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Resumo 

Os Esquemas CAD ("Computer - Aided Diagnosis") têm mostrado bons 

resultados no auxílio ao diagnóstico precoce do câncer de mama. A classificação, 

nesses esquemas, é algo complexo e abrange investigações não só de técnicas 

computacionais, mas também das caracterizações citológicas dos achados de 

interesse clínico. 

Por isso, o presente trabalho objetivou o desenvolvimento de um esquema 

classificador visando a indicação de cada caso como "suspeito" e "não-suspeito", 

com base em investigações de imagens mamográficas digitalizadas. Nessa 

investigação em particular, o foco de análise foram agrupamentos de 

microcalcificações detectadas por técnicas de processamento de imagens. A técnica 

de classificação utilizada no esquema baseou-se em redes neurais artificiais (RNA) 

supervisionadas, empregando algoritmo de aprendizagem "backpropagation". 

O esquema classificador usando RNA, mostrou a eficiência dos descritores de 

forma na caracterização dos agrupamentos de microcalcificações e também a 

influência de atributos extraídos dos laudos das imagens como a idade e a 

"densificação". Os melhores resultados obtidos - apresentados aqui em forma de 

porcentagens e também de curvas ROC - mostraram 92% de acerto total com Az = 
0,96 aproximadamente, índices compatíveis aos dos melhores classificadores 

descritos pela literatura. 
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Abstract 

Computer-aided diagnosis (CAD) schemes have shown good results in aiding 

the early diagnosis of breast câncer. In such schemes, the classification is usually 

complex and it in uses not only computer techniques, but also cythologycal 

characterization o f the clinicai findings . 

Thus, this work has aimed to develop a classifier scheme regarding to indicate 

each case as "suspected" or "non-suspected", based upon digitized mammographic 

images investigation. This analysis focus was clustered microcalcifications detected 

by image processing techniques. The classification technique used in the scheme was 

based on supervised artificial neural networks (ANN), with backpropagation as 

learning algorithm. 

The classifier using ANN has shown the geometric descriptors efficiency for 

characterizing microcalcifications clusters as well as the influence of features 

extracted from images reports, as "age" and "density". The best data - presented here 

by percentage values and also by ROC curves - have shown 92% of conect results, 

with Az = 0,96, which are comparable to the values from the best classifiers 

describeb by literature. 
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Introdução 

1.1 O Câncer de Mama 

O câncer de mama é provavelmente o mais temido entre as mulheres devido à 

sua alta freqüência e sobretudo ao alto índice de mortalidade, sendo, conforme 

divulgado pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer que mais mata as 

mulheres no Brasil. Além disso, provoca grande impacto psicológico, pois envolve a 

percepção da sexualidade e a própria imagem pessoal, mais do que em qualquer 

outro tipo de câncer. A aparição da doença é relativamente rara antes dos 35 anos, 

mas a incidência cresce rapidamente depois desta idade. 

Como ainda não são conhecidas as causas do câncer de mama, não existem 

métodos bem definidos de prevenção. O que se tenta fazer é uma proteção com o 

objetivo de diminuir o alto índice de mortalidade entre as mulheres de média e 

avançada idade. Então a única proteção efetiva é o diagnóstico precoce. Para isto, 

estão relacionadas pelo menos três estratégias, as quais entretanto estão sujeitas a 

debates com respeito à eficácia e ao custo/benefício de sua utilização. Estas 

estratégias são o auto-exame das mamas, o seu exame clínico e a mamografia, que é 

considerada o exame de maior sensibilidade na detecção precoce do câncer de mama. 

Segundo dados fornecidos pelo INCA (vide tabela 1.1 ), o câncer de mama no 

Brasil mata seis mil mulheres a cada ano. Uma em cada 12 brasileiras poderá 

desenvolver a doença. A estimativa é que até o ano 2000 deverão ocorTer 35 mil 
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novos casos por ano. No Brasil, 75% dos casos diagnosticados estão em fase 

avançada da doença, com tumores grandes acima de 5cm. Tumores diagnosticados 

precocemente, porém, têm maiores chances de cura ou maior sobrevida. 

Em um estudo publicado pelo Joumaf of the National Cancer lnstitute de 

jan/1998, pesquisadores da Ohio State University em Columbus (EUA) afirmaram 

que o estresse causado pelo diagnóstico e pelo tratamento cirúrgico do câncer de 

mama diminui a imunidade celular nas pacientes com a doença. Eles concluíram que 

a redução do estresse pode melhorar a resposta imune e levar a uma melhor 

recuperação nos pacientes com câncer. 

Tabela 1.1 • Estimativa do número de casos novos c da taxa bruta de incidência de cí\ncer, 
segundo localização primária, sexo e distribuição percentual. Brasil- 1999 

Tabela 1.1.1- Mulheres 
LOCALIZAÇÃO PRIMÁRIA W DE CASOS NOVOS TAXA BIWTA/100.000 MULHERES 

Mama 

Colo do Útero 

Pele, niío melanoma 

Cólon e Reto 

Estômago 

Corpo do Útero 

Pulmão 

Doca 

Pele, mehmomn 

Dexign 

Esôfago 

Outras 

Total 

LOCALIZAç;\o PRIMÁRIA 

Pele, não melnnoma 

Pulmão 

Próstata 

Estômago 

Cólon e !teto 

lJoca 

Esôfago 

Pele, mchmoma 

Outras 

Totnl 

3 1.200 

20.652 

16.800 

9.850 

6.750 

5.450 

4.800 

2.100 

2.050 

1.800 

1.700 

3 1.250 

134.400 

Tabela 1.1.2- HOMENS 

N• DE CASOS NOVOS 

19.1 50 

14.800 

14.500 

13.600 

9.200 

5.850 

5.300 

1.800 

37.550 

127.500 

39,58 

26,28 

20,65 

12,54 

8,55 

6,89 

6,04 

2,64 

2,50 

2,28 

2, 14 

40,70 

170 ,79 

TAXA DRUTA/100.000 HOMENS 

25,00 

18,89 

18,49 

17,34 

11,66 

7,52 

6,75 

2,45 

47,21 

162 
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As microcalcificações são grandes indicadoras do câncer de mama, como 

pode ser notado na literatura ([LANYI-86], [MITCHELL-88], [CANELLA-99], 

[NAGEL-98], [SHEN-93, 94], [CHAN-96], [TA0-98], [EGAN-81], [SICKLES-82 e 

86], entre outros artigos), embora muitas delas sejam benignas. A classificação é 

bastante complicada para os médicos. Por isso ultimamente as pesquisas estão 

atentando muito para esta área. 

A mamografia é considerada o exame mais eficiente de rastreamento do 

câncer de mama [MITCHELL-88], pois sua sensibilidade é alta. Através da 

mamografia é possível detectar microcalcificações, estruturas consideradas não 

palpáveis, geralmente da ordem de 0,5 mm de diâmetro, o que dificulta a 

visualização dos médicos. 

Qualquer fator que coloque o médico em dúvida da presença ou não de uma 

microcalcificação ou de sua patologia (tumor maligno) faz com que a paciente seja 

encaminhada para uma biópsia, o que é traumatizante, pois além de dolorido, é um 

exame invasivo. E caso seja constatado que a paciente realmente não tem a doença, o 

que acontece com freqüência, o gasto envolvido neste etTo de diagnóstico, além de 

alto, é desnecessário. 

1.2 Detecção e classificação do Câncer de Mama por sistemas 

computadorizados 

Com intuito de diminuir a mortalidade de mulheres em todo o mundo vítimas 

do câncer de mama, sistemas computadorizados de auxílio ao diagnóstico estão 

sendo desenvolvidos por muitos grupos de pesquisa. Estes sistemas auxiliam não 

apenas na detecção de lesões e microcalcificações, mas também na sua classificação. 

A classificação pode objetivar a divisão em estruturas benigna ou maligna, ou 

apenas em "suspeita" ou "não-suspeita". Estes esquemas são vistos como uma 

segunda opinião ao médico na tomada de decisão no momento do diagnóstico. 



lntrod11 ão 4 

Muitas técnicas computacionais e fetTamentas matemáticas são empregadas 

na construção destes esquemas, tais como Visão Computacional, processamento de 

imagens, digitalização de imagens, reconhecimento de padrões, Redes Neurais 

Artificiais. Elas geralmente são combinadas a fim de modelar o raciocínio dos 

especialistas na busca de assisti-los em consultórios e hospitais. Além disso, a 

qualidade da imagem deve ser considerada, através dos conceitos e parâmetros 

utilizados em controle de qualidade dos equipamentos, desde sua formação até a 

digitalização e as características do próprio digitalizador. 

1.3 Motivação 

Os etTos nos diagnósticos do câncer são freqüentes, devidos às dificuldades 

de identificação e classificação dos achados mamográficos. Isso é causado muitas 

vezes pelo tamanho reduzido das estruturas de interesse e pelas várias limitações das 

imagens e dos próprios equipamentos mamográficos. Com os etTos, o aumento no 

número de pacientes submetidas à biópsia cresce muito, visto que este exame é a 

única forma de comprovação efetiva do diagnóstico. 

Um diagnóstico preciso depende de muitos fatores, sendo um deles, e talvez o 

mais importante, a experiência do especialista . Somente nos Estados Unidos, o custo 

destes etTos é de aproximadamente 250 milhões de dólares por ano em biópsias de 

microcalcificações benignas ([ROGOVA-99]). No Brasil não é conhecida esta 

estimativa, mas acredita-se que não deva ser muito diferente. 

1.4 Objetivos 

Dentro das linhas de pesquisa do LADI - Laboratório de Análise e 

Digitalização de Imagens - uma ênfase particular têm sido dada ao emprego de 
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técnicas de processamento de imagens para desenvolver esquemas computadorizados 

como coadjuvantes no diagnóstico de lesões mamárias a partir da mamografia. 

Trabalhos anteriores já levaram à elaboração de um esquemas automático de 

detecção de agrupamentos de microcalcificações ([NUNES-97]), que podem ser de 

utilidade no direcionamento do diagnóstico final. 

A partir do estudo dos diversos modelos de esquemas computadorizados para 

auxílio ao diagnóstico precoce do câncer de mama, a construção de um esquema 

classificador para avaliar agrupamentos de microcalcificações, revelou-se uma 

necessidade e sobre seu desenvolvimento é que versa o presente trabalho. Esses 

agrupamentos, portanto, devem ser detectados pelo esquema de processamento 

previamente desenvolvido ([NUNES-97]) e o classificador deverá investigá-los por 

meio da extração de atributos através de descritores matemáticos. 

Como na literatura muitos trabalhos estão usando como técnica de 

classificação Redes Neurais Artificiais (RNA), o nosso propósito é estudar as RNA 

supervisionadas a fim de desenvolver um classificador neural para a predição de 

casos em que foram detectados agrupamentos de microcalcificações como 

"suspeitos" e "não-suspeitos" com a finalidade de auxiliar na redução dos erros 

ocorridos no diagnóstico do câncer de mama. 

As análises dos resultados obtidos com o classificador deverão basear-se na 

comparação com dados do laudo médico, os quais também servirão para elaboração 

das curvas ROC. 

1.5 Disposição do Trabalho 

Além dessa introdução, os seguintes capítulos são apresentados: 

2. Microcalcificaçõcs: Características Patológicas e Radiográficas -

Características de microcalcificações visualizadas em mamogramas e as 

diferenças entre malignas e benignas abordadas na literatura, além dos 

conceitos de formação das imagens. 
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3. Reconhecimentos de Padrões Aplicados em Sistemas CAD - definição 

de sistemas CAD e como são utilizadas as técnicas computacionais nos 

esquemas de auxílio ao diagnóstico médico. 

4. Redes Neurais Artificiais- Conceitos básicos da fenamenta e algoritmos 

das redes supervisionadas que esclarecem e validam a eficiência da 

técnica. 

5. Sistemas Computadorizados de Classificação de Estruturas 

Mamográficas - Estado da arte dos sistemas de classificação 

computadorizados. 

6. Mate1·iais e Métodos - Descrição dos procedimentos utilizados no 

desenvolvimento do esquema classificador implementado nesse trabalho. 

7. Resultados e Discussões -Disposição e discussões dos resultados obtidos 

com o classificador. 

8. Conclusões - Apresentação das conclusões desse trabalho e algumas 

sugestões para trabalhos futuros. 

