida. De fato , o modelo matemático 

ele Fritz & Livingston (1982) precisa ela posição ideal elo centro para simular as 

variações das intensidades com precisão. 

No mesmo ano Nascimento et al. (2002) propuseram um algoritmo para corrigir 

o efeito "heel" em imagens mamográficas. O método simula computacionalmente a 

distribuição da intensidade ao longo elo campo de radiação e a determinação elo caminho 

que os fótons percorrem dentro do alvo permite corr igir todos os pixel.\· da imagem em 

função do excesso ou da falta de radiação a que eles foram submetidos. 

O algoritmo desenvo lvido fo i dividido em três estágios, onde inicialmente os 

parâmetros elo sistema mamográfico: tensão elétrica, corrente, tempo de exposição, 

materi al do anodo (tungstênio (I'V) ou molibdênio (A1o )), ângulo de inclinação do anodo, 

espessura ela filtração inerente e adicional, distância do ponto foca l ao plano imagem e 

posição do centro do cam po no plano imagem devem ser atribuídos. 

Na segunda etapa, o espectro de radiação foi calculado através da simulação 

computacional desenvolvida por Marques (1 998). A simulação permitiu determinar as 

intensidades de radiação para todos os pontos do campo de radiação e calcular o 

percentual de radiação ele cada pixel em relação ao centro do campo. Com esses dados, 

uma matriz foi obtida onde foram armazenadas as intensidades de radiação expressas 

em percentuais relativos à intensidade de radiação no centro elo campo. Essa matriz 

recebeu o nome de " imagem fundo". 

No terceiro estágio, utilizando os valores dos níveis ele cmza ela imagem 

racliográfica digitalizada, o percentual ele variação de cada ponto em relação ao centro 

elo campo foi calculado. Assim, os autores obtiveram uma matriz ele pontos denominada 

"imagem digitalizada" . Cada ponto ela matriz " imagem digitalizada" foi conigido em 
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função do percentual de variação da intensidade da matriz "imagem fundo". Os resultados 

obtidos com a correção foram novamente convertidos em 1úveis de cinza ele acordo com o 

valor do centro do campo de radiação da matriz "imagem digitalizada". Com isso, obteve

se uma nova matriz, denominada "imagem corrigida", onde cada ponto registra somente as 

variações ele níveis ele cinza provocadas pelas estruturas radiografadas. 

Para validar o método clesenvolviclo, duas técnicas tradicionais de correção de 

iluminação não uniforme foram implementadas. Nesse caso, foram selecionadas a técnicas 

ele liminrização de Yanowitz e Bmckstein *(1989 apucl NASCIMENTO et ai, 2002) e a 

técnica de ajuste ele fundo proposta por Wu et ai.• ( 1992 apucl NASCIMENTO et ai. , 

2002). 

O método desenvolvido e as técnicas tradicionais foram avaliados sobre imagens 

racliográficas obtidas no mamógrafo Senographe 500 T. Segundo os autores o método 

desenvolvido permite uniformizar a esca la de 1úveis de cinza ela região do fundo da 

imagem além ele devolver as densidades ópticas originais aos objetos. As comparações 

mostram uma melhor eti ciência elo método proposto no pré-processamento de imagens 

mamográficas em relação aos demais algoritmos implementados, porém a posição do 

ct:ntru du campo de radia\=àu deve ser determinada experimentalmente. 

*Y ANOWITZ, S. D. ; BRUCKSTEIN. A. !v!. (1989). A New Metllod for Imagc 

Segmentation. Computer Vision Graphics And fmage Processing, v. 46, p. 82-95: 

Vozes apud NASCIMENTO, M.Z.; MARQUES, I'vi. A.; FRERE, A. F (2002) 

Correction of the I-Icei EtTcct in lvlammographic Images using Computational 

Simulation, European M.edical mui Biological Engineering coJ?ference. 

•wu, Y.; DOI, K. ; GIGER, M. L.; NISH IKAWA, R. M. ( 1992). Computerizecl 

dctcction of clustcrcd microcalcifications in digital mammograms: Appl ications of 

artificial neural networks. Medica/ Physics, v. 19, n. 3, p. 555-560, mai(jun: Vozes apucl 

NASCIMENTO, t\1I. Z.; MARQUES, M. i\. ; FRERE, A. F (2002) Corrcction o f the Heel 

Etiect in rvlammographic lmages using Computational Simulat ion, European Medica/ 

and Biological Engineering COI!{erence. 
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CAPITULO 3 

Técnicas de Pré-Processamento 

Empregadas em Imagens 

Radiográficas 

3.1 - Introdução 

Neste capítulo apresentamos os principais trabalhos encontrados na literatura 

que reduzem as variações das densidades da região de fundo das imagens radiográficas 

na etapa elo pré-processamento. 

Alguns desses trabalhos, além elo módulo ele pré-processamento, consiclemm 

out ras etapas, como scgmcntw;ão e classi fícaçào. Apresenta mos apenas as técnicas 

clllpregaclas para o pré-processamento elas imagens por ser esse o assunto ela nossa 

pesquisa. Uma comparação direta entre os resultados obt idos através das diversas 

técnicas utilizadas é muito difícil, uma vez que cada grupo de pesqu isa ut iliza bases de 

dados diferentes para a aplicação (N ISIII KA 'vV A et al. , 1992). 

3.2- Pré-processamento de imagens 

Após aquisição e digitali zação da imagem, o pré-processamento é a pnme1ra 

etapa a ser aplicada afim de modificar e preparar os valores elos pixels ele uma imagem 

com o objetivo ele facilitar as operações subseqüentes para alcançarem um melhor 

resultado como, por exemplo, o próprio processamento empregado para segmentação. 
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As operações realizadas nesta etapa são dependentes do problema apresentado, ou seja, 

são soluções específicas para cada caso. 

Vários métodos são utilizados para esse fim, como melhoramento ele contraste, 

remoção de ruído, re-amostragem elos pixe/s em uma nova escala, treinamento e 

extração ele características de imagem para segmentação, etc. Essas técnicas não são 

universais, quer dizer, não produzem resultados satisfatórios para todos os tipos ele 

imagens. Desta forma, existe um grande número de técnicas. No caso específico da 

imagem radiográfica, as técnicas de pré-processamento visam dois objeti vos: melhorar 

os detalhes das imagens através do aumento ele contraste, e remover ruídos das regiões 

ele fundo (O'DOHERTY, 2003). 

3.2.1 - Aumento de contraste 

tvfuitas apliCélÇÕeS de processamento de imagens utilizam as cliferenÇélS entre OS 

níveis de cinza elos pixels pertencentes aos objetos e os níveis dos pixels pertencentes a 

região de fu ndo. O aumento de contraste das regiões relevantes elas imagens é reali zado 

ui i I i/ ando uma técnica conhecida como I i mia ri 7élÇào. 

A limiari zação pode ser defin ida como o mapeamento da escala dos níveis de 

cinn dentro ele um conjunto hinár io ou, quando usada para segmentação. como um 

mapeamento simbólico para o conjunto fu ndo e objeto (GONZALEZ e WOODS, 2000). 

De acordo com rvlascarcnhas c Velasco ( 1988) uma imagem limiarizada g(x. y ) é 

criada de tal modo que 

g (\·, )~ = {I 
() 

se J(r. y) > I' 

se J(.r,y) s T 
(3.1) 

onde, ./{x, y ) é o nível de cinza do pixel (x, y ) da imagem e T é o valor do limiar nestas 

coordenadas. 

Na ausência de qualquer informação que indique o limiar T conveniente, é 

possível usar o próprio hi stograma para escolha elo limiar. O histograma é uma 

distribuição gráfica dos níveis ele cinza elos p ixels dentro de uma imagem digital 

(BAXES, 1994). Esse gráfico apresenta os níveis de cinza no eixo horizontal ele "O" a 

"255" (para escala ele 8 bits) e o número dos pixels no eixo vertical, permitindo uma 

representação fácil para a leitura ela concentração dos pixels para cada nível de cinza em 

uma imagem, conforme apresentado na Figura 3.1. Nesse caso, o limiar adequado deve 
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estar em algum lugar do "vale" entre os picos do histograma correspondente ao objeto e 

ao fundo. 

<100 h 
Vl 

Objetos Fundo 

] 300 
';i 

c 200 
Limiar 

100 

o .J-~._. ....... 
o 32 6<l 96 128 160 192 22<1 256 

níveis de cinza 

Figura 3. 1 - Histograma de níveis de cinza de uma imagem digital. 

Fonte: NASCitvfENTO (2002). 

Quando a limiari zação T depender apenas def(x, y), ela será chamada ele global, 

mas se T depender tanto de.f\.x, y) quanto de cada pixel da imagem, então, a limiarização 

será chamada ele óti111a. 

A limiariza\·àu global é uma técnica simples que divide a imagem por um limiar 

único '/'. Se o valor do limiar global T ior dado pelo usuúrio, a limiarizaçãu é 

parametrizada. Esse processo ocorre varrendo a imagem pixel por pixel c o rotulando 

como sendo do objeto ou do fundo, dependendo do seu nível ele cinza ser maior ou 

menor que o valor do limiar T. O sucesso desse método depende inteiramente ele como o 

histograma pode ser div idido, o que na prática, ocorre apenas em ambientes altamente 

monitorados, onde o contro le ele iluminação é normalmente possível. Porém, a apl icação 

da limiarizaçào global em imagens com condições de iluminação não uniforme ou 

fu ndo irregular podem induzir a fa lhas na determinação dos objetos sobre o fundo. 

Nestes casos, é necessúrio um tipo de limiarizaçào que varie sobre regiões diferentes ela 

imagem, ou seja, anali sa localmente as regiões ele forma que seja poss íve l aj nstar 

regionalmente o fundo com as condições ele luz. Essa é a limiarização ótima 

(Y /\NOWITZ e BRUCKSTEIN, 1989). 

Sabendo que o histograma é uma representação gráfica da distri buição ele 

propriedade de ocorrência dos níveis ele cinza em uma imagem, é lícito imaginar a 

possibilidade ele uso de técnicas de cálculo do valor ótimo de limiar com base nas 

propriedades estatísticas ela imagem. Essa técnica parte ele uma imagem ela qual se 
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conhecem as pnnc1pats propriedades estatísticas (supondo que sua distribuição de 

probabilidades é normal ou gaussiana): 

p 1 média dos tons de cinza da região ele interesse; 

p 2 média dos tons ele cinza ela região de fundo (background); 

O"J e 0"2 desvios padrão; e 

P 1, P2 probabilidade de ocorrência elos pixels. 

Gonzalez e Woods (2000) mostram que existe um valor ótimo de limiar T, dado 

pela eq.(3.2): 

A f! + BT + C = O, (3.2) 

2 2 onde: A = cr1 - cr2 ; 

A possibilidade ele duns soluções indicn que dois valores de limiar podem ser 

requeridos na obtenção de umn solução ót imn. 

Se as variâncias forem iguais (cr2 = cr 1
2 =cr2\ um único valor T é necessário: 

(3.3) 

Se as probabilidades ele duas so luções a priori forem iguais (P, = P2 ) o limiar 

ótimo será a média das médias. O mesmo vale se cr = O. 

A técnica de limiari zação vem sendo aplicada em diversns árcns como análise de 

documentos, onde o objeti vo é extrair os caracteres (ABA K et ai, 1997), processamento 

de cena, onde um alvo eleve ser detectado (BHANU, 1986) e em análise ele imagens 

mamográfícas para determinar a região do disco glandular (OJ/\LA ct ai. , 2001 ; 

SIVARAMAKRISHNA et ai. , 200 I e rERRARl et ai. , 200 1). 

Juntamente com a limiari zação, muitos traba lhos empregam a aplicação da 

morfologia matemática. Essa técnica pode ser definida como uma ferramenta utilizada 
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para extração de componentes da imagem úteis na representação e descrição da forma 

ele uma região, como fronteiras, esqueletos e o fecho convexo (GONZA LEZ . e 

\VOODS, 2000). 

A linguagem da morfo logia matemática é a teoria ele conjuntos, onde conjuntos 

de pixe/.s· são reunidos em grupos, tendo uma estrutura bidimensional. Dessa maneira, a 

morfo logia oferece uma abordagem unificada e poderosa para numerosos problemas ele 

processamento ele imagens. Os conjuntos de morfologia matemática representam as 

formas dos objetos em uma imagem. Nas operações morfológicas um objeto é 

considerado como um conjunto matemático de pixels preto, cada pixel é identificado 

pelos seus índices ele linha e coluna sendo chamado de um ponto no espaço 

biclimensional (E\ Exemplo: A={(l , l), (3 ,3) (7,3)}. 

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

atendem a um dado padrão são apagados ela imagem; di latação, em que uma pequena 

área relac ionada a um pixel é alterada para um dado padrão; abertura, erosão seguida de 

uma di latação, e fechamento. di latação seguida ele uma erosão. Todavia, clepenclcnclo elo 

tipo ele imagem que esta sendo processada (preto e branco, tons ele cinza ou colorida) a 

ddini~,=ào dessas operações muda. Por isso, cada tipo eleve ser considerado 

separadamente. 

3.2.1.1 - Técnicas de limiarização 

Uma elas técnicas empregada em imagens radiográfícas é o método de 

limiarização de Chow e Kaneko (1972). Essa técnica foi desenvolvida para imagens 

radiográficas geradas por um angiocardiografía que apresentavam variações de bri lho 

nas regiões de fundo. Nesse estudo, as informações locais foram utili zadas para 

construir uma superfície que permi te uni fo rmizar as variações elo fu ndo. 

Para calcular os histogramas da imagem, os autores determinaram a escala ele 

intensidade de brilho da imagem inteira, sendo que os valores extremos fo ram <mulados. 

A escala resultante, em níveis de cinza, foi no rmalizada em [0, I]. Em seguida, a 

imagem fo i dividida em várias janelas (figura 3.2) e o histograma ele intensidade ele 

brilho fo i determinado para cada uma. 
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N 
I 
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A 

figura 3.2 - Divisão ela imagem em janelas. 