9. Bibliografia - Referências bibliográficas. 
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Microcalcificações: Características Patológicas e 

Radiográficas 

7 

As microcalcificações são artefatos de grande valor para a identificação 

precoce do câncer de mama ([MITCHELL-88]). Ao serem detectadas, são analisadas 

com muito cuidado, pois seu tamanho reduzido dificulta o reconhecimento de 

características que possibilitam classificá-las corretamente quanto às suas origens, 

embora o simples fato de elas estarem presentes num mamograma, na maioria dos 

casos, já é suspeito. 

2.1 Visualização de Estruturas de Interesse em Mamogramas 

A sensibilidade da mamografia é alta, embora haja estudos que mostram 

perda de l 0% a 15% dos casos de câncer detectável no exame clínico. Isso se refere 

geralmente aos casos de mamas densas, que são características de pacientes mais 

jovens 1
: esse tipo de mama ainda é um problema para o diagnóstico precoce do 

câncer, em razão da pequena variação de contraste entre os tecidos envolvidos. 

A visualização de esttuturas de interesse em mamogramas depende de muitos 

fatores físicos e técnicos. A iluminação tem que ser adequada, exige negatoscópios 

próprios com luz mais f011e, o ambiente deve estar com pouca iluminação e a 

1 Dados fornecidos pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA): http://www.inca.org.br/epidemiologia/ 
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qualidade da imagem deve ser boa. O aparelho mamográfico é um dos matares 

responsáveis pela boa visualização dos médicos, pois o equipamento deve estar 

corretamente calibrado. Uma imagem é considerada de boa qualidade quando se 

consegue a melhor resolução espacial em conjunto com a melhor resolução de 

contrate possível. Os filmes também influenciam na qualidade da imagem. 

A maior dificuldade na interpretação das imagens mamográficas é o baixo 

contraste e, também, no caso da detecção do câncer precoce, o tamanho reduzido das 

características de malignidade das microcalcificações ([SHEN-93]). 

2.1.1 A Mamografia e o Sistema Mamográfico 

Existem técnicas de posicionamento da mama para o exame. Diante do 

conhecimento da anatomia e mobilidade mamária, os esquipamentos atualmente 

permitem a utilização de técnicas de posicionamentos, para que se possa explorar 

melhor a mama. A incidência médio-lateral oblíqua (MLO) oferece a melhor 

opmtunidade de mostrar toda a mama numa única imagem, mas para isso é preciso 

que o posicionamento do receptor de imagem do aparelho esteja paralelo ao plano 

muscular, expondo o máximo possível do tecido mamário e axilar. Já a incidência 

crânio-caudal (CC) complementa a MLO, pois o objetivo da CC é incluir todo o 

tecido póstero-medial, o que não é possível na visualização na MLO. O mamilo na 

incidência CC deve estar posicionado na linha média, ou seja, no centro do campo de 

exposição ([MITCHELL-88]). 

Os sistemas mamográficos têm um acessório chamado de compa1timento de 

compressão, que tem uma função importante. A mama é comprimida por uma placa 

de um material radiotransparente até que se consiga a menor espessura possível. Na 

figura 2.1 é possível identificar esse compartimento. 
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(a) (b) 

Figura 2.1- Posições de exposição para exames mamográficos: a) incidência CC; b) incidência 

MLO 

9 

A compressão da mama tem três finalidades principais que muito contribuem 

para a qualidade da imagem. Uma é que, com menor espessura, diminui a radiação 

espalhada e assim o barramento; outra é que imobiliza a mama e assim dificulta o 

movimento no momento em que a imagem está sendo formada e, por último, a 

compressão possibilita a região de interesse ficar mais próxima do detector de 

imagem (chassi com o filme) e evita a sobreposição de tecidos quando feita de 

maneira adequada. Na figura 2.2, é possível observar uma imagem de uma mama 

que não foi corretamente posicionada. 
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(a) (b) 

Figura 2.2 -Imagens mamográficas a) Mama mal posicionada e mal comprimida; b) Mama 

corretamente posicionada e corretamente comprimida 

lO 

O equipamento dedicado à mamografia é especial, pois a imagem deve ser de 

alta resolução para que se possam visualizar as estmturas mamárias que são 

compostas de tecidos moles, ou seja, cuja absorção de raios-X é pequena e com 

densidades menores que a densidade do osso, por exemplo. 

Algumas modificações no tubo de raios-X contribuem para melhorar a 

imagem dos tecidos moles. O alvo do tubo é de um material diferente do 

equipamento de raios-X convencional. Os sistemas de raios-X convencionais 

geralmente usam tubo de tungstênio. O do equipamento mamográfico, porém, é de 

molibdênio, dadas suas características atômicas. O feixe produzido num tubo de 

molibdênio é menos absorvido do que um feixe produzido num tubo de tungstênio, o 

que é conveniente no caso de radiografia de mamas, devido aos tecidos que a 

constituem. 

\ 
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O campo de radiação no mamógrafo é pouco maior que a metade do campo 

dos sistemas convencionais e para se conseguir isso utilizam-se colimadores de 

feixes e restritores, que são uma espécie de direcionadores do feixe de raios-X e 

barradores de radiação. Isso ajuda a diminuir a dose de radiação ionizante em outras 

partes do corpo do paciente e também colabora com a melhoria da imagem. Os filtros 

impedem que os fótons do feixe que atrapalham na formação da imagem e nada 

acrescentam para o diagnóstico, sejam espalhados, além de atingirem o paciente 

somando-se à dose de radiação recebida . Os filtros, geralmente, são de molibdênio, 

com cerca de 0,03mm de espessura, que impedem a passagem de radiação inferior a 

20keV. 

No sistema mamográfico, o ponto focal é bem pequeno, pois deve ser 

possível de visualizar pequenas estruturas de até 0,3 mm de diâmetro. A figura 2.3 

mostra o ponto focal aparente, que é o tamanho que está sendo "visto" pelo plano 

Imagem. 

r;:;:_ r 
~cal real 

Vidro oue envolve o tuho \ \! / 
\ ::: Orificio 

' I\::> 
: · · : Filme 

~~~?& 

Figura 2.3 Ponto Focal Aparente 

O chassi mamográfico apresenta um écran intensificador que, ao contrário do 

convencional, se posiciona embaixo do filme, como pode ser visualizado na figura 

2.4. Os fótons atravessam o filme, chegando pela sua base, atingem o écran, 

transformam-se em luz visível e refletidos de volta impressionando o filme. Esse 

posicionamento evita o efeito "crossover" e ajuda na obtenção de uma melhor 

resolução da imagem. O efeito "crossover" é o fenômeno do filme ser impressionado 

duas vezes pelo mesmo fóton, de modo que isso causa uma cetta penumbra na 
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imagem, deteriorando a resolução. O que acontece no "crossover" é que o fóton de 

raios-X, ao interagir com o écran intensificador e se transformar em luz visível, 

impressiona o filme (quando de dupla emulsão) na primeira camada com emulsão 

que encontra e pode atravessar e impressionar a camada inferior novamente, 

provocando a penumbra ([WOLBASRST-93]). 

Tubo mamogrMico 

Compartimento 
de Compressão 

Grade 
Mamogrãfica , 

Alvo de Molibdênio 

Filtro de Molibdênio 

Fólons de Baixa Energia 

Base do Filme 
Emulsão Simples 
Tela Fluoroscónica 

Figura 2.4- Sistema mamográfico 

O posicionamento do écran intensificador sob o filme no sistema 

mamográfico também tem um outro objetivo além de evitar o "crossover", que é o de 

prevenir uma grande absorção de fótons antes que eles se encontrem com o filme, 

pois como os raios-X na mamografia são de baixa energia, um simples écran poderia 

absorver mais que 50% dos fótons que a ele chegam. 

2.1.2 Resolução de Contraste e Resolução Espacial 

O contraste é justamente o grau de variação de densidade óptica (grau de 

escurecimento) entre diferentes áreas da imagem, ou entre uma an01malidade e os 

tecidos adjacentes. 

O contraste da imagem é importante, pois para que um detalhe, mesmo que 

grande o bastante, seja visto, é preciso que haja diferentes graus de densidade óptica 
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entre os tecidos ao seu redor. Ele depende do material do anodo do tubo do raios-X 

do mamógrafo ou do espectro de radiação produzido pelo tubo, da filtração do feixe 

primário, da quantidade de radiação espalhada produzida pela mama; da curva 

característica e condições do filme. 

A exposição à radiação resulta no escurecimento do filme ou aumento da 

densidade óptica, e é proporcional ao produto da corrente do tubo de raios-X pelo 

tempo de exposição ([CURR.Ylll-90]). O contraste é definido pela diferença de 

densidade óptica entre duas regiões da imagem. Segundo Cameron, o contraste na 

mamografia é diretamente proporcional às diferenças entre os produtos dos 

coeficientes de atenuação e densidades ópticas ([CAMERON-78]). 

Além do contraste, a resolução espacial da imagem é um fator de influência 

para a visualização de detalhes, mesmo se ele apresentar um tamanho suficiente e 

bom contraste em termos de absorção. A nitidez depende do tamanho do ponto focal, 

da distância foco-filme e filme-objeto e da resolução do sistema de registro da 

imagem (geralmente filme) . 

O sistema de imagem contém ruídos estruturais que podem obscurecer os 

detalhes de interesse. Os grãos do filme e os fótons de raios-X influenciam 

significativamente no ruído. O sistema écran-filme é particularmente propenso a ter 

um fundo ruidoso causado pela diferença entre os tamanhos de grãos dos filmes, 

radiação inerente (o "quantum") e o ruído estrutural dos écrans intensificadores. 

2.2 Microcalcificações e o Câncer de Mama 

As calcificações são depósitos de cálcio, que podem ser visualizadas em 

imagens mamográficas. Mais de 20% de calcificações de mama são produzidas por 

lesões de doenças malignas. Através de uma avaliação cuidadosa dos formatos, 

texturas e distribuições dessas calcificações, torna-se mais fácil identificar a sua 

procedência ([NÂPPI-99]). Já as microcalcificações são consideradas estruturas 

menores ou iguais a 0,5mm. Freqüentemente são os únicos indícios da existência de 

uma lesão na mama, antes que ela possa ser identificada com segurança. Os 
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formatos, configurações e tamanhos podem ser sugestivos da característica - maligna 

ou benigna - daquela lesão. 

Uma das dificuldades a serem superadas na área é a ausência de 

padronização de conceitos. As definições a respeito de calcificações e 

microcalcificações e outros termos utilizados pelos especialistas apresentam grande 

variação na literatura. Em 1980, R.L.Egan et a!., ([EGAN-80]), depois de 

pesquisarem 42.888 estudos clínicos e radiográficos, concluíram que as calcificações 

apresentavam tamanho variando de 2 a 3 mm. Em 1982, E. A. Sickles 

([SICKLES-82]) fez um estudo da detectabilidade de microcalcificações utilizando 

diversas técnicas de formação de imagens. Nesse estudo, as microcalcificações são 

simuladas e seus tamanhos estão no intervalo de O, 15 a 0,55 mm. Segundo pesquisa 

do mesmo autor, descrita em ([SICKLES-86]), as calcificações são as menores 

estruturas identificadas em um mamograma e são vistas em cânceres de mama como 

"clusters" (agmpamentos) de minúsculas partículas (menores que 0,5 mm), 

apresentando formas lineares, curvilíneas ou ramificações. 

Em ([LANYI-86]), afim1a-se que grande parte de ocorrências clínicas de 

carcinomas de mama (43% a 49%) é detectada pela presença de microcalcificações, 

sendo 21% delas menores que 0,25 mm de diâmetro; algumas não são maiores que 

O,lmm. 

O diagnóstico coneto não depende apenas da percepção destas pequenas 

partículas de cálcio, mas também de interpretações . Somente por uma análise 

meticulosa dos formatos individuais da cada calcificação e seus 11 clusters11 é possível 

diferenciar casos malignos ou suspeitos, ou ainda benignos. Portanto, a qualidade da 

imagem é um fator crítico importantíssimo nos diagnósticos de diferenciações de 

microcalcificações mamárias. 
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2.2.1 Características Patológicas e Características 

Radiográficas 

De acordo com Lanyi ([LANYI-86]), a patogênese das microcalcificações 

intramamárias não é uniforme. Elas podem estar associadas com inflamação, 

degeneração e processo de metabolismo tóxico; ou elas podem resultar de feridas 

(lesões) inclusive mecânicas. As calcificações de doenças tipicamente malignas 

geralmente são múltiplas e são uniformemente distribuídas no tecido; elas são 

granulares e têm uma intensidade relativamente baixa; fonnam-se dentro de dutos 

lactares dilatados que contêm resíduos celulares. 

Por outro lado, estudos mostram que depósitos de cálcio em carcinoma de 

mama não ocorrem apenas entre as células de câncer, mas também dentro de tumores 

de células e em estromas vizinhos. 

Algumas características radiográficas que levam à suspeita de malignidade: 

microcalcificações de O, l a 0,3 mm de diâmetro; 

pouca intensidade; 

formatos irregulares e densidades não uniformes; 

agmpamentos ovais de 2 a 5 mm de diâmetro. 

Em seu livro, Lanyi ([LANYI-86]) considera que quanto maior a 

microcalcificação, menor a suspeita de malignidade. Por outro lado, "clusters" de 

microcalcificações são freqüentemente o primeiro sinal do câncer de mama visível 

em mamogramas. 

Ele mostra um levantamento da literatura com as principais publicações sobre 

microcalcificações de mama. Na tabela abaixo está patie deste estudo representado. 
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Tabela 2.1 Estudos das características de microcalcificações 

Autor 

Coibassini et ai. 

(1982) 

Egan ct ai. 

(1980) 

Frichbier and 

Lohbeck ( 1977) 

Número 

~lal. 8en. Tot 

11 5 353 468 

Não especificado 

Localiza- Especlflcações finas Número 

ção de diagnósticos de 

histológi- diferenciais 

c a 

Sim Não especificado 

Não Não especificado 

especi fica 

do 

Não 

Especifica 

do 

Não especificado 

ncopiasias 

lobulnres 

(LCIS) 

incluldns 

em 

carcino-

mas 

Não 

especifica 

do 

13 

Não 

especifica 

do 

Sinais i>atognomanicos de 

carcinomas 

Polimorfismo; variabilidade de 

fom1atos não l: típico de 

carcinoma. Número de 

microcalcificações por clustcr e 

por cm1 é maior em carcinomas. 

Não há diferenças significantes 

entre fommtos de "clusters" 

malignos c benignos. Fom1atos de 

"clustcrs" e a distribuição não 

foram analisados. 

Muitas microcalcificações em 

cluster, variando de muito finas 

até grosseiras, densidade variável 

de imperceptlvcl a muito densas, 

indício em radiografia, provém da 

presença de carcinomas. Há 

sobreposição de dependendo da 

posição de exposição de 

calcicações em doenças 

fibrocis ticas e carcinomas que não 

podem sem identificados apenas 

com mamografia. 

Grande número de 

microcalcificações, alto risco de 

malignidade. Variam de muito 

pequenas até calcificações 

grosseiramente visíveis. 

Polimorficas; de fom1atos bizarros 

e irregulares, alta suspeita de 

malignidade. Configuração 

irregular é suspeita. 
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Hocflken and 

Lanyi ( 1973) 

lngbleby and 

Gcrson-Cohen 

(1960) 

umyi (1977) 

Não especificado 

64 Nilo 

especificado 

60 111 171 

Leborgnc ( 1951) Não especificado 

Menges et ai. 

(1973) 

Milliset ai. 

(1976) 

13 54 

33 27 

67 

60 

Não 

especifi· 

c a do 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Para lesões benignas Não 

especifica 

do 

Densa; cristalina; granular muito 

fina; angular ou bizarra. Como 

estilhaços de pedras 

l'ara lesões benignas Excluitlo Agmpadas, finas, tendem a ser 

lineares como pontas de agulhas 

quebradas; grandes calcificações 

amorfas também ocorrem, mas 

não são especificas 

Não especi ficado Excluido Tamanho, número, extensão, 

densidade, contorno, não tem 

muito significado para o 

diagnóstico. Microcalcificações 

são polimorfas (puntifom1cs, 

lineares, fonnatos irregulares, 

como poeiras), raramente isoladas. 

Densamente arranjadas, 

usualmente agmpadas em fomms 

triangular, trapezoidal, ou em 

fonna de roseta. 

Para lesões benignas Não 

espeeifi· 

c a do 

Agmpadas em clusters; arranjadas 

de maneira convergente; 

inumeráveis; puntifonnes, 

Para lesões benignas Não 

espeeifi · 

c a do 

Para lesões malignas 

parecidas com grãos de sal. 

Grande número 

microcalcificaçõcs, 

de 

provável 

carcinoma Mais do que 5, 

justifica biópsia Arranjadas 

lineannente ou em "clusters". 

A relação de calcificações para 

outras características radiológicas, 

número e distribuição foram 

estudadas; densidade c formato 

não foram considerados como 

caracteristicas que ajudam a 

distinguir entre maligno e 

benigno. Microcalcificações 

malignas são indistingüiveis das 

benignas. 
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Moskowits 

(1979) 

Não cspeci ficado Não 

especifi

cado 

Não especificado Não O risco depende do fom1ato das 

cspecifi- microcalcificações. 

cado Particulannentc é alto para as 

ramificadas c lineares. 

Segundo trabalhos publicados por Michele Le Gal ([LE GAL-84]), as 

características radiográficas a serem analisadas, para que se possam classificar as 

estmturas, devem incluir tamanho de microcalcificação, número de 

microcalcificações por centímetro cúbico (que no plano radiográfico é representado 

em duas dimensões), fmma destas microcalcificações, densidade e distribuição. 

As formas podem ser representadas pela tabela abaixo, segundo seus estudos, 

que têm sido usados como critério na prática clínica. 

Tabela- 2.2 Classificação de Michelc Lc Gal (1984) 

Tipo Microcalcificaçõcs- Morfologia % de Malignidade 

Tipo I Anelares, redondas, discóides, com centros lucentes Todas são benignas 

Tipo 11 Redondas, isodensas, unifom1es 22% são malignas 

Tipo III Puntifonnes, tipo "poeira", difieil identificação 40% são malignas 

Tipo IV Irregu lares, poliédricas, tipo "grão de sa l" 66% são malignas 

Tipo V Vermiculares, ramificadas, em fom1a de letras Todas são malignas 

Ainda em ([LANYI-86]) é mostrado que as calcificações ocorridas nos 

lóbulos e sistema ductal correspondem a 26,3% de todas as calcificações 

intramamárias encontradas na prática clínica. Num estudo de 1144 

microcalcificações encaminhadas para biópsia, 24,5% (281 de 1144 biópsias) foram 

registradas nos sistemas lobular e ductal. A lesão benigna ou maligna quase sempre 

representa formas de cavidades nas quais ela ocorre, e isso determina seus fmmatos e 

arranjos. Então fica claro que um bom conhecimento de anatomia de mama, 

patologia e anatomia radiográfica é necessário para estabelecer a localização das 

microcalcificações e fazer um diagnóstico mais preciso, a fim de diminuir as 

ocorrências de diagnóstico falso-positivo e falso-negativo. Lanyi também conclui 

que na análise das microcalcificações, há três fatores característicos fundamentais 

para se chegar a um diagnóstico mais preciso: 

formato dos "clusters" das microcalcificações; 

formato das microcalcificações individuais; 