Fonte- NAKAGA WA e ROSENFELD (1979). 

A seguir, a imagem foi direcionada para um processo de ajuste gaussiano que 

tem a finalidade de determinar a bimoclaliclacle elo histograma e selecionar o limiar. A 

bimodaliclade em um histograma indica que uma região dos níveis ele cinza de uma 

detenn i nada janela é uma mistura ele sub-regiões. A Figura 3.3 apresenta um histograma 

bimodal. 

número de 
p!Xels 

Llffiiar Níveis de Cinza 

figura 3.3 - Histograma bimodal. 

Fonte- JAIN e DUBUISSON (1992). 

O processo ele ajuste gauss1ano apresenta alguns passos, que elevem ser 

executados para cada um dos histogramas obt idos. 

Etapa (a) 

Calcular a média ü t) e o desvio padrão (a) elo histograma ele uma janela: 
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I ,. 
p = - 2:FU) . i 

N i=O (3.4) 

(3.5) 

onde, F (i) é o valor do histograma de níve l de cinza para i, i é o nível de cinza, v é 

escala de nível de cinza e N é o número de pontos da janela. 

Etapa (b) 

Nesta fase, o histograma é suavizado por um filtro de média local. Um "vale" 

mais profundo é encontrado e é usado para dividir o histograma em duas partes. Em 

seguida, um ajuste de mínimos quadrados é aplicado. Este ajuste é feito através ela 

adaptação dos parâmetros ela eq. (3.6). 

(3.6) 

onde, P 1 e P2 são as frações t~.:óri cas das áreas da janela, p 1, a1 são a média e o desvio 

padrão da distribuição associada com a região P 1 analisada. p2. 0"2 são a média e o 

desvio padrão ela distribuição associada com a região P2 analisada. 

EIOJJa (c) 

Para se obter um limiar confíúvel , os hi stogramas bimoclais são testados, sendo 

que o resultado obtido elo melhor ajuste ele mínimos quadrados é analisado. Esta análise 

é feita através ela relação entre o pico c o vale ela região (õ), dada por: 

5 = (3.7) 

Se esse leste não for ele pelo menos 20%, nenhum limiar é determinado para a 

janela em análi se, mas se ele for superior, um limiar é selecionado para minimizar a 

probabilidade ele classificação inadequada ela distribuição mista. 
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Após o limiar ser determinado para a janela em análise, a limiari zação é definida 

para as demais através de um processo de média local ponderada. Finalmente, 

determina-se o limiar para cada ponto da imagem por um processo de interpolação 

bilinear das janelas limiarizadas, sendo que um ponto arbitrário Pé determinado através 

de quatro regiões centrais elas janelas A, B, C, D (como mostra a Figura 3.4), onde os 

respectivos va lores dos limiares são TA, Tn, Te e Tv. 

A ______________ B 

a 

1----P 

.é--.J.I __ D 

c d 

Figura 3.4 - Interpolação dos valores de limiares. 

Fonte- CHOW e KANEKO (1972). 

Em ~eguida, o limiar para o ponto Pé dado por: 

I = ( )I( ) [bdT4 I bc:TH + daT,. + ca1J 
'' o+b c+d · (3.8) 

onde, lp é o limiar para o ponto P c a, b, c, d são as distâncias de P para os centros das 

.i anelas. 

Se o ponto P não for cercado por quatro janelas, ou seja, se estiver localizado 

próx imo às bordas, seu limiar 0 clctcrminaclo pelas janelas mais próximas elo cent ro da 

1magcm. 

Após a determinação elo limiar para todos os pontos P, uma decisão binária é 

tomada para cada pixel ela imagem {IN}, I :::;; i,j:::;; 256: 

se f > 1' 
1,) - 1,)' 

caso contrário 
(3 .9) 

onde, {oi j} é a imagem final. 
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Os autores implementaram esta técnica em linguagem FORTRAN IV c a 

testaram sobre uma série ele quadros ele cineangiograma cardíaco. Segundo eles, a 

técnica demonstra praticidade na correção elas va riações elas intensidades de brilho para 

i magcns deste tipo. 

Davies e Dance (1990) desenvolveram um sistema ele auxíl io computadori zado 

ao diagnóstico (CAD) que permite a detecção automática ele agrupamentos ele 

microcalcificações nos mamogramas digital izados. Segundo os autores, uma etapa ele 

pré-processamento eleve ser aplicada inicialmente, afim ele reduzir os efeitos provocados 

pelas irregularidades do fi lme e os ruídos provenientes elo mamógrafo. Para o pré

processamento, o histograma ele níveis ele cinza foi calculado para a imagem inteira e 

todos os pixe/s que possuíam níveis de cinza menores que o primeiro mínimo do 

histograma foram limiari zaclos para o valor "O" (zero). A seguir, foi apl icado um filtro 

11wde , onde o valor ela intensidade ele brilho do pixel loca lizado no centro ela janela é 

alterado ele acordo com os valores que ocorrem com mais freqüência nessa área. Esse 

processo permitiu produzir níveis ele cinza uniforme em toda a região do fundo da 

1m agem. 

Após a 1magem ser pré-processada, os autores empregaram técnicas de 

segmentação c métodos baseados em reconhecimento de padrões para extrw,;ào de 

características c análise elos agrupamentos ele microcalcitlcaçâo. Os autores não 

ava liaram o resultado do pré-processamento , mas somente o erro existente no processo 

de localização dos agrupamentos de microcalcifícações, que ficou inferior a 5%. 

Yin d ai. ( 1994) desenvolveram uma técnica automática para alinhamento das 

imagens das mamas direita e esquerda obt idas nas posições crânio-caudal (CC) e 

oblíquo médio-lateral (OiviL). Esse método facilitou a detecção computadorizada. sem 

intervenção humana, elas possíveis regiões de massas dos mamogramas e permitiu uma 

aval iação utilizando 40 pares ele mamogramas. 

A técnica ele alinhamento das imagens envolveu três estágios: ( I) identificação 

da região ela mama através ele uma técnica de pré-processamento; (2) extração ele 

características, na qual a borda ela mama e a posição do mamilo são encontradas como 

ponto de referência para o alinhamento; e (3) registro onde uma das duas imagens ela 

mama é transladada e rotacionada para combinar espacialmente com a outra. Para 
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identi ficar a região da mama, uma técnica ele limiarização, baseada em Hall· (1979 apucl 

Y lN et ai. , 1994), e uma operação morfológica foram empregadas na etapa ele pré

processamento. Nesse processo, inicialmente, o histograma ele níveis ele cinza ela 

imagem fo i calculado e uma técnica ele rastreamento ele conectividade ele 4 pontos foi 

aplicada sobre a imagem pré-processada para selecionar as bordas e a posição elo 

mamilo na mama. Para alinhar a imagem da mama direita com a esquerda foi uti lizada 

uma função ele mapeamento baseada em método de mínimos quadrados. 

Uma base ele dados com 40 pares de mamogramas fo i utilizada para avaliar o 

método, sendo que o erro residual no alinhamento foi ele 5 mm. 

Méndez et ai. ( 1996) desenvolveram um método completamente automático para 

a detecção da borda e mamilo nos mamogramas digitais, sendo que uma técnica de 

limiarizaçào fo i apl icada na etapa de pré-processamento. In icialmente, o histograma ele 

níveis de cinza fo i calculado, para determinar o pico mais alto e o mais baixo das 

regiões expostas e não expostas no mamograma, e um limiar fo i calculado para cada 

região. A segui r, um algoritmo fo i empregado para calcular o gradiente dos níveis de 

c i 11/H pe1111 i ti ndll dctL'I.'l<H' a burda da manm c um método que calcula o máximo da 

segunda derivada da região ela mama foi utilizado para localizar o mamilo. 

O método automático dt.: localiau;ão de borda e mami lo fo i empregado em 156 

mamogramas. Os mamogramas foram digita lizados em 2000 x 2600 pixels com I O bits 

ele quant ização e re-amostraclos em 400 x 520 pixels para diminuir o custo 

computacional. Os resultados obtidos mostraram que em 89% elos mamogramas. as 

bordas calculadas estavam ele acordo com as bordas estabelecidas por 2 rad iologistas. 

Para o mamilo, os resultados obtidos apresentam uma diferença de 14 pixels com a 

posição determinada. 

Fcrrari et ai. (2000) propuserí'lm um procedimento para a segmentação 

automática dos mamogramas. O mamograma foi segmentado em três regiões 

'HALL, E. L. ( 1979). Co/Jlputer l/Jlage Processing and Recognil ion. New Y ork. 

Academic, p. 173- 181. Vozes apud YlN, F. F.; GIGER, M. L. ; DOI, K.; VYBORNY, 

C. J.; SCHMIDT, R. A. ( 1994). Computeri zecl cletection of masses in digital 

mammograms: Automated alignment of breast images anel its effect on bi latera l

subtraction teclmique. Medica! Physics, v. 2 1, n. 3, p. 445-452, mar. 
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anatômicas: região de borda, disco glandular e músculo peitoral. Afim de detectar a 

região da borda da mama uma etapa de pré-processamento foi aplicada. Esse processo 

inicia-se pela correção de contraste da imagem com uma operação logarítmica simples. 

Esta operação realça o contraste da região próxima à borda da mama, a qual é 

caracterizada pelo baixo contraste e pobre definição dos detalhes. Para separar a região 

de fundo o algoritmo Lloyd· ( 1982 apucl FERRA RI et ai., 2000), que é uma técnica de 

limiarização interativa para projeto de quantizadores com baixa distorção, foi aplicado. 

Essa técnica usa informação ela distribuição da intensidade de níveis ele cinza 

(histograma), avaliando cada uma das N possibilidades de quantização para determinar 

qual delas provoca menos distorção. O procedimento iterativo termina quando o valor D 

da distorção atinge a condição (E ~ 0,05), ou o número de interações alcança um limite 

específico. 

Após o processo ele separação do objeto na imagem, um operador morfológico 

binário, abertura, foi utili zado para eliminar os pequenos ruídos resultantes elo processo 

ele limiari zação. Com isso, a borda aproximada roi ex traída e suavizada por uma técnica 

ele interpolação. Outros processos foram aplicados na imagem afim de obter uma 

segmentação anatômica dos mamogramas permitindo detectar o músculo peitoral c o 

disco glandular. 

LLOYD, S. P. ( 1982). Least squares quantization 111 PCrvt . I E I~ I~ Transactions on 

Information Theory, v. 28, n. 2, p. l 29- 137, mar Vozes apud FERRAR!, R. J .; 

RANGA YY AN, R. M.; DESAUTELS, J. E. L.; fRERE, A. F. (2000). Segmentação de 

mamogramas: Identificação ela borda da mama, músculo peitoral e disco glandular. In: 

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA B10MÉDICA, CBEB '2000, p. 

1255-1261. 

*s UCKLING, J. ; PARKER, J. ; DANCE, O. R.; ASTLEY, S.; HUTT, I, BOGGIS, C. R. 

rvl. , RICKETTS, 1. ; STAMATAKIS, E.; CERl'\IEAZ, N. , KOK, S. L. , TAYLOR, P.; 

BETAL, D.; SA VAGE, J. ( 1994). The mammographic image analysis society digital 

mammogram database. ln: Proceed ings of the 211
ct lnternational Workshop on Digital 

lvfanunography, Gale A. G. ; Astley, S. M. ; Dance, O. R.; Cairns, i\. Y. England, 1069, 

p. 375-378 Vozes apud FERRAR!, R. J. ; RANGA YYAN, R. M. ; OESAUTELS, J. E. 

L. ; FRERE, A. F. (2000). Segmentação de mamogramas: Identificação da borda ela 

mama, músculo peitoral e disco glandular. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 

ENGENHARiA BIOMÉDICA, CBEB'2000, p. 1255-1261. 
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Um total de 66 imagens ela base de dados Mini-MIAS• (SUCKU NG et ai. , 1994 

apud FERRAIU et ai. , 2000) foram processadas e os resultados obtidos foram 

analisados visualmente por um radiologista especialista. As imagens foram digitalizadas 

em I 024 x I 024 pixels com 8 bits ele resolução de contraste. 

O método utilizado para pré-processar a imagem permitiu detectar corretamente 

a borda da mama em 61 imagens. Entretanto, foi necessário aplicar um operador 

morfológico após a limiarização para alcançar esse resultado, sendo que ainda 5 das 66 

imagens apresentaram pequenas distorções nas bordas causadas pelo elevado nível ele 

ruído encontrado na região ele fundo destas imagens. 

No mesmo ano, Gavrielicles et ai. (2000) utilizaram uma técnica de pré

processamento em um sistema CAD desenvolvido para a segmentação automát ica de 

agrupamentos de microcalcificações. O método utilizado na etapa inicial foi cli vicl iclo 

em dois passos. O primeiro separou a região da mama na imagem para reduzir o tempo 

de processamento total eliminando as possíveis fontes ele fa lso-positi vo. Em seguida, 

um filtro mediano, com tamanho 11 x 11 pixels , e uma subtração foram utilizados para 

suaviLnr ruídos pn::>cnlcs na região da mama. 

Depois que a rcgiâo da mama foi idcntihcada e realçada, a imagem lo i divid icla 

em sub- imagens com tamanho 16 x 16 pixel.\·. O tamanho da sub-imagem fo i 

determinado através de informações clínicas sobre o possíve l tamanho de uma 

microcalcificação. As microcalcill cações foram segmentadas usando uma limiarizaçào 

local sobre as sub-imagens. A técnica de limiarização empregada para distingui r as sub

imagens, que contém microcalci fi cação e as de tecido normal, foi baseada no método de 

Jain e Dubuisson ( 1992). Nessa técnica. uma descrição quantitativa elo hi stograma 

(Figura 3.5) foi determinada através ele 8 características. 
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Figura 3.5 - Ilustração do histograma. 

Fonte: G1\ VRIELlDES et ai. (2000). 