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número de microcalcificações por "cluster" (informação relevante). 

Uma quarta característica é a intensidade (densidade) das microcalcificações 

na imagem radiográfica. Na prática, a análise dessa característica não é usual porque 

isso requereria um microdensitômetro para avaliação precisa. Também a intensidade 

da microcalcificação depende da técnica radiográfica empregada (espessura do filme, 

temperatura de revelação, corrente no tubo, energia do feixe) e distribuição do tecido 

da mama (mais gordurosa ou mais densa). 

Segundo Lanyi ([LANYI -86]), a presença de pelo menos cinco 

microcalcificações em um "cluster" já é considerado um caso suspeito. 

Já Edward A Sickles em ([SICK.LES-86]) considera também que não 

pode ser descartada a suspeita em casos de "cluster" com três ou quatro 

microcalcificações em lcm2 principalmente se elas forem menores ou 

aproximadamente iguais a 0,5 mm. Uma maneira de avaliação proposta neste seu 

trabalho é primeiramente identificar as estruturas com características benignas 

(calcificações com centros brilhantes, calcificações atteriais, calcificações pós

cirúrgicas, calcificações de fibroadenomas arredondadas) e, não sendo identificadas 

estas características, a estrutura deve ser considerada suspeita. 

Em nosso sistema, consideraremos "cluster" como um agrupamento com pelo 

menos 3 microcalcificações numa área de 1 cm2 ([NUNES-97]). 

Com objetivo de classificar as calcificações e considerando as dificuldades 

encontradas na realização dessa tarefa, foram feitos alguns estudos abrangendo suas 

origens, formatos, posição e agrupamento ([MITCHELL-88]). Na prática, porém, 

algumas características são de dificil identificação por patte dos especialistas, o que 

justifica o alto número de casos enviados para biópsia, a maneira mais efetiva de 

comprovação do diagnóstico nos casos suspeitos. 

Uma primeira suspeita ocorre com a simples presença de microcalcificações 

em um mamograma. A princípio considera-se o formato individual de cada 

microcalcificação e a quantidade delas dentro de uma determinada área avaliada, que 

geralmente é de aproximadamente lcm2 no plano radiográfico, conespondente a 

lcm3 do tecido mamário, mas esta área pode variar assim como o número de 

microcalcificações para que o achado possa ser considerado "cluster" ([LANYI-86], 
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[LE-GAL-84], [Sickles-86], entre outros trabalhos que serão citados no capítulo 5). 

O agmpamento de microcalcificações já é um forte indício de problemas mais sérios, 

mesmo que ele ainda seja pequeno e com poucas microcalcificações. 

Quando identificados esses "clusters", patte-se então para um rash·eamento 

detalhado na tentativa de identificar características de fonnato de microcalcificações 

junto com uma investigação do histórico clínico da paciente, cujas infonnações 

podem servir como ponto decisivo para o especialista na tomada da decisão de 

encaminhar para o exame cito-patológico, ou não. Um dos fatores de peso é a 

investigação de casos de carcmomas em antecedentes familiares da paciente, 

principalmente de primeiro grau. 

A idade também é um dado imp01tante, como pode ser comprovado em ([Lo 

JY -99]), cujo trabalho resultou num sistema computacional de classificação de 

microcalcificações, utilizando, além dos atributos de forma, infonnações do histórico 

da paciente. Entre essas infonnações, os autores concluíram que a idade é o fator 

mais impottante para a classificação feita por sistemas computacionais. 

2.2.2 Critérios Utilizados no Diagnóstico Radiológico de 

"Ciusters" de Microcalcificações 

Segundo a Dra. Ellyette Canella, médica do Instituto Nacional do Câncer e da 

Santa Casa de Misericórdia e do LABS, Rio de Janeiro ([CANELLA-99]), 

microcalcificações são encontradas em 42% dos casos de lesões não palpáveis e 

podem representar o sinal mais precoce de malignidade.Com esta ocorrência, a 

análise das microcalcificações deve ser feita de maneira consistente e exige 

conhecimento, critérios e rotinas, como será descrito a seguir. 

A análise deve ser feita considerando: 

- tamanho da microcalcificação, adotando-se o critério de que quanto menor, 

mais sugere malignidade, seguindo as medidas já citadas para quantificar 

estes valores; 
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Número, de forma que quanto mais microcalcificações dentro de lcm2
, maior 

a suspeita de malignidade; 

Forma, cujo critério é baseado na classificação morfológica de Michele Le 

Gal, como mostra a tabela 2.2 da sessão anterior; 

Densidade, as microcalcificações malignas apresentam variação significante 

de densidade entre as partículas; 

Distribuição, as microcalcificações malignas podem estar dispostas em 

trajetos de duetos ou agtupadas em um pequeno segmento da mama, 

geralmente são unilaterais. 

A partir das infonnações acima, na prática, o diagnóstico radiológico pode ser 

auxiliado por uma segunda tabela, na qual cada item de análise está associado a uma 

pontuação. Essa pontuação foi criada com base nos valores citados por Le Gal na sua 

classificação morfológica. 

Tabela - 2.3 Critérios práticos de avalição de Classificação em diagnóstica radiológico 

C a racterlstlca Pontuação 1 Pontuação 2 Pontuação 3 

Tamanho > lmm > 0,5mm < 0,5mm 

Número Até 4 em I cm2 5 em lcm2 > 5 em I cm2 

Forma Monofónnicas Tipo Tipo li e III da Tabela 2.2 Tipo IV e V da tabela 2.2 

da Tabela 2.2 

Densidade Isodensas Pouca variação de densidade importante variação de densidade 

Distribuição Esparsas Agmpadas Trajeto ductal 

Os itens analisados obedecem às respectivas pontuações da tabela 2.2, as 

quais vão somando-se a cada característica analisada. O critério de avaliação se faz 

da seguinte maneira: até 5 pontos indica microcalcifição provavelmente benigna; a 

pat1ir daí quanto maior a pontuação, maior o grau de suspeição - de 6 a 12 pontos a 

microcalcifição passa a ser considerada suspeita, e de 13 a 15 altamente suspeita 

([CANELLA-99]). 

É um critério que vem sendo utilizado pelos radiologistas brasileiros, segundo 

a Sociedade Brasileira de Radiologistas. 

Em 1992, um estudo colaborativo entre membros de vários comitês do 

American College of Radiology (ACR), com a colaboração do National Cancer 
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lnstitute, Centers for Disease Control and Prevention, Food and Drug 

Administration, American Medicai Association, American College of Surgeons e o 

College o f American Pathologists produziu a primeira edição do The A CR Breast 

Imagiug Reporting and Data System (BI-RADS©). Trata-se do mais completo 

sistema já elaborado para garantir a padronização do laudo mamográfico. Seu 

objetivo principal é diminuir a confusão na interpretação da imagem mamográfica, 

facilitando também assim o resultado final do exame. Em setembro de 1995, a 

segunda edição do BI-RADS© foi lançada com algumas modificações, que a prática 

diária revelou. 

O BI-RADS© classifica as imagens mamográficas nas seguintes categorias: 

• Categoria I - mamografia normal; 

• Categoria li - achados mamográficos benignos; 

• Categoria III achados mamográficos provavelmente 

benignos; 

• Categoria N - achados mamográficos suspeitos; 

• Categoria V - achados mamográficos altamente suspeitos. 

2.3 Conclusão 

Na prática, algumas características são de difícil identificação por parte dos 

especialistas, o que justifica o alto mhnero de casos enviados para biópsia. A maior 

dificuldade na interpretação das imagens radiológicas é o baixo contraste e o 

tamanho geralmente reduzido das características de malignidade no estágio inicial. 

Muitos erros ocorrem no diagnóstico do câncer de mama, principalmente em relação 

ao diagnóstico precoce, que aumenta sensivelmente as chances de cura. 

Um dos sinais mais importantes do câncer de mama é a presença de 11clusters11 

de microcalcificações e aparecem como um pequeno gmpo de objetos granulados. 
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Com objetivo de classificar as calcificações e considerando as dificuldades 

encontradas na realização desta tarefa, muitos estudos procuram buscar cada vez 

mais informações e desenvolver técnicas de avaliação considerando suas origens, 

formatos, posição, agrupamento, entre outras, para auxiliar os especialistas em 

tomadas de decisões no diagnóstico a fim de que ele seja mais preciso e com uma 

relação custo-beneficio melhor. 
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Com o intuito de auxiliar na árdua tarefa da avaliação e análise de estruturas 

visualizadas em mamografias, trabalhos vêm sendo desenvolvidos utilizando 

sistemas computacionais que empregam técnicas de processamento de imagens e 

reconhecimento de padrões, com o objetivo de detectar precocemente o câncer de 

mama. Estes esquemas são os chamados CAD (do inglês "Computer Aided 

Diagnosis"). 

3.1 Definição e Representação de uma Imagem Digital 

Num CAD as imagens são digitais. Geralmente os filmes são digitalizados 

com equipamentos de alta resolução e seguem certos critérios com as técnicas de 

digitalização. A imagem digitalizada é constituída por uma unidade básica que é o 

pixel ("picture element"), deve ter uma resolução espacial boa, geralmente usa-se de 

150 a 600 DPI (pontos por polegada), que indica o tamanho de cada pixel da 

imagem. Além disso uma resolução de contraste com uma quantidade de níveis de 

cinza suficiente deve ser utilizada a fim de representar as diferenças enh·e os tecidos 

e estruh1ras presentes na imagem ([DOI-95]). 
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As imagens constituem uma distribuição espacial de inadiância em um 

plano. Matematicamente falando, a distribuição espacial de irradiância pode ser 

descrita como uma função contínua de duas variáveis espaciais. 

A imagem é representada matematicamente como uma função bidimensional 

f(x,)~, que pode ser descrita como uma função da intensidade luminosa refletida do 

objeto, onde x e y são as coordenadas espaciais. O valor de f(-r.,y) é a intensidade 

luminosa, ou brilho, da imagem do ponto localizado nas coordenadas x e y 

([SCHALKOFF-89]). Assim, uma imagem pode ser representada por uma matriz de 

pontos: 

f(x,y) ~ 

f(O,O) 

/(1,0) 

/(0,1) 

/(1,1) 

f(O,n-1) 

f(1,n -1) 

f(m - 1,0) f(m -1,1) ... f(m -1,11 - 1) 

A série de valores de f é chamada de escala de cinza ou cadeia de níveis de 

cinza. Se f puder assumir apenas dois valores, a imagem é dita binária. A quantidade 

defrelata propriedades radiométricas da imagem inicial. 

Já as imagens em escala de cinza possuem mais do que apenas dois valores de 

intensidade. As imagens radiográficas são digitalizadas em escala de cinza, 

comumente em 256 níveis (correspondente a 8 bits), embora alguns autores 

trabalhem com 1024 níveis (IObits) ou ainda 4096 níveis (12 bits), onde a cor preta é 

representada pelo valor O e o branco pelo valor máximo da escala em questão 

Até agora falamos apenas da resolução de níveis de cinza que é responsável, 

entre outras, pelo contraste. Mas esta deve estar combinada com a resolução espacial, 

segundo Gonzales em ([GONZALES-87]), que, na prática, é dada pelo número de 

pontos por polegada que a imagem em questão possui, quantos j{x,y) estão contidos 

numa área de I polegada quadrada do plano da imagem(DPI). 
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3.2 O Sistema CAD 

O processo de tomada de decisão dos especialistas pode ser uma árdua tarefa 

quando os fatores e os recursos disponíveis e conhecidos não são tão claros. O 

diagnóstico é uma situação complexa, pois depende de informação de variadas 

naturezas tais como a experiência médica, indicadores clínicos vindos de imagens, 

sintomas, laudos patológicos, entre outros. Os sistemas CAD buscam auxiliar os 

especialistas, atuando como uma segunda opinião ao médico, na tomada de decisão. 

Segundo Kunio Doi ([DOI-95]), no sistema CAD a imagem é analisada por 

computador a fim de servir como segunda opinião ao mastologista e desta forma 

tentar reduzir o número de falsos-positivos e falsos-negativos dos exames e 

diagnósticos praticados pelos médicos. 

Os sistemas CAD empregam técnicas de processamento de imagens e 

processamento de informações para uma análise computacional quantitativa. É 

preciso entender a relevância médica das imagens com base nas suas características. 

Técnicas como Redes Neurais Al1ificiais, análise fractal e transformadas 11Wavelets11 

são freqüentemente utilizadas nestes esquemas, o que normalmente exige 

computadores de alta velocidade ([DOI-96]). 

Para avaliar a perfonnance dos sistemas CAD existem algumas técnicas que 

analisam percentuais de ace11o do sistema, como o uso das Curvas ROC (Receiver 

Operating Characteristic) 

3.2.1 Curvas ROC 

O método das curvas ROC (Curva Característica de Operação do Receptor) 

consiste em apresentar para o observador imagens cujo conteúdo pode, ou não, ter 

anmmalidades e verificar se o observador encontrou ou não essas anormalidades. 

Existem apenas duas situações possíveis: a imagem contém o sinal indicador de uma 

doença, por exemplo, ou não. O observador, por sua vez, pode responder afirmativa 



Reconhecimento de Padrões Aplicados em Sistemas CAD 27 

ou negativamente. Logo, o diagnóstico verdadeiro positivo, que acontece quando o 

observador percebe o sinal realmente existente na imagem, será representado por 

p(S/s) e o verdadeiro negativo, quando o observador percebe que não há sinal 

(inexistente realmente) na imagem, será representado por p(N/n) ([EV ANS-81 ]). 

Porém, pode acontecer de o observador interpretar um ruído como sinal e o 

diagnóstico se torna falso-positivo, representado por p(S/n). Ou então ele interpreta 

um sinal como ruído e o diagnóstico passa ser falso-negativo, que pode ser 

representado por p(N/s). 

Quando o sistema de imagem transfere a informação perfeitamente, as 

probabilidades de S ou N são um ou zero: 

p(S/s) = I p(Nin) = 1 

p(Sin) = O p(Nis) = O ; 

Mas num sistema real essa probabilidade passa a ser uma fração. 

A curva ROC é gerada a partir de mudanças sucessivas nos critérios do 

observador a pat1ir do processo comentado acima. Cada ponto da curva descreve o 

critério do observador para distinguir o que ele interpreta como sinal e o que ele 

interpreta como ruído. Esses pontos são os pontos de operação da curva ROC 

([EV ANS-81 ]). 

Para que a curva indique qual critério apresenta maior número de acertos e o 

menor número de erros, é necessário definir qual o ponto ideal de operação das 

curvas ROC. Ou seja, qual o critério que trará a menor probabilidade de erro, qual o 

critério que trará maior quantidade de informação e qual resultará em um menor 

custo para o paciente. 

Numa descrição mais detalhada das curvas ROC, é possível verificar que a 

máxima informação transferida pelo seu ponto de operação pode ser obtida 

graficamente pela sobreposição de isoinformações das curvas ROC plotadas. Para 

isso, é necessário o conhecimento da probabilidade do sinal estar presente ([EV ANS-

81]). 

O falso-positivo e o falso-negativo são os dois erros que podem acontecer em 

procedimentos de diagnósticos por imagens. Então, a probabilidade de os erros 

existirem é dada pela seguinte equação: 
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p(erro) = p(S/n). p(n) + p(N/s). p(s) (3.1) 

Os enos são minimizados quando o declive da curva ROC é igual à razão da 

probabilidade da doença estar presente pela probabilidade ela doença estar ausente. 

Ou seja, pela equação: 

6p(erro) = O 
tSp(S/n) 

ou ainda quando: 

tSp(S/s) 
tSp(S/n) 

p(n) 

p(s) 

usando p(N/s) + p(Sis) = 1 

(3.2) 

(3.3) 

Utilizando esse parâmetro para a seleção de um ponto ótimo de operação nas 

curvas ROC, é possível encontrar o critério que proporctona uma menor 

possibilidade de erro por patie do observador. 

Entretanto, nesta análise não são considerados os custos do teste nem as 

conseqüências para a saúde do paciente. É de grande importância a consideração dos 

custos dos exames para encontrar o ponto ótimo de operação nas curvas ROC, pois 

com o uso de técnicas adequadas pode-se prevenir a população de um teste posterior 

mais caro e que ofereça maiores riscos. Os custos são calculados com bases em 

aspectos econômicos e financeiros do exame diagnóstico, como a experiência do 

médico, o psicológico do paciente, o custo de manutenção do equipamento utilizado 

no exame, o gasto com a clínica, entre outros fatores. E ainda devem ser 

consideradas as conseqüências que um erro no diagnóstico podem ocasionar, que são 

os custos referentes aos falsos-negativos e aos falsos-positivos. Afinal, em um 

diagnóstico falso-positivo um paciente pode estar sendo tratado de uma doença que 

ele não tem e, por outro lado, no falso-negativo, um paciente deixa de receber o 

tratamento adequado. 

Todos esses aspectos citados acima devem ser usados para determinar um 

ponto ótimo de operação das curvas ROC. Este ponto é chamado de máxima relação 

de custo/beneficio. 
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A precisão (P) é um índice que indica a fração dos casos para os quais o 

observador esteja correto. As medidas de precisão são sensibilidade e especificidade. 

Sensibilidade: [número de decisões verdadeiras positivas] 

[número de casos realmente positivos] 

Especificidade : [número de decisões verdadeiras negativas] 

[número de casos realmente negativos] 

L
Fração da população] L· ração da população] 

P = sensibilidade x em estudo, q•.•~ é +especificidade x que é rea~mcntc 
realmente postllva negativa 

O desvio padrão na curva ROC representa a variação que pode ser esperada 

em qualquer ponto traçado da curva. 

Segundo Metz ([METZ-86]), uma curva ROC representa o compromisso 

entre sensibilidade e especificidade que pode ser obtido de um sistema de 

diagnóstico, quando o 11 threshold11 (limiar) é variado. Uma comparação entre os 

sistemas pode ser feita com as respectivas áreas das curvas de cada sistema em 

questão. 

Outra técnica empregada em Curvas ROC é o FROC (11Free Response 

Operating Caracteristic11
). A técnica fornece um número arbitrário de anormalidades 

por imagens e possibilita que o observador indique o nível de confiança e a 

localização de toda anormalidade percebida. Esse método é considerado o mais 

próximo de como os radiologistas interpretam as imagens ([CHAKRABORTY-90]). 

3.3 Reconhecimento de Padrões 

O tenno 11Reconhecimento de Padrões11 está relacionado com muitos 

problemas de processamento de informações e o diagnóstico médico é um destes 

problemas ([FRANÇA-99]). 
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O reconhecimento de padrões é dividido em passos que podem ser melhor 

visualizados na figura abaixo. 

Ambiente 

Figura 3.1 Passos que seguem o reconhecimento de padrões 

Nos sistemas onde o padrão a ser reconhecido é visual, o passo um, que está 

descrito na figura 3.1, é fundamental. A aquisição dos dados é importantíssima para 

o desempenho do sistema, pois a qualidade dos dados de entrada é um fator limitante 

para a análise de imagens ([DUDA-79]). 

Nesse primeiro passo, a cena ou imagem é formada por sensores que captam 

a energia luminosa e a transformam em sinais elétricos que, digitalizados, serão 

manipulados para a extração de informações. A aquisição da imagem para os 

esquemas CAD envolve vários parâmetros, desde resolução (tanto de conh·aste 

quanto espacial) até o próprio "hardware", a técnica de varredura do equipamento. 

Estes parâmetros devem ser cuidadosamente analisados e suas diferentes 

configurações podem afetar o resultado final do sistema, que é a patte de 

classificação. Geralmente os digitalizadores usados são óticos ou laser. Nos óticos o 

filme radiográfico é varrido por um feixe de luz branca e os sinais são captados por 

transmissão. Já nos digitalizadores laser, o filme radiográfico é varrido por laser, 

neste caso a varredura é mais rápida e a transmissão dos sinais também. 

Uma vez representada a imagem matematicamente, como já visto, é então 

possível a manipulação dos valores discretos da função que a representam, de acordo 
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com as necessidades de cada aplicação. É possível o processamento desses valores, a 

extração de informações importantes de seu conteúdo e sua transformação 

([BALLARD-82, DUDA-73, GONZALES-87, SCHALKOFF-89]). Os padrões nos 

sistemas CAD são mamogramas digitalizados ou parte das imagens destes 

mamogramas, conhecidas como regiões de interesse ("ROI") . Destas imagens são 

extraídas informações sobre microcalcificações isoladas, agmpadas, de textura e 

massa, incluindo morfologia e intensidade. 

O segundo passo consiste em selecionar as características que melhor 

representem o problema ou o padrão em questão ([BEALE-90]). Alguns métodos 

estatísticos auxiliam nesta etapa. Esse passo procura eliminar classes altamente 

correlacionadas, a fim de evitar ah·ibutos com informações insuficientes para 

diferenciar uma classe da outra e evitar que sejam, entre os ah·ibutos, identificadas 

outras subclasses. 

O último passo é a classificação propriamente dita. Tem como objetivo 

decidir em qual classe está inserido um cetto padrão, a partir da análise do vetor de 

características extraídas dos dados de entrada. O diagrama de blocos a seguir mostra 

um sistema CAD, utilizando reconhecimento de padrões. 

IDENTIFICAÇÃO DE 
l\ITCROCALCIFICAÇÕES 

EXTRAÇÃO AUTOMATIZADA D 

INFORMAÇÕES 

REDE NEURAL ARTIFICIAL 

Figura 3.2 - Etapas de reconhecimento de padrões em um sistema CAD (IJIANG-98)) 
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3.3.1 Extração de Características 

Raramente se usa apenas uma medida de cada padrão para que o 

classificador decida a qual classe pertence. O mais comum é extrair várias medidas 

de cada padrão e representá-las através de um vetor, o qual servirá de entrada para o 

classificador. As características são extraídas através do processamento da imagem. 

As características de amplitude da imagem, ou características espectrais, são 

obtidas a pat1ir do valor do pixel em análise. Essa medida pode ser em um ponto 

específico ou em relação a sua vizinhança média, com a vantagem de reduzir os 

mídos. 

Conforme eshtdado em ([PRA TT -91 ]), a mediana dos pixels em uma 

vizinhança de região W x W é dada como a amplitude do pixel da região em questão, 

onde numa metade os pixels são menores ou iguais a esta amplitude e na outra 

metade, os pixels são maiores ou iguais. 

As características de textura são também muito importantes, pois elas ajudam 

a definir regiões de interesse e selecionar um conjunto de propriedades para que se 

possam identificar duas ou mais regiões. Propriedades texturais são dadas não para 

um ponto isolado da imagem, mas para uma região ([HARALICK-79]). As 

características de textura são características do domínio espacial da imagem, que 

também pode trazer informações como sua altura e largura ([SCHALKOFF-89]). 

Ainda podem-se extrair características do domínio temporal, que serão medidas que 

infonnarão movimentos da imagem. 

No caso da extração de características de microcalcificações isoladas e 

agrupadas, como é preciso obter informações que possibilitem a identificação da 

malignidade ou não, ou ainda quantificar a suspeita, as informações do domínio 

espacial são relevantes, uma vez que as medidas de tamanho, forma, distribuição 

espacial, distribuição interpat1ículas, contraste, entre outras, são significativas para a 

associação das estruturas a lesões malignas ou benignas. 
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3.3.1.1 Descritores de Forma 

Existem muitas teorias de descrição e reconhecimento de Forma, cada uma 

delas se esforçando para explicar algum aspecto do problema. Isso ocorre devido ao 

fato de podermos conceituar a percepção da f01ma como uma função de alto-nível 

([GOLDSTEIN-98]). 

Uma das coisas mais importantes a serem determinadas em uma imagem é a 

forma dos objetos contidos na mesma. Webster define a forma como "a qualidade de 

um objeto, a qual depende da posição relativa de todos os pontos que compõem seu 

contorno ou superfície externa" ([WEBSTER-64]). O Reconhecimento da f01ma dos 

objetos em uma cena é facilmente determinado pelo sistema visual humano, mesmo 

quando o objeto está transladado, rotacionado, escalonado, parcialmente obscuro, 

distorcido ou visto sob diferentes perspectivas. O reconhecimento invariante de 

formas é imp01tante para seres humanos em diversas tarefas, apesar de o 

reconhecimento variante ser impottante em algumas tarefas . Em alguns problemas a 

determinação da posição (transformação de translação) ou orientação (transformação 

da rotação) de um objeto é primordial. Em outros casos, a forma do objeto é 

essencial e não sua posição e orientação. Várias medidas exibem propriedades 

invariantes, entretanto, segundo Hall & Park (1986) ([P ARK -86]), os Momentos 

possuem a teoria matemática mais elegante. Existem duas abordagens principais para 

descrever a forma de uma figura bidimensional fechada. Uma abordagem é extrair 

descritores de formato baseados no perímetro da figura (contorno). Quando existe a 

necessidade de extrair detalhes finos da forma do objeto, os métodos baseados em 

perímetro são bons, embora sejam muito sensíveis à ruídos. Esse efeito pode ser 

reduzido utilizando-se descritores de forma em toda massa da figura, como fazem os 

momentos. 

O método dos Momentos proporciOna uma técnica robusta para a 

decomposição de uma forma arbitrária em um conjunto de características. O aspecto 

principal dessa abordagem é que ela se baseia em transformações lineares diretas 

sem a necessidade de se determinarem parâmetros específicos. Ela apresenta 
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simplicidade matemática e é muito versátil, sendo de uso viável em vários tipos de 

imagens e aplicações. 

Momentos são muito úteis para a análise de forma. Momentos de ordem zero 

e de primeira, segunda e terceira ordens podem fornecer informações úteis em várias 

aplicações de Visão computacional como localização dos objetos, reconhecimento de 