(i) úrea da primeira região Ulrs/1110de - Figura 3.5), calculada através de a 1 

,. 

a . = I',f(x) (3. 1 O) 
x=h1 

onde,./(\) é a função histograma ex denota o nível de L:inza da imagem. 

(i i) área da segunda região (seconclmucle - Figura 3.5), cakulada através de a 2 

(3 .11 ) 

(iii ) área ela outra região (ouler lobe Figura 3.5), calculada através de a3 

(3 .1 2) 

onde, h max determina o nível de cinza máximo. 

(iv) relação entre o "pico" e o "vale" do /obe principal , rpv, dada por 

f'(v) 
rpv = . · 

max ./ (x)em[h1, 112 ] 

(3 .1 3) 

onde, h 1 e 112 estão definidos na Figura 3.5. 
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Se esse teste não for sati sfatório , nenhum limiar é determinado para a região 

analisada, mas se for sati sfatório um limiar é selecionado para minimizar a 

probabil idade de classificação inadequada ela região. 

por 

onde, 

onde, 

(v) contraste médio (conu) do segundo mode em relação ao primeiro, definido 

I' 

m1 = -
1 

""x.f(x) aL..i 
I x=!J, 

111 2 = -
1-:t x.f(x) 

(/ 2 .V: \'+ 1 

(vi) desvio padrão,O"u 

(3 .14) 

(3. 15) 

(vii) contraste méd io (crm u ) do outro lohe em relação ao pnmerro mode. 

definido por 

onde, 

(vi) desvio padrãO,O"t.J 

1113 - 11/ l 
con1 1 = 

.. IH_, + m, (3. 16) 

(3. 17) 
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onde, 

O".l = 

Com essa descrição, os autores puderam separar as sub-imagens que continham 

as microcalcificações daquelas que apresentavam apenas tecidos normais. Em seguida, 

essas sub-imagens foram classi ficaclas usando uma decisão hierárquica baseado em 

regrasj/1zzy, a qual permite usar sub-conjuntos diferentes ele características em níveis ele 

decisões diferentes. Esse processo também permitiu remover os agrupamentos não 

suspeitos. 

Um conjunto de 98 imagens mamográficas digitalizadas em 12 bits com uma 

NDT Scan li foi utilizado para analisar o sistema desenvolvido. Os autores verificaram 

uma dependência na performance do sistema em relação ao tamanho médio do filtro 

utilizado. Filtros com máscaras de 2 1, 31, 4 1 pixels foram aplicados e os resultados 

obtidos indicaram que o tamanho utilizado pode afetar a performance elos algoritmos, 

sendo que os filtros com máscaras inferiores a 21 pixels permitiram diminuir os casos 

Ü1 lsu-pusi ti vos. 

Ujala ct ai. (200 I) desenvolveram um método ele pré-processamento baseado em 

limiariza<;ào de histograma, além de um filtro morfológico para suavizar os ruídos 

provocados pela limiarizaçào. 

/\fim ele propor uma técnica de limiarização voltada às características elas 

imagens mamográficas. os autores inicialmente analisaram os histogramas elos 

mamogramas digitali zados c observaram que tipicamente esses apresentam dois grupos 

ele pixels (Figura 3.6), o primeiro, Pbg (iniciado na região "0"), corresponcle à região de 

fundo e o segundo, Pbr, à região da mama. 
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Figura 3.6 - Histograma de um mamograma digitalizado. As variações da 

esquerda Pbg são devidas aos ruídos da região elo fundo do fi I me. 

À direita estú a região ocupada pela mama. 

Fonte - OJALA ct ai. (200 I). 

Para o pré-processamento os autores localizaram a posição Pb que determina o 

valor máximo no grupo Pbr (Figura 3.6). A posição Pb representa uma célula, ou bi11, 

com o valor máx imo dentro da escala fPc, Pma\'], onde Pma1· é o limite máx imo localizado 

na região a direita do histograma. 1\ posição Pc foi determinada até satistàzcr a cq. 

(3. 18), 

(3. 18) 

onde, P 'b o valor máximo no histograma. O va lor Hmétlw = I I(Pm111·- Pmm + I )J!mtu·t -Pmm· 

O parâmetro v1 é de 0,8, sendo determinado experimentalmente pelos autores. 

O cálculo do limiar (Figura 3.7 - parâmetro In) para separar a região da mama 

foi baseado na condição de que os níveis de ruídos na região de fundo são mais altos 

que os níveis ele ruídos na região da mama. A mudança no nível ele ruído é normalmente 

maior na borda entre as regiões, a qual reflete a mudança na continuidade dos valores do 

histograma. Em seguida, fi ltros morfológicos (fechamento e abertura), foram aplicados 

para suavizar a região ela borda e remover os objetos fora da região da mama. 
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Com a região da mama determinada, os autores aplicaram três métodos 

alternativos de modelagem de contorno: Transformada ele Fourier, snakes e funções 

splines, afim ele localizar as bordas de 20 imagens selecionadas ranclomicamente, sendo 

1 O imagens retiradas da base de dados digital (Digital Database for Screening 

1\1ammography (DDSM)) da Universidade elo Sul ela Florida, digitalizadas com 

reso lução ele 12 bits, e I O imagens obtidas com o equipamento Pily'a M6000B CCD em 

12 bits ele quantização. Os resultados obtidos indicaram que a borda calculada é 

coerente com a determinada por especialistas. O método apresenta uma proporção 

média entre a região da mama segmentada manualmente e a computacional de 96%, 

sendo considerado pelos autores superior ao método apresentado no trabalho de Heine 

et ai. • (1998 apucl OJALA et ai. , 2001 ). 

!11 ,;Jr•ff ·,• 

... ··, 

.. .. ... :,, I 

I · ·· 11 -t.:f ·, 

Figura 3.7 - fli stograma apresenta o valor do limiar (lo) ele uma 1magcm 

analisada pelo sistema desenvolvido. 

Fonte - OJALA et ai. (200 I). 

•HElNE, J. J. ; KALLERGI, lvl. ; CHETELAT, S. M; CLARKE, L. P. ; 

KARSSEtvfETJER, N. ( 1998). ivlu ltiresolution wavelet approach for separating thc 

breast region from the background in high resolution digital mammography. In : 

DIGITAL MAMMOGRAPHY '98, Kluwer, p. 295-298 Vozes apud OLAJA, T.; 

NÃPPI, J.; NEVOLA INEN, O. (2001). Accurate segmentation ofthe breast region from 

cligitizeclmammograms. Computerized Medica! lmag ing and Graphics, n. 25 , p. 47-59. 
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Também em 200 I, Sivaramakrishna et ai. (200 I) desenvolveram uma técnica 

para separar automaticamente as regiões densas dos mamogramas. Na etapa inicial o 

algoritmo de limiarização ótima de Kittler e Illing\vorth 's • ( 1986 apud 

SIVARAMAKRISHNA et al. , 2001) foi utilizado para separar a região da mama ela 

região ele fundo da imagem. Esse algoritmo considera que os pixels elo objeto, nesse 

caso a mama, e os pixels da região de fundo se diferenciam pelos seus valores de níveis 

ele cinza permitindo determinar duas classes. As funções ele densidade de probabiliclacle 

condicional elas classes, fundo e objeto, são supostamente semelhantes a uma gaussiana 

e a hipótese de variação idêntica é removida. Basicamente Kittler e Illingworth sugerem 

uma estratégia para a limiarização baseada nesta suposição: 

j =I+ 2 * {P1 * log(a 1 ) + P2 * log(a 2 )) 

- 2 * (P, * /og(P1 ) + P2 * log(P2 )), (3. 19) 

onde, J minimiza a class ificação de erro e melhora a limiarização correspondente; P1 e 

p_, probabi lidade inicial; (J' c (J; desvio padrão e p 1 e p; média das classes fundo e 

objeto. Baseado nesta função ele critério de mínimo erro, o va lor para o limiar ót imo é 

cleterm i nado. 

Nesse estudo foram utilizados 32 mamogramas normais, obt idos elo Centro ele 

l\1fama da Fundação Clínica Clevelancl, cligitali zaclos em 12 bits ele resolução, com 

tamanho de pixel de 0,05X mm e sub-amostrados por um fator 2 para maior análise. 

Os resultados obtidos com a aplicação dessa técnica demonstram uma alta 

correlação de 53,4% entre a densidade determinada pelo sistema desenvolvido e a 

apresentada por especialistas. Nesse estudo, uma class ificação em termos de 

porcentagem foi usada para indicar o erro do método computacional em relação ao 

radiologista. O resultado elo algoritmo em não determinar a densidade, com a 

determinada por um rad iologista, foi de 4,7% em média. 

'KTTTER, .T. ; ILUNG\VORTH, .T. ( 1986). Minimum errar thresholding. Pattern 

Recognition, v. 19, n. 1, p. 41-47. Vozes apud SIVARAMAKRISHNA, R. ; 

OBUCHOWSKI, N. A. ; CHICOTE, W. A. ; POWELL, K. A. (2001). Automatic 

segmentation of mammographic density. Academic Radiology, n. 3, v. 8, p. 250-256, 

mar. 
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Papaclopoulos et al. (2002) desenvolveram uma técnica de pré-processamento 

para um sistema CAD. Para eliminar as variações de brilho encontradas no fundo das 

imagens e localizar a região da mama os autores desenvolveram um processo de 

limiarização que ajusta para " O" todos os pixels da imagem com valores de intensidade 

de brilho menor que "20" j á que muitos desses pixels fazem parte da área do fundo da 

imagem. Entretanto, esse processo pode criar objetos na região da mama. Por isso, um 

processo de dilatação morfológica foi aplicado com um raio de elemento de estrutura de 

30 pixel/ ( ~ l ,5 mm) provocando a expansão da região ela mama incluindo todos os 

objetos localizados na vizinhança. Todos os pixels que não pertenciam a área expandida 

foram ajustados para valor de intensidade "O" permitindo a remoção do fundo. Os 

artefatos localizados na borda da região da mama também foram eliminados. 

Após separar a mama da região ele fundo com essa técnica de pré

processamento, os autores empregaram um módulo ele segmentação para separar as 

possíveis microcalcificaçõcs c uma técnica baseada em conecti vidade ele 8 para criar os 

agrupamentos das possíve is microcalcifícações. Finalmente, para classificá- las fo i 

util izada uma rede neural fee((fàward. Para avaliar o sistema, os autores o testaram 

sobre as bases ele dados N(imegen · (KASSElVlEIJI:.R, 1993 apud P/\PADOPO ULOS ct 

ai. , 2002) e MIAS' (SUCKLING et ai. , 1994 apud PAPADOPOULOS ct ai. , 2002). Os 

•K/\SSEivlf lJER, N. (1993) Aclapti ve notse cqualization anel recognition of 

microcalcifica tions in mammography. Inter .f Paliem Recog Arl(/ lnte/; v. 7. p. J357- 76 

Vozes apucl P/\PADOPOULOS, /\. ; FOTIADIS, D. I.; LIK/\S, J\. (2002). Na automatic 

microcalci~i cation detection system baseei on a hybricl neura l nctwork classifer. 

Arti ~icial lntell igence in 1vlecl icine, v. 25, p. 149- 167. 

•sUCKLING, J.; PARKER, .1. ; DANCE, D. R.; ASTLEY, S.; II UTT, I, BOGGIS, C. R. 

M .. RICKETTS, 1. ; STAMATAKTS, E.; CERNEAZ, N. , KOK, S. L. , TAYLOR, P.; 

BETAL, D. ; SAVAGE, J. (1994). Thc mammographic image analysis society digital 

mammogram clatabase. In: Proceecli ngs of the 2 nd lnternational Workshop on Digita l 

Mammography, Gale A. G.; Astley, S. lVL; Dance, D. R. ; Cairns, A. Y. England, I 069, 

p. 375-378 Vozes apucl PAPADOPOULOS, A.; FOTIADIS, D. 1. ; LI KAS, A. (2002). 

Na automatic microcalcification detcction system baseei on a hybrid neural netvvork 

classife r. Arti ficial lntelligence in Medicine, v. 25, p. 149-167. 
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resultados obtidos mostraram que o sistema foi capaz de detectar mais de 90% elos 

agrupamentos de microcalcificação existentes nas imagens. 

3.2.2 - Remoção de ruído 

Um outro método muito utilizado para melhorar a qualidade de uma imagem 

radiográfica no estágio inicial do processamento é a remoção de ruídos, que permite 

preservar as informações das bordas de áreas suspeitas ela imagem. Um dos métodos 

empregado com esse objetivo é o filtro passa-baixa. Esse atenua com as componentes da 

imagem de alta freqüência, mantendo inalterados os componentes de baixa freqüência, 

ou seja, deixa passar as baixas freqüências. Componentes de alta freqüência ocorrem 

quando se tem uma variação espacial brusca elos níveis de cinza como é o caso dos 

ruídos e contornos entre.fctses distintas da imagem. O efeito de aplicação de um filtro de 

passa-baixa é o de suav ização (uniformização) dos níveis ele cinza ele uma imagem. 

Também pode ser utili zado o filtro média e passa-alta. Porém, no caso específico da 

imagem rad iográlica, onde se pode encontrar variações de níveis de cinza na região de 

fundo devido ao efeito "heel" ou estrutura anatômica, uma el as técnicas muito util inda 

na literatura para eliminar os ru ídos da região de fundo é o aj uste da função de fundo 

(CHINANDER et ai. , 2000). Essa técnica permite remover as altas freqüências 

provocadas pelos ruídos não apresentando problemas na análise tias informa<;ões de 

baixo contraste (CHUNG e LEfNfNGER, 1990). 

Para utilizar essa técnica eleve-se selecionar um conjunto ele pixe!s em posições 

aleatórias na região de fundo ela imagem. Em seguida, aplica-se a função matemática 

que permita representar através ele uma superfície as variações encontradas na região de 

fundo. Normalmente, para cri ar a superfície utiliza-se função polinomial de segundo 

grau (CHINAN DER et ai. , 2000). Uma operação ele subtração também é empregada 

entre a imagem original c a superfície afim ele eliminar os ruídos da imagem. 

3.2.2.1- Ajuste da função de fundo 

Katsuragawa et ai. ( 1988) desenvolveram um método semi-automático para 

analisar a tex tura do pulmão em rad iografia digital afim de detectar e distinguir doenças 

intersti ciais. Esse trabalho busca isolar na imagem radiográfica os detalhes finos de 

tex tura na densa anatomia do pulmão, ut ili zando 4 etapas. Inicialmente, as radiografias 
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foram digitalizadas com tamanho de pixel ele O, I mm e I O bits de quantização e 

divididas em aproximadamente 20 regiões de interesses (ROI's). As ROI's foram 

selecionadas manualmente com 64 x 64 pixels em cada espaço intercostal. 

Em seguida, para criar uma superfície ela região de fundo, um ajuste ela função 

de fundo 2D baseado no método de mínimos quadrado, foi calculado. Segundo os 

autores, uma aproximação de superfície com um polinômio de alto grau, para ajustar 

padrões de flutuação relativamente pequenos, requer muito tempo computacional. Por 

isso, nesse sistema foram analisadas apenas superfícies polinomiais de primeiro a 

terceiro grau. Após analisar os resultados obtidos os autores selecionaram a superfície 

polinomial de segundo grau como suficiente para criar uma região uniforme. 

Um exemplo do processo de correção, utilizado para uniformizar as variações de 

intensidade de brilho da imagem, é mostrado na Figura 3.8. A imagem original, com as 

variações ele brilho, é apresentada na Figura 3.8(a). A superfície elo fundo construída, 

através do ajuste de superrície 20 , é mostrada na Figura 3.8(b) c a imagem corrigida 

(Figura 3.8(c)) foi obtida pela subtração entre a superfície do fundo (figura 3.8(b)) e a 

imagem original (Figura 3.8(a)). 

Os métodos de pré-processamento c análise de textura foram aplicados sobre 

regiões de interesse (KOl) de imagens do pulmão normal e imagens com três ti pos de 

doenças. As imagens wm dm:nya apresentavam nódulos, retículos c padrões 

intcrsticiais. A aplicação ela técnica de aj uste de superfície proporcionou bons resultados 

permitindo distinguir os padrões de tex tura. Nesse trabalho, os autores consideraram o 

método de remoção de ruídos importante para a análise de tex tura. pois permitiu separar 

os padrões de baixo contraste que caracteri zam a doença intcrsti cial. 
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f igura 3.8 - Perfil 20 da tex tura elo pulmão. (a) imagem original , (b) superfície 

da região ele fundo e (c) imagem com correção de fundo. 

f-onte- KATSURAGA WA et ai. ( 1988). 

\Vu ct ai. ( 1992) utili zaram uma técnica de pré-processamento , baseada em 

função de ajuste ele superfície, para um sistema CA O empregado no processo de 

determ inação de agrupamentos ele microcalcificação. A técnica ele aj uste da superfície 

utilizou uma função polinomial 20 para cri ar uma imagem com as vari ações das 

intensidades de brilho ela região ele fundo. Em seguida, um método de subtração foi 

apl icado entre os níveis de cinza da imagem radiográfica e da superfície obtida com a 

runção polinomial, para corrigir as variações presentes na região ele fu ndo. Segundo os 

autores, esta técnica foi extremamente importante para que as outras etapas da detecção 

ele microcalci ficação possam ser aplicadas. 

Para verifi car a eficiência no processo ele detecção de microcalcificaçâo, os 

autores aplicaram o sistema em 30 ROl, com tamanho de 32 x 32 pixels, e conseguiram 

uma precisão de 100% no processo de classificação das regiões de interesses positi va e 

nega ti v a. 
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Chanclrasekhar e Attikiouzel ( 1996) também propuseram uma correção elas 

variações na região de fundo dos mamogramas através de um modelo matemático 

baseado em funções polinomiais. Nesse trabalho, os autores utilizaram este processo 

afim ele separar o objeto, ou seja, a mama da região de fundo do mamograma. 

Inicialmente afim ele calcular a superfície, os autores utilizaram uma função 

polinomial baseada no teorema aproximado de Weirstrass. Essa função utiliza um 

polinômio de n graus, o qual minimiza o erro, podendo ser descrito por: 

,O O + , I O + .2 O + + , + ,O I + O 2 O n aoox y a1 ox y a2ox y ... anoXn)'o ao1x y ao2x y + ... + aonX y (3.20) 

Os valores ele cada pixel foram determinados pelos cálculos elos coeficientes do 

polinômio para x, y com x: l...N, y: l...M; onde N e M representam as dimensões da 

superfície. Uma subtração entre a imagem original e a superfície, obtida pela função de 

ajuste, foi aplicada afim de eliminar as variações encontradas na região de fundo. 

Segundo os autores, esse método é o mais adequado para mamogramas digitalizados 

porque produz resultados melhores na determinação da borda em relação às técnicas 

baseadas em limiariza<yàu ou opera<yões morfo lógicas. 

O método foi aplicado em 5l:: imagens de duas bases de dados: 2l) do iviiAS 

(SUCK LJ NG et ai. , 1994 apucl CITANDRASEKIIAR e ATTIKIOUZEL, 1996) e 30 da 

UCSF/LLNL, que permitiu eliminar os ruídos c proporcionar bons resultados no 

processo de localização ela posição do mamilo na imagem. 

Bernardino et ai. ( 1999) aplicaram uma técnica de ajuste de superfície para 

solucionar problemas encontrados em imagens racliográfi cas, provocados por variação 

de luminosidade no fundo. A técnica empregada nesse trabalho utili zou um polinômio 

• SUCKLTNG, J. ; PARKER, J. ; DANCE, D. R. ; ASTLEY, S.; HUTT, I, BOGGIS, C. 

R. !vl. , RlCKETTS, 1.; STArvlATAKIS, E.; CERNEAZ, N., KOK, S. L. , TAYLOR, P. ; 

BETAL, D. ; SA V AGE, J. ( 1994). The mammographic image analysis society digital 

mammogram database. In : Proceeclings of the 2nd Tnternational Workshop on Digital 

rvrammography, Gale A. G.; Ast ley, S. ~vi. ; Dance, O. R. ; Cairns, A. Y. England, I 069, 

p. 375-378 Vozes apud CHANDRASEKHAR, R. ; ATTIKIOUZEL, Y. (1996). Gross 

segmentation of mammograms using a polynomial model. In: 18th INTERNATTONAL 

CONFERENCE OF THE IEEE ENGlNEERING IN MEDICINE ANO BIOLOGY 

SOCIETY, Amsterclam, p. I 056-1058. 
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de grau arbitrário, eq. (3.20), baseado no teorema ele aproximação Weirtrass" 

(RAMACHANDRAN e YIANNI, 1994 apucl BERNARDINO et ai. , 1999). 

Os autores aplicaram um algoritmo ele agrupamento fuzzy para segmentar a 

imagem nos diferentes elementos que a compõem. Os resultados apresentados pelo 

algoritmo de ajuste ele superfície se mostraram satisfatórios para detecção de objetos 

inteiros, porém uma anúlise feita em algumas regiões elo fundo ela imagem apresentou 

erros na correção elas variações elas intensidades de brilho. 

No mesmo ano, Schmiclt et ai. ( 1999) aplicaram o pré-processamento na etapa 

inicial ele um sistema de identificação e interpretação ele agrupamentos de 

microcalcificações. Nesse sistema, a técnica ele ajuste ele superfície, baseada em uma 

função polinomial biclimensional de terceiro grau , foi utilizada para corrigir as variações 

as intensidades ele brilho elo fundo ela imagem original , conforme mostra a Figura 3.9. 

Em seguida, técnicas para detecção elas regiões de agrupamento e interpretação foram 

utili zadas para identificar e agrupar as poss íveis microcalcificações. Para analisar a 

efi ciência, o sistema foi aplicado sobre um conjunto ele 272 imagens ele I 00 pacientes. 

As imagens foram digital izadas IW digitali ;:ador Pi.wlizt>r 6k (tvkdical Diagnosti c 

Computing, Zeiss, Hannover, Germany), com resolução espacial de Y I ,5 pm. O sistema 

apresentou resultados coerentes no processo de uniformização e conseqüentemente bons 

resultados no processo de detecção de agrupamentos, permitindo detectar 

aproximadamente 90% dos agrupamentos detectados existentes nas imagens. 

RAivlJ\Cl-1 /\NDR.Aivl, C. ; YlANN l, /\. (1994). Gross Segmentation of 

Mammogramas Us ing a Polynomial f-.1[ocle l. Proceeclings of the IEEE-El'v!BS, v. I 6 

Vozes apucl BERJ'\JARDINO, A. V. ; AMPARO, A. B.; ALFONSO, C. M. ; 

CONCEPCIÓN, S. G. ; JESÚS, S. B. (1999). Preprocessing of Radiological lmages: 

Comparison of the Application of Polynomic Algorithms anel Artificial Neural 

Networks to the Elimination of Variations in Background Luminosity. Tn : lnternational 

Work-Conference on Artificial anel Natural Neural Networks, Spain, 1999. Anais, 

Spain , v. 2, n. I 607, p. 452-459. 
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(a) (b) (c) 

f igura 3.9 - Correção das variações de intensidade de brilho elo fundo. Na parte 

superior as representações 30 das imagens (a), (b) e (c). A imagem (a) 

é a original, (b) é a função ele aj uste fundo baseado em regressão 

polinomial e (c) é a imagem corrigida. 

Fonte - SCI IMIDT et ai. ( 1999). 

Chinanckr et ai. (2000) desenvolveram um método computadorizado para 

caracteri zação de padrões de textura dos ossos, afim de ajudar na ava liação de risco 

relacionadas as fraturas. Na etapa inicial, os autores utilizaram uma função ele ajuste ele 

superfície para modelar as variações de brilho encontradas na imagem. A função 

matemática utili zada para construir a superfície foi um polinômio ele segundo grau 

baseado em aj ustc el e mínimos quadrados. Segundo os autores, o pro pós i to desta 

correção foi remover pequenos ruídos presentes na imagem devido à variação ela 

espessura elo osso e ao fenômeno físico dado pelo efeito "heel". 

Após aplicar essa etapa ele pré-processamento, uma transformada de Fourier foi 

empregada para categorizar a magnitude e as freqüências elos padrões ele textura elo 

osso. Nesse estudo as imagens utilizadas foram digitali zadas com uma Konica LD450U 

com resolução espacial ele O, 12 1 mm e resolução ele contraste ele 1.024 níveis ele cinza e 

foram divididas em regiões ele interesses (ROI) de 64 x 64 pixe!s. As imagens 

rad iográfícas utilizadas foram obtidas com técnicas ele exposição diferentes. A 

uniformização das intensidades de brilho permitiu obter melhores resultados no 
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processo de análise de textura, porém os parâmetros ele exposição afetaram as 

características por isso devem ser controlados. 
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CAPITULO 4 

Materiais e Métodos 

4.1 - Introdução 

Neste capítulo são apresentados os procedimentos experimentais empregados 

para obtenção elos parâmetros elos sistemas racl iogrMicos necessários ao 

desenvolvimento dos algoritmos, assim como os métodos c p rocessos computacionais 

util izados. Os materiais e programas utilizados no desenvolvimento dessa tese de 

doutorado foram implementados, em sua maioria, em ambiente ele programação Delphi. 

Rotinas em C e Matlab também loram utilizados. O sistema upe1acional utili7ados fo i 

Micrusuji Windows XP de 32 bits prccmptivo mult itarefa. 1\ s etapas necessúrias para o 

desenvolvimento do projeto são descritas a seguir. 

4.1.1- Materiais 

• Para testar e validar os algoritmos de loca lização do cent ro do campo de 

radiação e ele correção do efeito "heel" geramos radiografias uti lizando 

discos de alumínio e fantomas de mão como o~j e tos ; 

• Determinamos experimentalmente o centro do campo nessas imagens 

utilizando um cilindro de alinhamento; 

• Determinamos também experimenta lmente o ângulo de inclinação do 

anodo com uma matriz de ori fíc io. Esse ângulo é utili zado no modelo de 

simulação do campo de radiação. 
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4.1.2 - Métodos 

Os algoritmos de simulação desenvolvido nesse traba lho são: 

• Simulação do campo de raios X e de imagens virtuais; 

• Localização do eixo anodo/catodo no campo simulado 

• Localização do centro do campo 

• Correção do efeito " heel" 

O campo simulado, com o eixo anodo/catodo e centro determinados é utilizado 

para localizar o eixo anoclo/catodo e o centro da imagens racliográficas. O método foi 

testado comparando as detenninações experimentais e computacionais elos campos. 

4.2 - Dispositivos para obtenção experimental do 

centro do campo e da inclinação do anodo 

Para determinar experimentalmente os parâmetros elo equipamento radiográfi co 

existem vários dispos iti vos. Um elos dispositivos disponível comercialmente e de fácil 

acesso pma .locali7ar o centro do campo de radiação é o teste ele superposição feito com 

um cilindro de acrílico (f igma 4. 1). Esse dispositi vo é composto basicamente por 2 

esferas racliopacas com diâmetros de 0,8 mm, uma localizada na base superi or e out ra 

na base inferior do cilindro, a a ltura do cilind ro el e 15 em. 

O a linhamento elo eixo central ocorre quando sobrepomos as esJ:e ras radiopacas, 

superior a inferior, como mostrada na Figma 4.2(a). O resultado ind ica a coincidência 

tanto no eixo anoclo/catodo, bem como a perpencliculariclade do eixo. Se a imagem ela 

esfera superior se encontrar sobre o primeiro círculo (± 1 em) ou segundo círculo (± 2 

em) (figma 4.2(b) e 4.2(c)) indicará o clesalinhamento do dispositivo ele teste em 

relação ao eixo central. Nesse caso, elevemos repetir o teste ele ai inhamento até que 

ocorra a sobreposição das esferas. 
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Figura 4.1 - Dispositivo utilizado para realização do teste de 

alinhamento de feixe e sistema de colimação. 