formato, orientação e tamanho, além das características invariantes dos momentos 

quanto à rotação. A forma é freqüentemente representada por uma imagem binária e 

seus momentos podem ser obtidos através de algoritmos rápidos. ([ANDERSEN -

85]). As técnicas baseadas em momento descrevem as propriedades globais de uma 

imagem, isto é, a maneira com que as características de pixels brancos e pretos 

representam o padrão. 

Em geral, funções de várias variáveis podem ser caracterizadas por uma 

seqüência de números, por exemplo, coeficientes de Taylor e coeficientes de Fourier. 

Momentos representam uma técnica descritiva e intuitiva baseada no estudo da 

Mecânica dos Corpos. Hu, em 1961 ([HU-61]) desenvolveu a teoria dos Invariantes 

de Momentos (IM) e sugeriu a sua aplicação para o reconhecimento invariante de 

padrões visuais, baseado na teoria dos Invariantes Algébricos ([ELLIOTT - 13]). O 

termo "invariante" denota uma quantidade (ou um valor) que permanece inalterada 

sobre cetias condições. A teoria dos invariantes algébricos de transf01mação linear, 

em conexão com uma série de problemas em Geometria Analítica, foi formulada 

primeiramente no século passado no trabalho de Carley & Sylvester ([GUREVICH -

64]). Baseado nesse trabalho, Hu apresentou fórmulas para funções invariantes 

contendo momentos de segunda e terceira ordem, como exemplos da teoria algébrica 

de invariantes de momentos. 

Os invariantes de Momento representam um conjunto completo de descritores 

de imagem, possuindo, pmianto, uma propriedade de fundamental importância para a 

teoria de Reconhecimento de Padrões ([DUDA - 73], [HALL - 79], [BALLARD -

82], [GONZALES - 87], [PRA TT - 91 ], [JAIN - 95]). 



Reconhecimento de Padrões Aplicados em Sistemas CAD 35 

A definição de momentos1 (ou algébricos) geométricos regulares tem a forma 

de uma projeção da função f{-'l:,y), que representa a imagem em uma função 

monomial xP yq. O momento (p+q) é definido pela equação (3.4) a seguir: 

00 00 

mp,q = J JxP yq .f(x,y).{/xdy (3.4) 
~ 

(p, q = o, 1' 2, ... ) 

A definição acima tem a fonna de uma projeção da função f(x,y) dentro do 

monômio xpyq, entretanto a base, embora completa, não é ortogonal. O cálculo de 

mpq consiste em se multiplicar a função f(x,y) por um monômio xpyq e integrar o 

resultado. Os monômios até ordem 3 podem ser vistos na figura 3.3 x0y0
, x0y 1

, x0l, 
xP 1l, x1y 1

, x2l, x2y1
, x3l, x1l. Os momentos de ordem (p+q) também podem ser 

interpretados como a resposta de um sistema de fonnação de imagem com uma 

função de transferência xpyq e entrada f(-'1:,)~. Os momentos de baixa ordem possuem 

relações intuitivas com os objetos, por exemplo, m00 refere-se à massa, m10 e m01 

referem-se ao centro de massa e m 11 , m20 e m02 referem-se às direções principais. 

1 Um momento é uma soma ponderada de um padrão f(.\) sobre todo o campo de entrada, com os 
pesos iguais à algum polinômio em x ([WOOD - 96]) 
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z 

x x•v• 

x x•v• 
X 

X X 

Figura 3.3- Monômios de até terceira ordem que multiplicam a funçãof(.q~ no cálculo dos 
momentos (Hall- 1978). 

3.3.1.2 Os Invariantes de Momentos de Hu 

O conjunto dos invariantes de momento absolutos consistem em combinações 

não lineares aplicados aos momentos, gerando funções invariantes à transformação 

de rotação. Através dos momentos de segunda e terceira ordem, Hu definiu sete 

funções denominadas Invariantes de Momento de Hu (IM) ([Hu - 62]), que são 
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invariantes à translação, rotação e escala. Essas funções são mostradas pela equação 

3.5 a seguir. 

~~ = ~l2o + ~lo2 

~2 = (~12o - ~lo2Y + 4~t~ 1 

~3 = (~130- 3~tl2Y + (3~121 - ~o3Y 

~4 = (~t3o + ~112)
2 

+ (~21-~o3Y 

~5 = (~t30- 3~12x~30 + ~~2). [(~30 + ~12Y - 3(~21 + ~l03Y l+ 

+(3~121-~o3X~21 +~toJ [3(~3o +~12Y -(~2,1 +~oJ2 ] 
~6 = (~120- ~02)[(~t30 + ~l12Y -(~121 + ~03)2 ]+4~t~~(~t30 +~12x~03 + ~21) 
~7 = (3~t21- ~o3X~t3o + ~~2)[(~l3o + ~~2Y-3(~21 + ~oJY ]-

(~tJo- 3~t~J~t21 + ~oJ)[3(~Jo + ~12Y -(~21 + ~o3Y] 

(3.5-a) 

(3.5-b) 

(3.5-c) 

(3.5-d) 

(3.5-e) 

(3.5-f) 

(3.5-g) 

Os seis primeiros momentos çbl a rjjj são invariantes à rotação e à reflexão, 

entretanto, rfl é sensível à reflexão. Seu valor muda de sinal para a imagem refletida 

de um objeto, mas sua magnitude permanece inalterada. Pmtanto, caso se deseje 

invariância à reflexão, apenas os seis primeiros invariantes de Hu devem ser usados, 

caso contrário, seu sinal deve ser levado em consideração. O sétimo invariante é útil 

para distinguir imagens refletidas. 

As variáveis de Hu tendem a ser muito pequenas. Masters ([MASTERS - 94]) 

sugere um conjunto de transformações que atenuam esses problemas e podem ser 

vistos na equação 3.6 mostrada a seguir: 
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nh1 = l 0 log(l 0~ I -1.2) 

12 31 (~2 +0.0001) 111 = og 0.0101 

13 81 (~3 +0.0005) 11 1 = og 0.0025 

11114 = 210 (~ 4 +0.0000001) 
g 0.0000101 

nh5 = 1000~ 

nh6=200~ 

nh7 = 500~ 

38 

(3.6) 

Enquanto os IM possuem algumas propriedades que boas características de 

fonnato devem ter, nem sempre são usados todos eles na solução de um determinado 

problema em patiicular. Em alguns casos, poucos IM de baixa ordem podem refletir 

em características discriminantes de formato suficientes ([CASTLEMAN - 79]). 

O método dos eixos principais descrito por Hu fornece as relações rotacionais 

entre os momentos de mesma ordem. Usando essas expressões, o conjunto de 

momentos de um objeto pode ser rotacionado sobre seu centro de gravidade. A 

vantagem dos momentos sobre outras técnicas é que esses descritores de formato têm 

uma implementação direta e também carregam uma interpretação "física" da forma. 

Uma outra metodologia para a normalização em relação à rotação consiste em 

rotacionar o objeto para uma posição padrão, método que foi definido por Hu ([HU -

62]) como Momentos Invariantes (MI). Nesse método os momentos são calculados 

em referência a um par de eixos principais determinados unicamente. A maneira 

mais fácil de se definir uma posição padrão para a figura é achar o seu eixo principal, 

ou seja, a direção onde ocorre o maior espalhamento, e rotacioná-lo até que seja 

horizontal. Existem duas orientações que satisfazem esse requisito, uma deslocada 

180° da outra. Essa ambigüidade pode ser resolvida fazendo com que a parte mais 

pesada da figura fique no lado esquerdo. Na linguagem estatística dizemos que o 

objeto está inclinado à direita. Como exemplo, a figura 3.4 abaixo, extraída de 

([MASTERS- 94]) mostra a posição padrão. 
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Eixo Principal Horizontal 

Inctnação 
Positiva 

Figura 3.4 - Posição padrão para Invariância à Rotação (IMASTERS - 94]). 
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Essas condições podem ser estabelecidas em termos de seu efeito nos 

momentos centrais. Para satisfazer as condições acima, os momentos da figura deve 

possuir as seguintes propriedades: 

- ~.tll =0. Essa condição se verifica quando os eixos pnnctpats da figura estão 

alinhados com os eixos das coordenadas vertical e horizontal. 

- ~t20 > ~.t02. Essa condição estabelece que o eixo principal da figura é horizontal. 

- ~.t30 > O. Essa condição assegura que a maior massa do objeto se encontra do lado 

esquerdo, com sua cauda inclinada à direita. 

Existem muitas outras normalizações que são menos comuns, mas que podem 

ser extremamente úteis, por exemplo, pode-se citar a nmmalização em relação à 

reflexão e à relação de aspecto, geralmente aplicada após as normalizações de 

translação, escala e rotação. 

Uma outra propriedade qualitativa dos momentos invariantes é que os 

componentes da imagem são ponderados progressivamente à medida que suas 

localizações se afastam do centro de massa da imagem, assim podemos pensar que o 

kernel xpyq dos momentos geométricos decresce à medida que x e y se aproximam de 

zero. Isso indica que os momentos salientam a informação contida próximas às 

bordas dos objetos. Além do mais, devido à natureza de variação lenta das funções 

base dos momentos de baixa ordem, os detalhes macroscópicos são relacionados 

resultando em um efeito de média, que ser interpretado como o valor médio de um 

dado momento dos objetos contidos na sena ([FREEMAN-88]). 



Reconhecimento de Padrões Aplicados em Sistemas CAD 40 

Os momentos invariantes discriminam bem classes nas quais a forma ou o 

contorno do padrão de entrada contém a maior parte da informação necessária para 

separar as classes. Às vezes é necessária uma característica diferente para lidar com 

classes que não são distintas apenas pela forma. Momentos de ordens superiores são 

uma opção, mas já foi visto que quanto maior a ordem, maior a degradação devido ao 

mído. 

Além de fornecerem uma representação concisa das propriedades 

geométricas fundamentais da imagem, transformações geométricas básicas também 

podem ser realizadas sobre as representações dos momentos de uma imagem. Essas 

transfonnações são mais facilmente determinadas no domínio dos momentos do que 

no domínio dos pixels da imagem original. As transf01mações de escala, h·anslação, 

rotação, reflexão, contraste e convolução resultam em uma nova imagem, e os 

momentos transfonnados podem ser calculados em função dos momentos da imagem 

original. A convolução de uma imagem f(x,)~ com um conteúdo("kernel") discreto 

w(i,j) de tamanho NxM pode ser considerada a soma de uma série de translações e 

escalas ([PROKOP-92]). 

Em particular, os invariantes de momentos geométricos são altamente 

dependentes da simetria das formas. Os momentos envolvendo as potências ímpares 

de p ( q) são zero para formas simétricas sobre o eixo vet1ical (horizontal). Qualquer 

momento contendo uma potência ímpar de p e q é zero para fonnas que são 

simétricas em ambas as direções, vet1ical e horizontal. Para tais f01mas, alguns 

momentos são iguais (zero) e não fornecem informações para separação das classes. 

Em relação ao método dos Eixos Principais, a grande dificuldade é a determinação 

do ângulo. Quando a figura é assimétrica, é fácil determinar a direção do único eixo 

principal, entretanto, às vezes, os eixos principais não podem ser unicamente 

definidos, particularmente quando a imagem é circular ou apresenta simetria 

rotacional (n -.foldf Por outro lado, se a imagem é simétrica pode-se reduzir a 

quantidade de espaço de armazenamento para representação da f01ma, comparando 

apenas a porção repetitiva do objeto, ao invés de toda a f01ma. Se cet1as porções de 

2 Uma forma é denominada possuir simetria rotacional n-arestas (n-fold ) se tomar-se igual a si 
mesma, após ser rotacionada sobre seu centro de gravidade através de um múltiplo qualquer de 2rc/n. 
Similarmente, os eixos principais são indefinidos para muitas fotmas, tais como as fonnas 
rotacionalmente simétricas de n-arestas com n>=3 ou figuras simétricas à reflexão. 
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simetria forem perdidas, a simetria pode fornecer pistas para recuperar a forma . 

Além do mais, a ordem de simetria 11 representa uma boa característica de forma uma 

vez que é invariante a escala, a translação e a rotação. 

3.3.1 .3 Interpretação Geométrica dos Momentos 

O uso de Momentos como descritor global de características é conveniente do 

ponto de vista de processamento de imagem, uma vez que só requer poder 

computacional, o que é abundante atualmente. Entretanto, o grande problema refere

se à seleção do conjunto de características e também em como interpretar a 

informação fornecida pelos momentos. 

Vários atributos de fonnato podem ser extraídos dos Momentos Cartesianos. 

O momento de ordem zero m00 fornece uma medida de área do objeto. Com os 

momentos de primeira ordem mto e m01 , denominados "momentos de alavanca", 

calcula-se o centro de massa do objeto, que é utilizado como uma localização padrão 

do objeto dentro do campo visual. As coordenadas do centro de massa são a 

interseção das linhas x = x e y = y. Essas linhas são paralelas aos eixos x e y e 

representam as linhas onde toda a massa pode estar concentrada, sem alterar os 

primeiros momentos sobre os eixos x e y. O centro de massa define uma localização 

única do objeto e pode ser usado como ponto de referência para descrever a posição 

do objeto dentro do campo de visão. Se a posição de um objeto é coincidente com a 

origem do campo visual, ou seja, x = O e jí = O, então os momentos computados 

para aquele objeto são denominados Momentos Centrais e são designados por Âpq 

(note que Âto=Âo1=0). Os momentos mto e mo1 podem ser usados também para 

calcular o ângulo T do eixo de mínima inércia ou eixo principal da imagem, como 

mostra a equação 3.7 ([STRACHAN- 90]): 

(3.7) 
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Os momentos de segunda ordem mo2, m 11 e m2o são conhecidos como 

Momentos de Inércia e determinam várias características interessantes, tais como os 

eixos principais sobre os quais os segundos momentos são mínimo e máximo (eixo 