Fonte- SANTOS (2003). 

A B c 

@)@)@ 
figura 4.2 - Resultados obtidos com o teste: (a) as duas esferas se 

sobrepõem determinando a posição do centro do campo, (b) 

quando a esfera superior (sombra maior) intercepta o círculo 

inferior, o desalinhamento é de 1% e (c) quando a esfera 

superior intercepta o círculo extemo, o desalinhamento é de 

2%. 

Fonte - SANTOS (2003). 
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O segundo parâmetro é o ângulo de inclinação do anodo. Utilizamos uma matriz 

de orificios (Figura 4.3), consistindo de uma placa de chumbo com formato circular na 

qual foram feitos 100 orificios dispostos radialmente, no cálculo desse parâmetro 

(OLIVEIRA, 1995). Os furos foram feitos com uma inclinação igual à prevista para o 

feixe de raios X. A placa de chumbo foi montada sobre placas de alumínio e acrílico 

para reforçar o conjunto. 
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Pigura 4.3 - Matriz de orifícios . 

Fonte: OLIVEIRA ( 1995). 
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Para determinação do ângulo de inclinação elo anoelo devemos posiCIOIHtr o 

chassi carregado sobr a mesa ou suporte, e colocar a matriz de câmeras ele orifícios 

(OLTVETR/\, 1995) no cent ro elo cam po. F.sse dispositivo pennite medir o tamanho do 

ponto focal para duas posições C e 8 (f igura 4.4) do campo de rad iação. 

Com a obtenção <.lo tamanho do ponto focal nas posições C e B calculamos o 

ângulo ele inclinação elo anodo através da eq. (4.1): 

[ 

*((l\·j )] a,.nrro ; (di + d2) 
a = arctn Ç, . )--

1 - a .. nrro 

(4.1) 

onde, a centro é o valor ela dimensão maior elo ponto focal no centro elo campo (posição 

C), a é o valor ela dimensão maior elo ponto focal em uma outra posição elo eixo 

anoclo/catodo (posição B), dx é a distância do centro à nova posição (d istância CB), d1 

é a distância entre o ponto focal c o objeto, e d2 é a distância entre o objeto e o plano 

1magem. 
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Ponto de 

"cu to fi" 

Plano do alvo do 
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Plano objeto 

Plano imagem 

x 04J x' 

Figura '! .1! - Representação do ponto foca l no centro do campo e em outra posição. 

ronte: OLIVEIRA ( 1995). 

4.3 Dispositivos para obtenção das imagens 

radiográficas 

Para obter as imagens de teste desenvolvemos um dispositivo, denominado 

D;spos;t;vo A (Figura 4.5(a)). Esse dispositivo é composto por duas barras laterais e 

bases que permitem fi xar tanto o dispositivo na mesa do aparel ho radiográfico quan to o 

cassete. A base maior apóia-se na mesa elo equipamento com os pés fixadores . Com 

isso, ev itamos que, após obter o centro do campo, o dispositivo seja deslocado 

acidenta lmente durante o processo de geração das imagens experimentais . O movimento 

da base, onde se apóia o cassete, permite alterar a distância do foco em relação ao 

sistema de registro. O interva lo de variação possível da altura foco/ fi lme está entre 5 c 

35 em . Os parafusos laterais são utilizados para fixar a base na distância desej ada para 

obtenção da imagem experimental. 
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Q T ubo tl r llaios X 
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Disco de alumínio 
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I J Cassrtr ( filme) 

~ 
;--- - p r-- ara fuso 
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nasc onde apoia-sr 
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7 crn 
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4 (_m 

,..- -6cm- .._...l .• _. - 6cm- --J 

(b) 

Figura 4.5 - (a) Ilustração do dispositivo utilizado para obtenção das 

imagens, (b) Disposição dos discos ele a lumínio sobre o 

cassete. 
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Para obter as imagens necessárias para testar o método de correção do efeito 

"heel" desenvolvido neste trabalho, utilizamos um fantoma de mão da Phantom 

Laboratmy (Figura 4.6), pertencente à Universidade de Mogi das Cruzes no laboratório 

da professora Dra Márcia A. S. Bissaco. Esse fantoma é composto de um conjunto de 

ossos humanos dentro de um molde de tamanho médio composto por material 

denom.inado Rando. Esse material permite simular a absorção de raios X e número 

atômico do tecido humano. 

Figura 4.6 - Fantoma de mão construído com material Rando. 

4.4 - Algoribnos 

4.4.1 - Simulação da distribuição do feixe de radiação 

Para determinar automaticamente a posição do centro do campo de radiação, 

inicialmente simulamos as intensidades de radiação em todos os pontos do campo em 

função das características do sistema radiográfico. Utilizamos o modelo de Kramers 

para representar o processo de emissão da radiação bremsstrahlung e o método da 

aproximação com diminuição constante da velocidade (conlinuous slowing-dow 

aproxima/íon ou CSDA) para considerar a influência do efeito "heel" (Sa V A, 1998). 

Na imagem simulada resultante, detemúnamos o centro do campo de radiação e 

o eixo anodo/catodo, assim como pontos de controle (PC) de 2 em 2 em nesse eixo. 
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Calculamos a variação das intensidades de radiação (L!IR) entre cada pixel elo campo 

simulado e o centro desse campo. 

4.4.2 - Determinação da correspondência espacial 

Para determinar a correspondência espacial entre a imagem simulada e a imagem 

racliográfica é necessário localizar nela a projeção do eixo anodo/catoclo elo tubo de 

raios X. Para tanto, eleve ser utilizada uma das propriedades do efeito "heel" que é de 

distribuir as intensidades elo campo ele radiação, na direção perpendicular, 

simetricamente ao eixo anodo/catodo. Assim, a partir da simulação da di stribuição pode 

ser encontrada a posição elo eixo anodo/catodo (figura 4. 7(a)) (TERR Y et ai. , 1999). 

Para analisar esse parâmetro, inicialmente deve-se determinar a região da 

imagem em que se deseja efetuar a análise, ou seja, a região de interesse (ROI). Nesse 

caso, procuramos a ROI na região de fundo da imagem onde não ex ista presença de 

objetos, apenas informações ela influência do efeito "heel". A magnitude ele gradiente 

consegue fazer uma boa definição das fronteiras do objeto na imagem (Y ANOWITZ e 

URUCKSTEIN, 1989). Em vista disso. busca-se util i;.ar um método que pcnn ita 

construir uma imagem que possa identili car as regiões ocupadas pelo objeto com 

con fia bi I idade. 

O processo ele identificação. indicado pelo diagra ma de blocos (f-igura 4.8), é 

baseado no método de Yanowi tz e Bruckstein ( I 989), onde aplicamos um filtro passa

baixa para suavizar a imagem, permitindo proporcionar um número menor de erros na 

cleterminação da mag11itude. Após a etapa de suavização, a magnitude de gradiente deve 

ser calculada para a imagem. Yanowitz c Bruckstein não especificaram qual detector de 

bordas deveria ser utili zado. Desta forma, utili zamos o detector de borda de Sobcl 

(GONZALEZ e WOODS, 2000), pois apresenta bons resultados na detecção das bordas 

em qualquer direção, para calcular a magnitude de gradiente. A seguir, aplicamos uma 

técnica de limiarização (PARKER, 1996) para determinar o valor de limiar. Todo esse 

processo serviu para eliminar os pixels ele baixa magnitude, possibilitando desse modo 

armazenar apenas os pixel.~· com alta magnitude ele gradiente, em uma matri z 

denominada "imagem referência". 

Em seguida, aplicamos uma varredura na direção ortogonal ela projeção do eixo 

anodo/catoclo na "imagem referência" com o objetivo ele localizar uma região sem a 
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limitação dessa região para selecionar uma ROI na radiografia. Dividimos essa ROI em 

duas partes e selecionamos, de forma aleatória, duas faixas, A eB (Figura 4.7(b)). 

c 
a 

plano imagem 

Projeção do eixo 
anodo/catodo 

(a) 

A B 

. -
I 

Plano imagem 

(b) 

_..----.--:
~: \( 

-~---- ;\ ' \ 
' . ' . 

~ ~ ~ : ''; ,. 
_.--,, 

Eixo anodolca!Ddo 

Objeto 

Figura 4.7 - (a) Distribuição das densidades perpendicularmente ao etxo 

anodo/catodo; (b) Divisões da imagem para determinação do eixo 

anodo/catodo. 
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Figura 4.7 - (a) Distribuição das densidades perpendicularmente ao eixo 

anodo/catodo; (b) Divisões da imagem para determinação do eixo 

anodo/catodo. 

Imagem o ri gi na I 

, 
Suavização 

através ele urn fi ltro 
passa-baixa 

Cálculo ela magnitude 
ele gracli ente através 
da técnica de Sobel 

Lirni a riv~çáo 

P8rl<er ( 1996) 

, 

Varredura na ROl par a 
seleção elas faixas 

1 
Determinação elas faixas A e 8 

Figura 4.8 - Diagrama de blocos ilustrando as etapas do processo que constrói a 

" imagem referência" para seleção da ROI. 
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Para diminuir o ruído quântico presente na direção ortogonal do eixo 

anodo/catodo da imagem, selecionamos pontos nas faixas A e B, com distância de 1 em 

entre e les, e aplicamos uma regressão polinomial de segundo grau (PRESS et al., 1992), 

baseado em métodos de mínimos quadrados. Em seguida, analisamos a simi laridade elas 

densidades dos pixe/s dos lados S1 e S2. Nessa comparação, calculamos o valor médio 

(região 3 x 3 pixels) dos níveis de cinza dos pixels dessas faixas. A comparação pixel a 

pixel foi realizada até encontrar os pixels s,A e S 2A que apresentavam o maior percentual 

de semelhança elos seus níveis de cinza para faixa A. Para medir a similaridade, 

empregamos uma função ele correlação estatística r (PRA TT, 1974), dada pela eq. ( 4.2). 

I X-)1
·- !..( I X· )( I )'·) 

i= f I I 11 i= f I i= f I 
/' = --;==~~==~~~~~=='7' 

I .,·.2 - !..(I x.)
2

[ I l- !..(I )··)
2

] 
' i= f I 11 i= f I i= f I 11 i= ( I 

(4.2) 

onde, x; é o valor em níveis de cinza do pixel i na região Su, y; é o valor em níveis ele 

CÍ117a do pixel i na região S,,A e 11 é O número de pixels ana li sados. 

A metade da distância entre os pixels semelhantes indica a projeção elo eixo 

anoclo/catoclo na imagem (J'v/1). Aplicamos esta análise na faixa B determinando o 1\1/2. A 

projeção do eixo anodo/catodo na imagem passa por M 1 e M2. O método proposto pa ra 

identificar a projeção do eixo anodo/calodo é apresentado no diagrama de blocos da 

Figura 4.9. 
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Figura 4.9- Diagrama ele blocos ilustrando as etapas elo processo de determinação 

automática do eixo anodo/catodo. 

A seguir, aplicamos uma varredura na matriz "imagem referência", na direção 

do eixo anoclo/catodo, afim de localizar as coordenadas limites x e y sem a presença elas 

fronte iras dos objetos. Utilizamos essas coordenadas para selecionar uma ROI nessa 

direção (Figura 4. 1 0). Na ROI, selecionamos uma linha de forma aleatória. Capturamos 

um conjunto de pontos de 1 em I em nesse eixo e calculamos a função representativa do 

eixo anodo/catodo da radiografia (b-spline), através ele (OJALA et al. , 200 I): 
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onde, os pontos de controle são representados por p; (i = O, ... , n), 11 é o número dos 

pontos do polígono de controle, B;.k(l} são chamadas de funções base de ordem k (k > 

O). As funções base são calculadas pela seguinte forma recursiva de Cox-de Boor 

(BOOR, 1972): 

{
1, 

B;,l (t) = O, 
se I; ~ I < 1;+1 

caso contrário 

onde, to ~ t1 ~ ... ~ tn+k são os nós da parametrização. 

Objeto 

Plano imagem ~ 
ROl 

(4.4) 

(4.5) 

Figura 4.1 O - Pontos selecionados na imagem radiográfica para construir a função de 

comportamento dos níveis de cinza na direção do eixo anodo/catodo. 

Determinamos os pontos de controle que tinham entre eles uma porcentagem de 

variação de seus níveis de cinza equivalente às variações da intensidade de radiação 

encontradas na imagem simulada. Nesse caso, pode ser considerado que as variações de 



MATERIAIS E MÉTODOS 71 

níveis de cinza são correspondentes às variações da intensidade de radiação porque 

trabalhamos na parte da curva H.D. onde a relação exposição x densidade é linear. 

Aplicamos a eq.(4.2) para medir a similaridade entre os valores dos dois 

conjuntos analisados. A Figura 4.11 mostra os pontos selecionados na linha do eixo 

anodo/catodo da imagem radiográfica e da imagem simulada. 

10% 

7% 

2% 

0% 

-1>( 
2 cm 

Imagem simulada 

Imagem rad iográfica 

eixo anodo/catodo (em) 

Figura '! .11 - Seleção de pontos de controle das imagens simulada e radiográfica 

para processo de localização do centro do campo de radiação. 

Para anali sar a correspondência entre os pontos da simulação e os da imagem 

radiográfica, aplicamos uma função de mapeamento polinomial baseada na técnica de 

mínimos quadrados (ZITOV Á & FLUSSER, 2003). Sobrepussemos os pontos de 

controle das duas imagens permitindo localizar o centro do campo da imagem 

radiográfica. A Figura 4.1 2 apresenta um diagrama de blocos do método descrito para 

localização do centro do campo de radiação. 