maior e eixo menor respectivamente), a elongação e orientação do eixo principal do 

objeto. Os momentos m2o e mo2 são denominados "momentos de inércia" e o 

momento m11 é denominado produto de inércia. Os momentos de segunda e terceira 

ordem conduzem a uma série de interpretações intuitivas ([GIULIANO - 61 ]). As 

interpretações dos vários momentos de baixa ordem mostrados na tabela a seguir 

possuem uma analogia com a mecânica dos corpos e foram descritas em 

((GIULIANO- 61]). 

Tabela 3.1- Interpretação geométrica dos Momentos Centrais de segunda e Terceira Ordem 

Momentos Centrais Interpretação Geométrica 

~l2o Centralidade horizontal 

!loz Centralidadc vertical 

~~li Diagonal idade 

~~12 Divergência horizontal 

~l2t Divergência vertical 

!130 Desequilíbrio horizontal 

~loJ Desequilíbrio vertical 

A interpretação é feita com o ponto de vista centralizado sobre o centro de 

gravidade de cada objeto, com os eixos das coordenadas colocados sobre ele. 

• A centralidade horizontal ~t2o é determinada pela variância da massa na 

direção x. Em uma imagem do objeto ela mede a variância da fotma do objeto na 

direção x. 

• A centralidade vertical 11o2 é determinada pela variância da massa na 

direção y. Em uma imagem do objeto ela mede a variância da fotma do objeto na 

direção y. 

• A diagonalidade 1-1 11 é a distribuição da massa sobre os quatro 

quadrantes. Ela mede a proporcionalidade da distribuição da forma do objeto 

enh·e os I Q e 3º- e os 2Q e 4Q quadrantes, vista do centro de massa. 
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Se ~1 11 <O há mais massa no 2º e 4º quadrantes. 

Se ~1 11 > O há mais massa no Iº e 3º quadrantes. 
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Se ~t 11 = O há uma distribuição de massa igual nos Iº e 3º em relação ao 2º e 

4º quadrantes. 

• A divergência horizontal ~1 12 mede a dimensão da figura à esquerda 

comparada com a sua direita, ou seja, a símetTia do objeto na direção x. 

Se ~12 < O há mais massa no 2º e 3º quadrantes. 

Se ~ 12 >O há mais massa no 1 ºe 4º quadrantes. 

Se ~ 12 =O há uma distribuição de massa igual no 2º e 3º em relação ao 1º e 

4º quadrantes. 

• A divergência vertical ~21 mede a dimensão da patte inferior da figura 

comparada com a sua parte superior, ou seja, a simetria do objeto na direção y. 

Se ~t21 < O há mais massa no 3º e 4º quadrantes. 

Se ~t21 > O há mais massa no 1 ºe 2º quadrantes. 

Se ~21 = O há uma distribuição de massa igual no 3º e 4º em relação ao 1 ºe 2º 

quadrantes. 

• O desequilíbrio horizontal ~30 determina a localização do centro de 

gravidade CG com relação à metade da largura (Xu2) do objeto. 

Se ~3o < O CG à direita de Xu2. 

Se ~l3o > O CG à esquerda de Xu2. 

Se ~t3o = O x = X112. 

• O desequilíbrio vertical ~03 determina a localização do centro de 

gravidade com relação a metade da altura (Y h/2) do objeto. 

Se ~o3 < O CG acima de Y1112 . 

Se ~o3 > O CG abaixo de Y1112 

Se ~o3 =O y= Yht2 

As variâncias ~t20 e~02 são medidas de dispersão estatística que caracteriza a 

variabilidade de uma função densidade e mede as variações de amplitude da forma 

nas direções x e y. 
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Outra propriedade que pode ser determinada pelos momentos de segunda 

ordem é o Raio de Git·ação (RG) da imagem. O Raio de Giração3 sobre um eixo é a 

distância do eixo à linha onde toda a massa está concentrada, sem alterar o segundo 

momento sobre o eixo. Os Raios de Giração sobre os eixos x e y são respectivamente 

dados pelas equações (3.8) e (3.9) abaixo: 

(3.8) 

RG ~ cr ~ J ~102 
Y Y m 

()() 

(3.9) 

Os Raios de Giração RGx e RGy medem respectivamente o desvio padrão crx 

e cry do objeto nas direções x e y. 

O Raio de Giração sobre a origem é o raio de um círculo centrado na origem 

onde toda a massa está centrada, sem alterar o segundo momento sobre a origem e é 

dado pela equação 3.1 O a seguir: 

RG-xy = (3.10) 

O Raio de Giração em relação à origem é inerentemente invariante à 

orientação da imagem e conseqüentemente tem sido utilizado como característica 

invariante à rotação para a representação de objetos. 

3 O raio de Giração pode ser interpretado também como o raio mínimo que inclui a maioria, senão 
todos os pontos em seu interior. 
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3.3.1.4 Outros Atributos de Forma 

O perímetro e a área são características extraídas de uma cena ou objeto que 

muito podem contribuir para a separação das classes. Medidas derivadas destes dois 

atributos também são relevantes. 

Vários esquemas CAD usam estas características, po1s em achados 

mamográficos, por exemplo, o formato, tamanho e distribuição dos objetos, como 

vistos no capítulo 2, são importantíssimos na análise da imagem e laudo médico. 

Medidas como inegularidade e compacidade são fi"eqüentemente encontradas nos 

esquemas CAD vistos na literatura. A área é dada pelo nümero total de pixels do 

objeto, essa medida pode ser calculada com algoritmos simples na maioria dos casos 

([GONZALES-87], [MASCARENHAS-89], [MASTERS-94], [SCHALKOFF-89]). 

O perímetro é dado pelo número de pixels do contorno do objeto. Existem 

várias maneiras de se calcular perímetro e área ([MASCARENHAS-89, 

GONZALES-87],). 

A Compacidade é uma medida derivada do perímetro P e área A de um 

objeto, esta medida indica o quanto o objeto em análise é sólido. Em ([MARTÍ-98]), 

mostra-se a extração desta de compacidade de imagens de microcalcificações, 

usando a equação 3.11. 

p 
C=-

4nA 
(3.11) 

A irregularidade é outro atributo extraído da área e do perímetro. Tao, em 

1998, usou a irregularidade como uma das medidas extraídas de achados 

mamográficos usando a equação 3.12, pois no seu trabalho foi considerado 

irregularidade de fronteira como sugestivo de malignidade ([TA0-98]). 

A 
I = pr (3.12) 
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Muitas outra medidas de formato estão listadas no capítulo 5, conforme vistas 

nos esquemas CAD, para extrair informações de microcalcificações, regiões de 

interesse e nódulos. Estas medidas, quando combinadas, representam bem as classes 

em que se dividem os achados mamográficos. 

3.3.2 Seleção de Características 

O processo de seleção de atributos tem como função mapear as medidas 

extraídas dos padrões (imagens) em características significativas([GONZALES-87, 

MASCARENHAS-89]). Esse processo tem duas ênfases: 

transformar o espaço de atributos, que reduz a dimensão dos 

vetores de características em busca de torná-lo o mais significante 

possível na representação de uma classe; 

calcular a distância entre as classes, e medidas que forneçam 

informações que sejam possíveis avaliar a separalidade entre as 

classe; 

Para a transformação de atributos, técnicas como transformada de Karhunen 

Loeve e a função discriminante de Fisher são bastante usadas. No cálculo da 

distância entTe as classes, técnicas como medida de Divergência e Distância Jeffries

Matusita (JM) são empregadas ([YOUNG-86]). As técnicas estão descritas 

detalbadamente em ([MASCARENHAS-89]). 

A distância JM é usada para medir separabilidade envolvendo múltiplas 

classes ([DUDA-73), [MASCARENHAS-89]). Já o conceito da Divergência é 

definida apenas para duas classes, fornecendo informação média para a 

discriminação em favor de uma classe contra a outra ([MASCARENHAS-89]). 

O Erro de Bayes é uma técnica pela qual se calcula a função densidade de 

probabilidade, que resultará numa medida que realça o significado do atributo e os 

reorganiza. Em seguida, deve ser usada uma técnica para se calcular as distâncias 

entres este subgrupos de atributos selecionados pelo Erro de Bayes ([FUKUNAGA-

90]). 
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3.3.3 Classificação 

A Classificação é dependente dos passos anteriores, pois para obtenção de um 

bom resultado, é preciso que o sistema tenha desempenhado os dois primeiros 

passos, extração de características e seleção, com sucesso. 

Existem duas categorias na classificação de padrões: numéricas - medidas 

determinísticas e estatísticas - e as não numéricas, tratadas com os métodos segundo 

a teoria dos conjuntos "Fuzzy". 

O classificador Bayesiano é um classificador estatístico. Já o classificador 

linear é determinístico, bem como a classificação do vizinho mais próximo. Estes são 

apenas exemplos dos tipos de classificadores. 

As Redes Neurais Artificiais vêm sendo usadas como técnica de classificação 

para reconhecimento de padrões e, confmme foi observado na literatura, vêm 

apresentando um bom desempenho em problemas associados a sistemas CAD, como 

classificação de estruturas de mama quanto a lesão maligna ou benigna. Por isso, 

essa técnica será tratada em mais detalhes, no próximo capítulo. 

Na figura 3.5, pode ser visualizada, a pat1ir do esquema em blocos, a projeção 

de um sistema de classificação. 
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Figura 3.5- Processos de um sistema classificador (IFUKUNAGA-901) 
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Cada passo de um sistema classificador é importante, pois influencia no seu 

desempenho. Depois da obtenção dos dados, as amostras são normalizadas e 

organizadas, mas diferentes tipos de dados requerem diferentes tipos de 

normalização e registro. Em seguida, deve ser medida a separabilidade das classes 

dos dados ah·avés de uma medida de espaço. Visto que não é apropriado neste 

estágio assumir uma forma matemática para a estmtura de dados, o processo de 

estimação deve ser não paraméh·ico ([FUKUNAGA-90]). 

Os passos seguintes incluem análise de características com técnicas de 

extração, agrupamento, testes estatísticos e a escolha do classificador, que será de 

acordo com as informações extraídas nos estágios anteriores. 

É comum em sistemas CAD o uso de classificadores paramétricas, em 

especial as Redes Neurais "Multi-layer Perceptron" (MLP) com o algoritmo 

11Backpropagation 11 ([JIANG-96], [CHITRE-94], [ZHANG-94], [JIANG-98], [WU-
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93a], [NISHIKA WA-95], entre outros), que é baseado em métodos estatísticos, 

conhecidos por métodos de aproximação estocástica. 

Alguns trabalhos usando estes tipos de classificadores em sistemas CAD 

serão discutidos no capítulo 5. 

3.4 Conclusão 

As técnicas citadas neste capítulo são de grande importância para os sistemas 

CAD. Estes sistemas reúnem muitas técnicas e ferramentas matemáticas e 

computacionais, na tentativa de abstrair o complexo raciocínio médico nas tarefas de 

tomada de decisões em diagnósticos por imagem. 

O processamento de imagem auxilia na visualização e detecção de a1tefatos 

que, muitas vezes, não são possíveis de se identificar com a visão humana. 

Embora de maneira simplista, o reconhecimento de padrões é usado para 

mapear as infmmações extraídas de imagens e amostras a fim de classificá-las com 

base em características lógicas e técnicas. Os métodos de classificação são 

estruturados a pattir de uma esquematização e modelagem da abstração do raciocínio 

médico no momento do diagnóstico. Esta, com ce1teza, não é uma tarefa tão simples 

de modelagem, tão pouco precisa o bastante, sendo feita com as funções lógicas e 

aritméticas conhecidas e que a máquina consegue entender. 
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4 

Redes Neurais Artificiais 

4.1 Conceitos Básicos 

As Redes Neurais Artificiais (RNA) estão envolvidas em problemas 

relacionados com a captura de estímulos e seu processamento, de fmma 

biologicamente plausível, uma vez que a abordagem conexionista, onde as Redes 

Neurais .Aliificiais estão inseridas, pmie de estudos da Neurofisiologia 

([ANDERSON-95]). 

Um neurônio do sistema nervoso é visto como se fosse uma unidade 

computacional que processa uma operação sobre suas entradas. Assim as Redes 

Neurais Artificiais são biologicamente inspiradas, pois são formadas por unidades 

que tentam imitar as funções mais elementares dos neurônios biológicos, apesar da 

ciência ainda não conhecer plenamente o funcionamento cerebral. Isso leva os 

pesquisadores desta área a descartarem a plausibilidade biológica, fazendo do 

cérebro uma metáfora e constmindo modelos não prováveis à luz dos conhecimentos 

correntes. Apesar desta semelhança superficial, as Redes Neurais Artificiais exibem 

um surpreendente número de propriedades típicas do cérebro ([MASTERS-94]). 

O cérebro realiza o processo de aprendizagem através das mudanças nas 

concentrações químicas do interior do corpo celular do neurônio. Assim como os 
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neurônios biológicos, em uma RNA, estas mudanças nas concentrações químicas são 

representadas pela modificação dos valores dos pesos e limiares associados aos 

neurônios attificiais. Este processo de aprendizagem das RNA pode ser entendido 

como uma técnica de aproximação de funções sucessivas, discretas no tempo, de 

modo que a função realizada pela RNA está se aproximando de uma dada função 

pertencente ao espaço do conjunto de amostras de um problema que, em geral, são 