MATERIAIS E MÉTODOS 

Imagem com a projeção do 
eixo anodo/catodo 

Seleção da ROl na imagem 
radiográfica através da matriz 

"imagem referência" 

r 

Representação do eixo 
anodo/catoclo através de u1na 

função b-spline 

Simulação das intensidades 
de radiação em função das 
carac terísticas do sistema 

radioç ráfico 

- -
Varredura e cálculo da 

similaridade dos pontos de 
controle da imagem radiográfica 
em rela ão a ima em sinwlada 

Análise da correpondência 
para sobreposição dos pontos 

de controle 

Posição do centro do campo deterrninada 

72 

Figura 4.12 - Diagrama de blocos ilustrando as etapas do processo ele 

determinação automática do centro do campo de radiação. 
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4.4.3 - Correção do efeito "heel" 

Com a determinação da posição do centro do campo automatizada e o espectro 

de intensidade de radiação lo(E) produzido no interior do alvo para todos os pontos do 

campo de radiação calculado, armazenamos os valores de intensidade ele cada ponto do 

campo de radiação simulado em uma matriz chamada "imagem fundo". Calculamos os 

percentuais de radiação recebida para cada ponto simulado em relação à radiação no 

centro elo campo e armazenamos novamente na matriz "imagem fundo". Da mesma 

forma, calculamos a variação percentual dos níveis de cinza do correspondente espacial 

de cada pixel ela radiografia e armazenamos numa matriz "imagem racliográfica". 

Em seguida, corrigimos cada ponto ela matriz "imagem racliográfica" em função elo 

percentual elo ponto correspondente na matriz "imagem fundo". Obtemos assim uma nova 

matriz, "imagem corrigida", onde cada ponto registra somente as variações provocadas 

pela absorção das estruturas radiografadas. Convertemos os pontos desta matriz em níveis 

de cinza tomando como referência o valor do pixel central. Assim, construímos uma 

imagem com as variações dos níveis de cinza corrigidos. A Figura 4. 13 apresenta o 

diagrama de blocos dos principais estágios do método computac ional automático para a 

correção do efeito "heel" . 
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Figura 4. 13 - Diagrama ele blocos ilustrando as etapas elo método computacional 

automático para a correção elo efeito "heel". 
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4.5- Testes dos algoritmos 

Um conjunto de imagens experimentais foi gerado, tanto para comparar a 

determinação da posição do centro do campo obtido experimentalmente com a 

calculada computacionalmente, quanto para testar a eficiência da correção do efeito 

"heel" . As imagens de disco de alumínio foram obtidas com um sistema de registro sem 

tela intensificadora, diferentes técnicas de exposição e diferentes equipamentos. Essas 

modificações ocorreram para deslocar a projeção do campo de radiação sobre o filme e 

conseqüentemente a distribuição das intensidades na imagem. 

Analisamos a variação residual na região de fundo das imagens corrigidas pelo 

método desenvolvido através do desvio padrão. Esse processo permitiu verificar a 

porcentagem de variação eliminada e a escala dinâmica dos pixels da região de fundo 

(BEHIELS et al., 2002) . 

4.6 - Validação do método 

Aplicamos o método computacional automático para correção do efeito " heel" 

em I 00 imagens de uma base de dados de domín io público, DDSivf (Digital Database 

for Screening 1\1ammogmphy) da Universidade elo Sul ela Flórida- EUA. O projeto 

DDSM é um esforço conjunto envolvendo pesquisadores elo Massachuse((s General 

Hospital (D. Kopans, R. Moore), da Universidade do Sul da Florida (K. Bowyer), e elo 

Sane/ia National Laboratories - EUA (P. Kegelmeyer). Casos adicionais ela base foram 

fornecidos pela Washington University School of Medicine. Essa base de dados possui 

2620 casos ele pacientes que fi zeram exames mamográficos, ou seja, 131 O imagens, 

sendo duas imagens ele cada mama - uma na posição CC e outra na ML. Laudos 

mamográficos acompanham as imagens fornecendo informações como código de cada 

paciente, data do exame, classificação na categoria e na composição da densidade 

mamária ele acordo com (Bl-RADS - Breast Imaging Report anel Data System), 

assimetria da mama e laudo dado pelo médico. 

Também aplicamos o método sobre imagens de radiografias da mão (300 

imagens digitalizadas com 300 dpi de resolução e 8 bits de quantização de um banco 

que está sendo construído pelo grupo de pesquisa do Prof. Dr. Evandro L. L. Rodrigues 
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do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade de São Paulo - São Carlos), 

de pacientes com idade entre 7 e 18 anos. 
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CAPITULO 5 

Resultados e Discussão 

5.1 Obtenção dos parâmetros dos sistemas 

radiológicos e das imagens experimentais 

Para avaliar os algoritmos desenvolvidos, realizamos exposições com o 

Senograplle 500T (EQU IPAM ENTO A), do Laboratório de Imagens Médicas da 

Uni versidade de Mogi das C'n11.cs, c com o Pllilips-M80 (1-:QU IPAivll-: IT() l ~ ). do 

Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Utilizamos os fil mes Mama-M c Mi11r 2000 

sem tela intcnsificadora c colocamos sobre o cassete, 5 discos de alumínio de lO mm de 

diâmetro e I ,5 mm de espessura. 

Determinamos a posição do centro do campo de radiação elos equ ipamentos 

racl iográficos A e B com o cilindro ele acrí lico ele feixe paralelo (Figura 4. 1) e marcamos 

esse centro com uma seta ele chumbo, para poss ibilitar a comparação entre a posição 

obtida experimentalmente c a posição determinada computacionalmente. Calculamos o 

ângulo de inclinação elo anodo (o.) sendo 22° e 17° para os equipamentos A e B, 

respectivamente. Realizamos vári as exposições com o Dispositivo A que permitiu: 

• não movimentar o cassete entre a obtenção de duas imagens; 

• variar a distância foco/objeto. 

As imagens foram obtidas com as técnicas de exposição, listadas na Tabela 5.1. 



I 

'~ 

. I 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 78 

Tabela 5. 1 - Condições de exposição para obtenção das radiografias. 

Técnica Equipamento Tensão Corrente Tempo Dfo Filme 

elétrica (mA) (s) (mm) 

(kVp) 

A 34 160 450 1vlamo-M 

2 A 34 160 450 MinR2000 

3 A 34 200 500 MinR2000 

4 B 40 200 600 tvfinR2000 

As Figuras 5. 1(a), 5. 1(b), 5.2(a) mostram algumas imagens obtidas com o 

equipamento A. A imagem obt ida com o equipamento B é mostrada na Figura 5.2(b). As 

radiografias de 18 x 24 em foram digitalizadas em um aparelho VIDAR - Diagnoslic 

Pro, elo Hospital elas Clínicas ele Ribeirão Preto com 169 pm ele resolução espacial e 8 

bits de reso lução ele contraste. 

Modificamos o sistema ele registro (técnica 2) e o equipamento (técnica 4 ). 

Mudamos a distância foco/filme (técnica 3) para deslocar a projeção elo campo ele 

rad iação ~obre o fi I me e eon~~q lientemente a d i ~t ribuiçào das i lltc11sidades na imagem. 

As Figuras 5. 1 (c). 5.1 (el). 5.2(c) e 5.2(d) mostram, respecti vamente, o 

hi stograma com a d i stribui ç~o dos níveis de cinza dos pixels da<; imagens das Figuras 

5. 1 (a), 5.1 (b), 5.2(a) e 5.2(b). t\s Figuras 5. 1 (e), 5.1 (f) , 5.2(e) e 5.2(f) apresentam 

através ele gráficos tridimensionais a influência do efeito "heel" na superfície elas 

imagens das Figuras 5.1 (a), 5.1 (b), 5.2(a) e 5.2(b), respectivamente. Analisando esses 

gdtfi cos, observamos que o efeito "heel" provoca densidades menores para os objetos 

posicionados entre os pontos O e 200, na direção do eixo anodo/catoclo, c maiores para 

os objetos localizados próximo ao centro do campo de radiação, entre os pontos 800 c 

900 no mesmo eixo . 
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Figura 5.1 - Radiografias com: (a) técnica de exposição 1; (b) técnica de exposição 

2; (c) e (d) histograma de níveis de cinza e (e) e (f) mostram a 

representação 30 da distribuição de niveis de cinza das imagens. 
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Figura 5.2 - Radiografias com: (a) técnica de exposição 3; (b) técnica de exposição 

4; (c) e (d) histograma de níveis de cinza e (e) e (f) mostram a 

representação 30 da distribuição de níveis de cinza das imagens. 
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5.2 - Determinação computacional do centro do 

campo de radiação 

Aplicamos o algoritmo para localização do centro do campo de radiação nas 

imagens experimentais. As Figuras 5.3(a), 5.3(b), 5.3(c) e 5.3(d) mostram, 

respectivamente, os resultados obtidos após a aplicação do detector de bordas e 

limiarização nas radiografias obtidas com as técnicas de exposição 1, 2, 3 e 4. 

anodo catodo anodo catodo 

(c) (d) 

Figura 5.3 - Imagens obtidas após aplicação do detector de borda e limiarização nas 

radiografias com a: (a) técnica I, (b) técnica 2, (c) técnica 3 e (d) técnica 

4. 
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As Figuras 5.4(a), 5.4(b), 5.4(c) e 5.4(d) apresentam, respectivamente, as faixas 

selecionadas nas regiões A e B das radiografias obtidas com as técnicas I, 2, 3 e 4, após 

aplicação da regressão polinomial. A metade da distância entre os pixels semelhantes 

indica a projeção do eixo anodo/catodo na imagem. 
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Figura 5.4 - Níveis de cinza ao longo das tàixas A e B para determinação da projeção 

do eixo anodo/catodo nas radiografias: (a) técnica 1, (b) técnica 2, (c) 

técnica 3 e (d) técnica 4. 

A Tabela 5.2 apresenta os valores de correlação após o ajuste entre os pontos de 

controle das simulações e das radiografias obtidas com as técnjcas de exposição I, 2, 3 e 

4. 
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Tabela 5.2 - Correlação (C) entre os pontos de controle das simulações e das 

imagens radiográficas e porcentagem(%). 

Ponto de Técnica 1 Técnica 2 Técnica 3 Técnica 4 

controle 

c % c % c o;o c % 

0,887 89% 0,904 90% 0,9 13 9 1% 0,90 1 90% 

2 0,844 84% 0,787 79% 0,90 1 90% 0,888 89% 

3 0,846 85% 0,857 86% 0,853 85% 0,8 17 82% 

4 0,886 89% 0,882 88% 0,876 88% 0,953 95% 

5 0,869 87% 0,834 83% 0,9 12 9 1% 0,959 96% 

6 0,873 87% 0,969 97% 0,937 94% 0,878 88% 

7 0,95 1 95% 0,957 96% 0,97 1 97% 0,9 11 9 1% 

8 0,984 98% 0,942 94% 0,909 9 1% 0,844 84% 

9 0,966 97% 0,983 98% 0,99 1 99% 

As f iguras 5.5(a) c 5.5(b) mostram, respecti vamente, os resu ltados obtidos na 

loca li zação do eixo anoclo/catoclo c elo centro elo campo ele rad iação nas imagens 

expet imentai::. das Figun~s S. l (a) c 5.1 (b), processadas em fu nção elos dados obtidos 

com a s imulação. A linha branca horizontal indica n posição ela projeção do eixo 

anodo/catodo e a intersecção com a linha branca perpendicular mostra a posição do 

centro do campo ele radiação. A posição determinada experimentalmente é indicada pela 

seta. 
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anodo catodo 

(b) 

Figura 5.5 - Locali zação do eixo anodo/catodo e centro do campo na radiografia: (a) 

obtida com a técnica de exposição 1 e (b) obtida com a técnica de 

exposição 2. 

Nas Figuras 5.6(a) e 5.6(b) apresentamos, respectivamente, os resultados obtidos 

na localização da posição do eixo anodo/catodo e centro do campo de rad iação das 

radiografias obtidas com a técnica de exposição 3 e 4. 
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anodo catodo anodo catodo 

(a) (b) 

Figura 5.6 - Localização do eixo anodo/catodo e centro do campo nas radiografias 

obtidas com a: (a) técnica 3 e (b) técnica 4. 

A Tabela 5.3 apresenta as coordenadas em pixels dos centros medidos e 

calculados pelo algoritmo, assim como o desvio entre eles. O sinal colocado no valor do 

desvio indica se a localização do centro calculada esta antes(-) ou após(+) a posição da 

seta ue chumbo considerada como referência. 

Tabela 5.3 - Localização do centro, medido e calculado, desvio (ew pixels) e 

distância real (em mm). 

Técnica Coordenadas da Coordenadas da Desvio Distância 

posição do centro posição do centro (pixe/s) rea l 

medido (pixels) calculado (pixels) (mm) 

X y X y X y 

1 937 425 925 43 1 -12 +6 2,27 

2 935 353 929 330 -6 -23 4,02 

3 1024 355 1004 333 -20 -20 4,78 

4 518 496 568 504 -50 -8 8,57 

A Tabela 5.3 apresenta os valores de correlação obt idos com a função de custo, 

ou seja, a similaridade existente entre os pontos de controle da simulação com a imagem 

radiográfica. A média total da similaridade para cada imagem esta em torno de 90%. 
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Esse valor é considerado t~1 voráve l por Dekker et ai. (2003), que avaliou imagens ele 

radioterapias . 

A Tabela 5.5 traz os erros na locali zação final do centro do campo. A maior 

distância em relação a posição determinada experimentalmente foi de 8,57 mm. Isto 

representa 4,3 % do tamanho elo eixo anodo/catoelo . Como o filme sofre influência ele 

ruído quântico, digitalização e processamento, pequenos erros podem ser encontrados 

tanto para determinação do eixo anodo/catoelo como na determinação da posição do 

centro elo campo. A influência desses erros foi anali sada em relação ao desempenho do 

método de correção no item seguinte. 

Fizemos exposições, com os mesmos parâmetros radiográfícos, mas com marcas 

ele filme diferente (técnicas I e 2) , modificamos também o equipamento e a tensão 

elétrica aplicada ao tubo (técnicas 3 e 4), afim de avaliar o comportamento do algoritmo 

com alterações de parâmetros. As Figuras 5. 1 (a), 5. l (b), 5.2(a) e 5.2(b) apresentavam 

di ferenças de níveis de cinza devido as técnicas diferentes. Entretanto, os resultados 

apresentados nas Figuras 5.5(a), 5.5(b), 5.6(a) e 5.6(b) mostram que o a lgoritmo foi 

efic iente na determinação do eixo anoelo/catodo e do centro para todos os casos. 

5.3 Método computacional automático para 

correção do efeito "heel" 

Aplicamos o método automúti co para corrigir as variações dos níveis de c inza 

provocadas pelo efeito " hee l" sobre as imagens obtidas com as condições de exposição 

das técnicas I , 2, 3 e 4. Analisamos a semelhança com os pontos de contro le marcados 

nos eixos simulados e nas rad iografias. 

As Tabelas 5.4 e 5.5 apresentam os percentuais ele variação entre os pontos de 

controle, determinados através da técnica de mapeamento e o desvio entre eles . O sinal 

indica se o va lor ela simulação foi maior (+) ou menor (-) que o obtido no filme . 
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Tabela 5.4 - Variações encontradas na projeção do eixo anoclo/catoclo ela 

intensidade ela matri z " imagem fundo" (IF), da matriz " imagem 

racliográfíca" (IR), obtidas com as técnicas ele exposição I , 2, 3 e 

4, e desvio(%). 

Posição Técnica 1 Técnica 2 Técnica 3 Técnica 4 

(em) IF IR (%) IF IR (%) IF IR (%) IF IR (%) 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

-14 2 1 ,O 2 1,0 0,0 14,0 13, 1 + 0,9 18,0 17,0 + 1,0 

-12 14,0 12,0 + 2,0 12,0 11 ,6 + 0,4 13 ,0 11 ,3 + 1,7 15,0 13 ,3 +1,7 

-I o 9,0 7,0 + 2,0 8,0 7,0 + 1,0 9,0 8,0 + 1,0 9,0 8,0 + 1,0 

-8 6,0 5,0 + 1,0 6,0 5,2 + 1,8 7,0 6,0 + 1,0 5,0 4,0 + 1,0 

-6 4,0 3,0 + 1,0 4,0 3,0 + 1,0 5,0 5,2 - 0,2 3,0 3,2 - 0,2 

-4 2,0 2,0 0,0 2,0 1,0 + 1,0 3,0 3,0 0,0 1 ,O 2,0 - I ,O 

-2 1,0 1 ,O 0,0 1,0 0,0 + 1,0 2,0 1,4 + 0,6 1 ,O 1,0 0,0 

o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tabela ) .) - Variações enconrradas na direção ortogonal a projeção do eixo 

anodo/ca todo da intens idade da matriz " imagem fundo" (!F), da 

matriz " imagem racliogrúfica" (lR), obtidas com as técnicas de 

exposição I , 2, 3 e 4, e desvio(%). 

Posiçi'io Técnica 1 Técnica 2 Técnica 3 Técnica 4 

(em) TF IR CYr.) IF m (%) IF IR CY.,) JF IR (%,) 

(%.) (%) CYo) (%) (%) (%) (%) (%) 

-6 1,0 2,0 - I ,O 1,0 0,5 + 0,5 1,4 2,0 - 0,6 1,0 1,4 - 0,4 

-4 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 1 ,O - 0,4 0,0 0,0 0,0 

-2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 0,8 0,5 + 0,3 0,3 0,2 +0, 1 1,0 0,8 + 0,2 0,0 0,0 0,0 

6 1,0 1,0 0,0 1,0 1 ,O 0,0 1 ,O 1,6 - 0,6 1,0 1,6 - 0,6 
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As Figuras 5.7(a) c 5.7(b) mostram, respectivamente, os resultados obtidos após 

aplicação do método automático para correção do efeito "hcel" sobre as radiografias 

obtidas com as técnicas I e 2. Os histogramas de níveis de cinza das imagens das 

Figuras 5.7(a) e 5.7(b) são mostrados nas Figuras 5.7(c) e 5.7(d). As Figuras 5.7(e) e 

5.7(f) mostram a representação tridimensional dos níveis de cinza de toda a superfície 

das imagens das figuras 5.7(a) e 5.7(b) depois da correção do efeito "heel" . 

De forma análoga, apresentamos nas figuras 5.8(a) e 5.8(b) os resultados 

obtidos após aplicação do método para correção do efeito "heel" nas radiografi as 

obtidas com as técnicas 3 e 4, respectivamente. O histograma de níveis de cinza das 

imagens 5.8(a) e 5.8(b) são mostrados, respecti vamente, nas Figuras 5.8(c) c 5.8(d). As 

representações 30 dos níveis de cinza de toda a superfície das imagens das Figuras 

5.8(a) e 5.8(b), depois da correção do efeito "heel" são mostradas, respecti vamente, nas 

f iguras 5.8(c) c 5.8(f). 

Os resultados obtidos após a aplicação do método desenvo lvido (F iguras 5.7(a), 

5.7(b), 5.8(a) e 5.8(b)), mostram que houve uma uniformi zação dos níve is de cinza da 

região de fundo. Nas Figuras 5.7(c), 5.7(d), 5.8(c) e 5.8(d), observamos que, depois ela 

C1H rççà1), o~ hi sll)grama aptl.' ..,,.:ntam uma distribuivào gauss iana, como deveria ser. As 

rcprcscntaçócs tridimensionai s da distribu ição dos nÍ\·eis de cinza ao longo elas imagens 

das Figuras 5.7(c), 5.7(1), 5.8(c) c 5.8(1), mostram que o método conseguiu unilormiatr 

as regiões de fundo, mas principalmente representa todos os objetos com o cont raste que 

deveriam ter. 

Os resultados apresentados nas Tabelas 5.4 c 5.5 mostram uma boa coerênc ia 

entre os valores medidos nas matrizes " imagein racl iográfica" c os obtidos através da 

s imulação (matri zes " imagem fundo") com desv ios nào superi ores a 2,0%. 
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catodo ~modo catodo 

(a) (b) 

, ...... . 

(e) (f) 

Figura 5.7 - imagem obt ida após utilização do método automát ico de cotTeção do 

efeito "heel" com: (a) técnica de exposição 1, (b) técnica de exposição 

2, (c) e (d) histogramas de niveis de cinza e (e) e (f) di stribuição de 

niveis de cinza ao longo das imagens. 
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catodo anodo catodo 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 

Figura 5.8 - imagem obtida após utilização do método automático de correção do 

efeito "heel" com: (a) técnica de exposição 3, (b) técnica de exposição 

4, (c) e (d) histogramas de 1úveis de cinza e (e) e (f) distribuição de 

níveis de cinza ao longo das imagens. 
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5.4 - Aplicação do método em fantoma de mão 

Utilizamos o fantoma de mão da Phantom Laborat01y, do laboratório de análise 

de imagens médicas @Ladim da Profl D~ Márcia A. S. Bissaco, para avaliar o 

comportamento do método desenvolvido, nas imagens de estruturas anatômicas. As 

exposições foram feitas no equipamento B, utilizando chassi metaltrônica, tela kodak 

Lanex Regular e filme IBF. Os filmes foram digitalizados no aparelho VIDAR -

Diagnoslic Pro, do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto com 169 J..lm de resolução 

espacial e 8 bits de resolução de contraste. A Figura 5.9 apresenta uma imagem obtida 

com os parâmeh·os empregados na rotina diagnóstica: 40 kVp, 2,5 mA, ls e distância 

foco/imagem de 1 00 em. 

Figura 5.9 - Radiografia obtida com o fanloma de mão da Phantom Laborato1y. 

A Figura 5.10(a) mostra a imagem obtida após a aplicação do detector de bordas 

e a limiarização, denominada imagem "referência", na imagem da Figura 5.9. A Figura 

5.1 O(b) apresenta as faixas selecionadas nas regiões A e B após aplicação da regressão 

polinomial. 
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Figura 5.10- (a) imagem "referência" obtida após aplicação do detector de bordas e 

limiarização e (b) representação gráfica das faixas selecionadas nas 

regiões A e B para determinação do eixo anodo/catodo na radiografia. 

A Tabela 5.6 apresenta os valores de correlação após o ajuste entre os pontos de 

controle da simulação e da radiografia da mão. 

Tabela 5.6 - Correlação (C) entre os pontos de controle da simulação e cl~ 

rad iografia e porcentagem (%). 

Ponto de c 0/o 

controle 

0,953 95% 

2 0,909 91% 

3 0,930 93% 

4 0,870 87% 

5 0,939 94% 

6 0,946 95% 

7 0,9 18 92% 

8 0,929 93% 

9 0,893 89% 
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A Figura 5.11 mostra o resultado obtido na localização do eixo anodo/catodo e 

do centro do campo de radiação na imagem processada em função dos dados obtidos 

com a simulação. A linha branca horizontal indica a posição da projeção do eixo 

anodo/catodo e a intersecção com a linha branca perpendicular mostra a posição do 

centro do campo de radiação, assinaladas pela setas em vermelho. A posição 

detenninada experimentalmente esta no cruzamento das duas linhas assinaladas na 

Figura 5.11 pelas setas azuis .. Nesse caso, a diferença entre a posição determinada 

computacionalmente e a posição detenninada experimentalmente foi de 8,38 mm. Isto 

representa 3,76% do tamanho do eixo anodo/catodo dessa imagem. 

A Figura 5.12(a) mostra o resultado obtido após aplicação do método para 

correção do efeito "heel" na radiografia de mão. As Figuras 5.12(b) e 5.12(c) 

apresentam, respectivamente, os níveis de cinza dos pixels, de uma faixa da região de 

fundo, antes e após a correção do efeito "heel", nas direções paralela e perpendicular, 

respectivamente. 

l'rojcçAo do rixo 
nnodo/ca lodo 
dclcrmin:ul:t 

com putarioualmc11lc 

Projrç~o do eixo 
anodo/raludo 
determinada 

rxpcrimculalrucutc 

Linha pcrpcudicular 
'1-<r ci~u anudufcnlodu 

dclermiuad:t 
com pulacionalmcnlc 

Linha perpendicular ao 
c i ~o anodo/calodo 

dclcrminnda 
cxpcrimcntalmenlc 

Figura 5. 11 - Localização do eixo anodo/catodo e da posição do centro do 

campo na radiografia. 
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Figura 5.12- (a) Imagem obtida após utilização do algoritmo para correção do efeito 

"heel" aplicado sobre a radiografia, niveis de cinza obtidos antes e 

após aplicação do método de correção: (b) direção do eJxo 

anodo/catodo e (c) direção perpendicular. 
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De forma semelhante às imagens experimentais, os resultados apresentados com 

a radiografia do fantoma de mão mostram que a partir dos níveis de cinza entre os lados 

S, c S2, foi possível localizar a projeção do eixo anodo/catodo e o centro do campo de 

radiação com precisão de 96,24 % do tamanho do eixo anoclo/catoclo. Os valores ele 

correlação entre os pontos ele contro le da simulação com a imagem racliográfica estão 

acima dos 90%, portanto adequados (Dekker et ai. (2003)) para determinação ela 

correspondência espacial. 

A Figura 5. 12(a) apresenta os resultados obtidos após a aplicação do método 

automático de correção do efeito "hcel" na radiografia, mesmo quando são utilizados os 

mesmos parâmetros ela rotina cliagnóstica. As representações gráficas da Figura 5. 12(b) 

e 5. 12(c) , mostram que o método conseguiu uma boa uniformização da região de fundo 

da imagem em relação a sua representação original (Figura 5.9). 

5.5 - Aplicação do método em imagens médicas 

Depois de avaliarmos o comportamento do método em imagens ex perimentais, o 

método clcscnvol v ido foi apli cado em I 00 mamografias elos 2620 casos ex istentes na 

base de dados DDSM (Digital Datahasefor Screening Mammogmphy) da Un iversidade 

do S ul ela f-lórida - EUA c em 25 casos elas 300 radiografias da mão elo banco LA VI 

(Labomtório de Visc7o Computacional) elo Depart amento de Engenharia Elétri ca ela 

Uni vtrsidade de São Paulo - São Carlos - Brasil. 

A Figura 5. 13(a) mostra uma imagem da base de dados DDSM com 16 bits ele 

resolução de contraste. re-amostracla em 84 ~tm de resolução espac ial. A Figura 5. 13(b) 

mostra uma imagem de radiografia ele mão da base LAVJ com 8 bits ele resolução de 

contraste e 84 ~un de resolução espacial. 
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(b) 

Figura 5.13 -(a) Mamografia DDSM digitalizada e (b) Radiografia da mão LA VJ 

digitalizada. 

Aplicamos o algoritmo para localização do centro do cmnpo de radiação nas 

imagens da mama c da mão. As Figuras 5.1 4(a) e 5.14(b) apresentam as imagens 

"referências" obtidas após apl icação do detector de bordas e limiarização. 

Figura 5. 14 - Imagem obtida após aplicação do detector de borda e a limiari zação: 

(a) na mamografia; (b) na radiografia de mão. 
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Utilizando as imagens "referências", selecionamos as linhas na direção 

anodo/catodo e na direção perpendicular para determinação dos parâmetros desejados. 

As Figuras 5.15(a) e 5.l5(b) mostram as imagens com as linhas marcadas. 

Figura 5.1 5 - Imagem com linhas marcadas para quantificar a influência do efeito 

"heel": (a) na imagem da Figura 5.13(a); (b) na imagem da Figura 

5.13(b). 

Escoll1emos as linhas, na direção anodo/catodo e perpendicular a essa, e 

calculamos o valor médio (região 3 x 3 pixels) dos níveis de cinza dos pixe/s dessas 

linhas para quantificar a influência do efeito "heel". As Figuras 5.16(a), 5.16(b), 5.16(c) 

e 5. 16(d) mostram a influência do efeito "heel" na direção anodo/catodo e na 

perpendicular dessas imagens. 
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Figura 5. 16 - Níveis de cinza da imagem da Figura 5.1 5(a): (a) na direção 

anodo/catodo; (b) na direção perpendicular ao eixo; N íveis de cinza da 

imagem da Figura 5.15(b): (c) na direção anodo/catodo; (d) na direção 

perpendicular ao eixo. 

As Figuras 5. 17(a) e 5.1 7(b) apresentam, após aplicação da regressão 

polinomjal , os 1úveis de cinza das faixas selecionadas A e B para as imagens mostradas 

respectivamente nas Figuras 5. 13(a) e 5.1 3(b). 
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Figura 5.17 - Faixas selecionadas nas regiões A e B para determinação do etxo 

anodo/catodo na imagem: (a) da Figura 5.13(a); (b) da Figura 5.13(b). 

A Tabela 5.7 apresenta os valores de conelação após o ajuste entre os pontos de 

controle das simulações para a mamografia e a radiografia da mão. 

Tabela 5.7 - Correlação entre os pontos de contro le das simulações e das 

imagens radiográficas e porcentagem. 

Ponto de controle Correlação Porcentagem Correlação Porcentagem 

Mamografia Radiografia de mão 

1 0,898 90% 0,899 90% 

2 0,811 81% 0,970 97% 

"' .) 0,947 95% 0,987 98% 

4 0,999 100% 0,870 87% 

5 0,994 99% 0,912 91% 

As Figuras 5 .18( a) e 5. J 8(b) mostram os resultados obtidos na localização da 

posição do eixo anodo/catoclo e centro elo campo de radiação respectivamente para as 

imagens das Figuras 5.13(a) e 5.13(b). 
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(a) (b) 

Figura 5. 18 - Lm:alização do eixo anodo/catodo e centro do campo: (a) na mamografia; 

(b) na radiografia de mão. 

A Figura 5.19(a) mostra o resultado obtido após aplicação do método para 

correção do efeito "heel" na mamografia. As figuras 5. 19(b) e 5. 19(c) apresentam os 

gráficos antes c após a correção do efeito "heel" respectivamente nas direções paralela e 

perpendicular ao eixo anodo/catodo. 
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Figura 5.19- (a) imagem obtida após correção do efeito "heel" na mamografia; níveis 

de cinza obtidos antes e após aplicação do método de correção: (b) na 

direção anodo/catodo, (c) na direção perpendicular a essa. 

A Figura 5.20(a) mostra o resultado obtido após aplicação do método para 

correção do efeito "heel" na radiografia da mão. As Figuras 5.20(b) e 5.20(c) 

apresentam, respectivamente, os gráficos antes e após a correção do efeito "heel". 
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Figura 5.20 - (a) imagem obtida após correção do efeito "heel" na 1magem da 

radiografia da mão; niveis de cinza obtidos antes e após aplicação do 

método de correção: (b) na direção eixo anodo/calodo, (c) direção 

perpendicular a essa. 

Os métodos empregados para obter as imagens "referências" foram importantes 

para separar a região do fundo em relação aos obj etos no processo de seleção das linhas 

utili zadas para o processamento. A regressão eliminou os ruídos e pennitiu anali sar a 

tendência de comportamento desses dados. O comportamento dos níveis de cinza na 

direção perpendicular ao eixo é a mesma encontrada nas imagens experimentais. A 

metade da distância (M1 e M2) entre os pixels simétricos permit iu determinar a projeção 

do eixo anodo/catodo nas imagens. 

A Tabela 5.1 3 apresenta os valores de correlação, ou sej a, as similaridades 

ex istentes entre os pontos de controle da simulação com a radiogra fia. A média de 

simi laridade entre os pontos de controle esta em tomo de 92%, portanto adequada para 

aplicação do mapeamento. 
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Os dados obtidos no processo de determinação da projeção elo eixo anoclo/catoclo 

e localização do centro do campo ele radiação, mostram que o método pode ser 

considerado eficiente. Os resultados obtidos tanto no eixo anodo/catodo quanto na 

direção perpendicular, figuras 5. 19(b), 5. 19(c), 5.20(b) e 5.20(c), mostram a 

uniformização das regiões de fundo em relação à variação existente nas imagens ainda 

não processadas. 

5.6 - Tempo de processamento 

O tempo médio ele processamento em um processador Pentium IV 2.8 Ghz para 

loca li zação da projeção do eixo anodo/catodo e centro do campo para as imagens 

obtidas com as técnicas I , 2, 3 e 4 fo i de aproximadamente 2 minutos e o tempo 

utili zado para locali zar o centro elo campo e corrigir as vari ações do efeito "heel" nas 

radiografias experimentais foi de aproximadamente 7 minutos. 

Para as radiografias elo fantoma ele mão, o tempo médio de processamento nesse 

processador para apl ica<rào do método desenvolvido também ficou em torno de 7 

minutos, aproximadamente. Já para as imagens médicas, o tempo médio de 

processamento fo i ele aproximadamente 15 minutos. 

5.7- Validação do método 

5.7.1 - Análise da variação residual 

A eficiência do método foi avaliada inicialmente através da anMise quantitati va 

da variação residual do fundo, como mostra a Tabela 5.8. 
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Tabela 5.8 - Desvio padrão (a) obt ido após aplicação do método. 

Imagem Sem Com o/o* 

correção correção 

(a) (a) 

Figura 5.1 (a) 22,86 0,63 97,25 

Figura 5.9 8,81 1,12 87,28 

Figura 5.13(a) 1242,66 150,94 87,85 

Figura 5.13(b) 3,29 0,71 78,41 

*Porcentagem do desvio padrão removido. 

Observamos que o método automático de correção elo efeito "heel" tem um bom 

desempenho permitindo eliminar em média 87,69 % das variações das densidades 

presentes nas imagens. 

5.7.2 - Pré-processamento em radiografia de mão 

Uma ava liação do método foi fe ita por Oli vete et ai. (2004) que pré prm:essaram 

imagens radiográ fi cas de mão utili zando o método desenvolvido nesse trabalho. o., 
autores calcularam as áreas corresponclendo à imagem original ele cada osso e as 

compararam com as áreas obtidas após o pré-processamento. Foram analisadas 19 áreas 

corrcsponclendo aos ossos das falanges e mctacarpos. Em seguida, foi aplicada uma 

técnica para ajuste da imagem, baseada em filtros ele suavização, c técnicas de 

limiarização para aplicações genéricas. !\ limiarização aplicada sobre as imagens ele 

mão sem correção do efeito ·'heel" resultou em uma média de 168,37% de área, 

significando que as áreas calculadas foram em média 68,37% maiores que as medidas 

na imagem não processada. 

Quando o método foi aplicado sobre uma imagem onde o efe ito "hccl" foi 

removido com nosso método, o resultado médio obtido foi de 96,03%, perdendo apenas 

3,97% dos pixels da imagem original. Para comparar a efici ência de cada técnica ele 

limiarização quando aplicado nas imagens com c sem efeito "heel", Olivetc et ai. (2004) 

geraram gráficos individuais para cada método. O gráfico ela Figura 5.2 1 ilustra a média 

percentual das c1reas encontradas com as técnicas de limiarização aplicadas nas imagens 

sem correção do efeito "heel" e a Figura 5.22 a média após a correção do efeito "heel". 
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Figura 5.2 1 

180% 

160% 

140% 

120% 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

O o/o 

-
- 164,05% 

-
Otsu -

j---

t-

t-

j---

164,59% 

145,82% 
'----

Pun 137,99% 
-Niblack 

Rosenfeld -

-

-
r---

Média percentual da área da mão nas Imagens processadas sem a 

correção do efeito "heel". 

Fonte: Olivete et ai. (2004). 

Figura 5.22 
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A Figura 5.2 1 mostra que nenhuma das técnicas de limiarização apresentou 

resultados satisfatórios. Em todos os casos as áreas encontradas foram maiores quando 

comparadas às áreas originais, sendo ele 37% a 64% além do tamanho ori ginal. 

Analisando o gráfico da Figura 5.22, verificou-se que duas técnicas de limiarização 

conseguiram obter uma boa média em relação à imagem original, como foi o caso da 

técnica de Otsu e de Niblack, que tiveram uma média entre 97 c I 04% respectivamente. 

Segundo os autores, o algoritmo de correção do efeito "heel" permitiu eliminar as 

variações de intensidade do fundo das imagens e aux iliar o pré-processamento das 

imagens ele mão empregadas no acompanhamento clínico elo crescimento humano. 
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5.7.3 - Pré-processamento em mamografia 

Como outra avaliação, analisamos o desempenho de um sistema CAD na 

detecção das lesões numa mamografia original e em outra pré-processada com o método 

de correção desenvolvido. O sistema CAD foi desenvolvido por Pereira Junior (2004). 

A Figura 5.23 mostra a mamografia original, sem a correção, com as regiões 

com lesões indicadas pelo CAD. Após a correção, o resultado obtido é mostrado na 

Figura 5.24. Comparando as Figura 5.23 e 5.24 constatamos que o número de regiões 

diminuiu. A região inferior da imagem era Falso-Positivo (FP) e foi eliminada após 

aplicação do algoritmo melhorando o desempenho do sistema CAD. 

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 

Figura 5.23 - Regiões detectadas na mamografia. 
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Figura 5.24 - Detecção da região na mamografia após aplicação do método de 

correção do efeito "heel". 

A figura 5.25(a) mostra um outro caso da base de dados DDSM, sem a correção, 

e as regiõt:s Út:lt:clauas. Dt: fuumt auáluga, t:W!JH:g<uuos o u1t!todo cou1J)Uta ional 

automático de correção do efeito "heel" antes do processamento nessa imagem. O 

resultado da detecção é apresentado na Figura 5.25(b). Nesse caso, também observamos 

que o número das regiões diminuju restando apenas a região onde se constata presença 

de lesão. 
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(a) 

(b) 

Figura 5.25 - (a) Detecção das regiões em um segundo caso da base de dados DDSM. 

(b) detecção das regiões na mamografia após aplicação do método de 

correção do efeito "heel". 

Como estudo exploratório, esses resultados indicam que o pré-processamento 

utilizado na etapa inicial pode melhorar a qualidade da imagem e conseqüentemente 

aumentar o desempenho do sistema CAD. 
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CAPITULO 6 

Conclusões 

A determinação da posição do centro do campo de radiação é necessári a para 

uma avaliação consistente ele vários parâmetros elos sis temas ele raios X. Existem na 

literatura vários dispositivos experimentais desenvolvidos para esta localização. 

E ntre tanto, fatores importantes limitam o uso desses aparelhos, sendo o principal a 

segurança do operador durante o procedimento já que a localização elo di spositi vo 

experimental traz riscos de exposição à radiação. O método computacional 

desenvolvido permite loca linr com sucesso a projeção do eixo anoclo/catodo c a 

posição do centro elo campo de radiação apenas util inmdo informações da imagem 

radiográfica . Essa contribuição é importante já que na literatura não há registro de 

métodos computaciona is desenvolvidos para esse fim. 

As comparações realizadas entre o algoritmo desenvolvido e uma técnica 

convencional de local ização elo centro do campo de rad iação (leste de superposição feito 

com um cilindro ele acrílico) mostram que o primeiro é mais rápido e fáci l ele ser 

executado. A precisão também é muito boa já que o a lgoritmo permitiu locali zar a 

projeção do eixo anodo/catoclo e do centro do campo de radiação com desvio inferior a 

1% em lodos os testes realizados. Esse pequeno desvio ocorre devido provavelmente à 

influência do ruído quântico, da digita lização e do processamento . 

O método computaciona l automático considera as representações físicas 

empregadas no processo da obtenção de imagens para corrigi r as variações elas 

densidades ópticas. Esse método supera as técnicas de correção propostas por I-Iig lmam 

et a i. ( 1996) e Pawluczyk & Yaffe (200 1 ), onde a posição do dispositivo de gravação 

em relação a fonte de raios X deve ser marcado em cada imagem. 

O método de correção do efeito "heel" desenvolvido permite não somente que os 

níveis de cinza de todos os pontos do fundo da imagem sejam aprox imadamente 
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constantes (variação média máxima de 12,3 1%), quanto que os objetos apresentam 

densidades ópticas coerentes com suas absorções específicas. 

As aplicações computacionais (CAD) que requerem a análise elas densidades dos 

pixels das radiografias (PEREIRA JUNIOR (2004), OLIVETE (2004)) são prejudicadas 

pelo efeito "heel", que provoca mudança de contraste. Por isso, antes ela aplicação de 

um sistema CAD são utilizadas técnicas de pré-processamento que reduzam as 

variações das densidades do fundo da imagem radiográfica . O método desenvolvido 

neste trabalho foi utili zado para pré-processar imagens radiográficas da mão e 

mamografias mostrando resultados preliminares satisfatórios no desempenho desses 

sistemas. 

O tempo computacional gasto para aplicação do método em imagens 

racliográficas com resolução espacial ele 84~tm, foi de aproximadamente 15 minutos em 

média. O tempo gasto para pré-processar imagens com essa resolução com uma elas 

funções convencionais, a função de ajuste de fundo baseada em polinômio ele segundo 

grau, foi de aproximadamente 3 minutos. Na rotina diagnóstica essa técnica não fornece 

resultados sati sfatórios principalmente porque não reproduzem, após a correção, as 

densicladrs especí fi cas fornecidas pelas diferentes estruturas anatômicas. Seria portanto, 

necessário estudar meios de dimjnuir esse tempo, por exemplo, usauJu sislt:tllas 

distribuídos. 

6.1 - Sugestões para trabalhos futuros 

• Quantificar os efeitos produzidos no pré-processamento de tmagens 

racl iográficas, pelo método computacional automático de correção do efe ito 

" heel" desenvolvido no doutorado e comparar o desempenho ele sistemas CAD 

quando esse e outros métodos são utilizados para realçar in formações 

importantes das imagens racliográficas; 

• Estudo ele outras funções ele custo e mapeamento, em substituição ou 

combinação com as funções atualmente empregadas na localização elo centro elo 

campo de radiação. 
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