conhecidos apenas alguns valores. Quando o processo discreto é finito e o etTO 

associado à aproximação é menor que um valor real previamente definido, dizemos 

que a rede neural convergiu para a função desejada: isso significa dizer ela 

"aprendeu" ([MARAR-97]). Esse "aprendizado" se dá a partir de experiências 

passadas, podendo generalizar quando se deparam com novas situações baseando-se 

em exemplos já conhecidos. 

As Redes Neurais Artificiais foram criadas com o intuito inicial de explorar e 

reproduzir as tarefas essenciais do processamento de inf01mação, realizadas pelo 

cérebro humano, assim como a fala, audição, visão, etc .. Mais aplicações para as 

redes neurais foram surgindo à medida que elas foram sendo investigadas e, então, 

passaram a ser empregadas na soluções de ouh·os tipos de problemas como 

compressão de dados, reconhecimento de padrões, otimização combinatória e 

classificação, entre outros. 

4.2 Um modelo de RNA genérico 

O primeiro passo para o desenvolvimento de uma rede é a coleta de dados 

relativa ao problema e a separação destes em um conjunto de treinamento e um 

conjunto de teste. Os dados coletados devem ser significativos e cobrir de maneira 

ampla o domínio do problema ([PATTERSON-96]). 

Além da divisão dos dados citada acima, pode ser usada ainda uma 

subdivisão do conjunto de treinamento, através da criação de um conjunto de 
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validação que verifica a eficiência da rede quanto a sua capacidade de generalização 

durante o treinamento. 

Os dados podem passar por pré-processamento, tais como escalonamentos, 

normalizações e conversões de formato a fim de torná-los mais apropriados à sua 

utilização na rede. Estes pré-processamentos referem-se aos passos anteriores à 

classificação, como foi citado na discussão dos estágios de um sistema classificador 

apresentado na figura 3.3, no capítulo anterior. 

A modelagem de uma rede envolve neurônio, arquitetura e algoritmo de 

aprendizagem. Os neurônios podem ser chamados de unidades de processamento, 

nós, ou ainda, processadores; eles estabelecem a unidade computacional básica da 

rede e podem ser unidades de entrada, que recebem as entradas de fontes externas, 

unidades escondidas, que estão nas camadas intermediárias da rede e recebem as 

entradas vindas de outras unidades e enviam saídas para as próximas camadas do 

sistema, e ainda existem as unidades de saída, que enviam o sinal para fora do 

sistema. A arquitetura ou topologia da rede, como também é conhecida, determina a 

estmtura das conexões entre os neurônios que pode ser esquematizadas intra

camadas (colaterais, ocorrem entre neurônios da mesma camada), inter-camadas 

(ocorre entre neurônios de camadas diferentes) e reconente (a conexão parte de um 

neurônio e chega no mesmo neurônio) . O Algoritmo de aprendizagem estabelece o 

método pelo qual o estado individual de cada neurônio e suas conexões serão 

alterados para que a rede atinja um comportamento global ([MASTERS-94]). 

Uma RNA genérica deve ter: 

1- Um conjunto de unidades de processamentos (os neurônios): 

2- Definição de um estado de ativação; 

3- Definição de uma função de saída para cada unidade; 

4- Um padrão de conectividade entre as unidades; 

5- Uma regra de propagação; 

6- Uma regra de ativação; 

7- Uma regra de aprendizagem; 
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8- O meio ambiente (conjunto de exemplos). 

O estado de ativação da rede, termo bastante citado na literatura, mostra a 

representação do estado de um sistema em um determinado instante de tempo em 

forma de vetor a;(t) que representa o estado de ativação da rede. 

A função de saída está associada com cada unidade (u;) e mapeia o atual 

estado de ativação (a;(t)) em um sinal de saída (O;(t)). Assim O;(t) = /; (a;(t)), sendo 

f; uma função de transferência (função de ativação). 

As funções de ativação podem ser também do tipo "Siebert", ou ainda rampa. 

As funções de ativação "Siebert" podem ser representadas por uma função sigmóide 

(logística) e pela tangente hiperbólica que são simétricas e possuem todas as 

derivadas contínuas. As funções de ativação mais usadas podem ser vistas na figura 

4.1 ([KOV ACS-96]). 

o 
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Figura 4.1 -Gráficos das funções de ativação mais usadas para a modelagem de 

neurônios. 
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Para que cada unidade tenha efeito sobre a outra, sua ativação deve exceder 

um certo valor "threshold" (limiar). A função de saída determina se a unidade 

transmite informações para outras unidades e a intensidade dessa transmissão. 

Um padrão de conectividade entre as unidades define o conhecimento do 

sistema e determina como a rede responde a uma certa entrada. Os padrões de 

conectividade são resumidos em uma matriz de conectividade ou matriz de pesos 

[w] . 

As RNAs podem ser "Feedforward", ou seja, são as redes de fluxo direto: 

todos os pontos de conexões seguem em uma direção, propagação para frente. Todos 

os nós estão conectados entre si: os neurônios de uma dada camada i estão 

conectados com todos os neurônios da próxima camada e com todos os neurônios da 

camada anterior. Outra maneira de propagação de um sinal na rede é "Feedback", 

que possibilita que o fluxo de informações além de correr em uma direção seja 

recorrente ([FU-97]). 

As RNAs também diferem quanto a aprendizagem que pode ser 

supervisionada e não supervisionada. No aprendizado não supervisionado, os vetores 

de entrada não são associados com a saída desejada no processo de treinamento, o 

próprio modelo extrai propriedades estatísticas do conjunto de treinamento 

possibilitando agrupar vetores similares em classes, como no modelo ART (Adaptive 

Ressonance Theory) e no Kohonen ([HERTZ-91]). Neste trabalho, a aprendizagem 

supervisionada, será tratada com ênfase, dada sua importância e eficiência na 

aplicabilidade de problemas como o que queremos resolver, segundo estudos 

bibliográficos incluídos neste contexto. 
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4.3 Neurônio de Mc-Culloch e Pitts 

Em ([Mc-CULLOCH-43]) foi proposto o primeiro neurônio artificial. A 

figura 4.2 mostra o modelo proposto pelos autores Mc-Culloch e Pitts e faz uma 

comparação entre o neurônio biológico e o artificial. 

·A-

NET 

SaiU • /(NEJ:) 

-B-

Figura 4.2 Neurônio Biológico X Modelo Matemático 

Na mesma figura 4.2, está explícita a comparação que se pode fazer da 

realidade biológica com um modelo artificial. A resposta de um neurônio biológico 

diante de um estímulo depende se ele será disparado ou ficará inativo de acordo com 

a concentração química no interior do corpo celular. Estas diferenças de 

concentração são chamadas sinapses. Desta forma, os modelos matemáticos 

procuram representar as sinapses com as modificações dos pesos nas redes. 

O funcionamento do modelo de McCulloch e Pitts pode ser resumidamente 

descrito da seguinte maneira: 

Saída (t} = 1 se e somente se I'}=1 WjXj- () > O 

Saída (x) = O se e somente se I'~·= 1 WjXj- () .5'0 

onde Saída (x) é a saída do neurônio e Xj e H) são as entradas e pesos das conexões 

respectivamente, 11 é o número de entradas e () é o "tlueshold". 
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Os pesos são representados pela matriz W, onde cada elemento Wij 

corresponde a um valor referente à conexão de cada unidade da camada i para as 

unidades da camada j. 

O cálculo de Saída (--c) tem o objetivo de ser análogo ao que ocorre no soma 

da célula nervosa. A função de ativação não atua diretamente sobre as entradas, mas 

sobre uma soma ponderada dos pesos das conexões pelas respectivas entradas. 

4.4 Redes Neurais Supervisionadas 

Em redes neurais de aprendizado supervisionado, o conhecimento é adquirido 

ah·avés de relacionamentos supervisionados, ou dos chamados "professores". Nesse 

caso, as entradas apresentadas à rede para o treinamento são chamadas de pares de 

entrada, pois os vetores de entradas contêm os valores de saída desejados. Então os 

pares de entrada são apresentados à rede: para cada entrada a rede produz uma saída 

(saída obtida pela rede), a qual é comparada com a saída desejada para a dada 

entrada. Caso a saída da rede seja diferente da saída desejada, a rede calcula um erro, 

que é um valor que representa o quão distante está a sua resposta daquela desejada. 

Este erro é usado para que os pesos da rede sejam ajustados até que a saída da rede 

seja aproximadamente igual a saída desejada, e então o eno é minimizado. Este 

processo de minimização dos erros exige um circuito especial, que é chamado de 

"professor", daí o nome redes de aprendizado supervisionado. 

Alguns fatores devem ser considerados na fase de aprendizagem, como o 

tempo gasto por iteração e o número de iterações para cada par de entrada alcançar o 

erro mínimo. 

Um algoritmo bastante usado no treinamento de redes supervisionadas é o 

"Backpropagation", pois considera os parâmeh·os citados, de maneira a alcançar uma 

aprendizagem ótima. O algoritmo "Backpropagation" será comentado mais adiante, 

já que, conforme mostra a literatura vem sendo de grande utilidade em aplicações de 

classificações e reconhecimento de padrões, e fez pa1te do nosso trabalho. 
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4.5 O Perceptron 

Um dos primeiros modelos de redes neurais, o "perceptron", foi sugerido por 

Rosenblatt ([ROSENBLATT-58, ROSENBLATT-60]). Ele modela um neurônio 

realizando uma soma ponderada de suas entradas e enviando o valor um para a saída, 

caso a soma seja maior que algum valor inicial ajustável, e valor zero caso contrário 

([RICH-88]). 

Entmcla 
Neural 

Sinapse 

........... -f ........... -
Coq>o Celular 

Figura 4.3 Perceptron 

Na aprendizagem em neurônios simples, analisada em termos cognitivos, há 

uma tendência em se aprender o comp011amento recompensado e esquecer o 

penalizado. 

O teorema de Rosemblatt é dado por: seja S um subconjunto do conjunto de 

amostras de um problema e G : S ~ {0, l}. Existe um "perceptron" com 11 entradas 

que aproxime uma dada função se, e somente se, S é linearmente separável com 

relação a G ([ROSENBLA TT-58]). 

O teorema sobre os "perceptrons", acabou resultando em um algoritmo de 

aprendizagem e provando que qualquer função linearmente separável pode ser 

representada por uma única camada de neurônios, entretanto se for uma função 

linearmente não separável, o algoritmo pode oscilar indefinidamente e não convergir. 

O algoritmo de aprendizagem do Perceptron pode ser descrito da seguinte 

fom1a: 

l- Consideram-se valores iniciais de pesos e limiares: 

Wu(t), o S'i s-n 
'Fj (T é o threslwld) 
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Deve-se atribuir valores aleatórios aos pesos e "thresholds"; 

2- Apresentar as entradas e saídas desejadas em valores binários onde 

x; são as entradas e Zi são as saídas desejadas; 

3- Calcular o efeito da entrada na saída 

11 

Y(t) =fn fiWi(t)xi (t)J 
i=O 

onde 

Y(t) é a saída da rede 

f,, (l~ = 1 =:>v :?0 

f,, (l~ = o =:> v < o 
W; são os pesos; 

A função de ativação (f,, (v) ) utilizada é a "Heaviside" (rampa); 

4- Recalcular os pesos 

Y(t) =O, Z(t)=1 ::::> W;(t + 1) = W;(t) + x;(t) 

Y(t) = 1, Z(t)=O ::::> W;(t + 1) = W;(t) - x;(t) 

Y(t) = Z(t), ::::> W;(t + 1) = W;(t) 

Para I S'i S'n, 
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onde n é o número de unidades de entrada, Y(t) é a saída da rede e Z(t) é o 

alvo ("Target") ou saída desejada. 

O modelo de Rosenblatt com relação ao de McCulloch e Pitts apresentou 

algumas vantagens, tais como: I) estímulos podendo assumir valores contínuos em 

oposição aos valores apenas binários e 2) introdução de uma lei de treinamento para 

os "perceptrons". 

Como solução do problema de convergência para as funções não linearmente 

separáveis vale citar a Regra Delta, que foi introduzida logo depois do "perceptron" 

por Widrow e Hoff ([WIDROW -60]). O método busca minimizar o erro médio 

quadrado entre a saída desejada e a saída obtida pela rede. Com a Regra Delta para 

funções não linearmente separáveis é possível obter uma boa convergência dos 

dados. 

Os passos do algoritmo da Regra Delta de Widrow consistem em: 

1- Inicializar os pesos com valores pequenos e aleatórios; 
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2- Calcular o produto escalar dos pesos pelas entradas, onde pe = I l/x, para 

cada unidade (x1, x2• x3, ... , x1J do conjunto de treinamento, pe é a saída obtida 

pela rede; 

3- Calcular o erro, o= saída desejada- pe; 

4- Ajustar os pesos através da equação: wtovo = \Vi antigo + qax; , sendo 17 a taxa de 

aprendizagem 1 (intervalo [0, 1 ]), usada para controlar a estabilidade e a 

convergência dos pesos da rede, pois estabelece o tamanho do passo que se dará 

naquela direção. 

5- Voltar para o passo 2 até o fim das amostras e convergência da rede. 

A Regra Delta se diferencia do Perceptron quanto ao uso ou não da função 

heaviside (no passo 2). 

Para problemas da separabilidade não linear foi demonstrado por Minsky e 

Papett ([MINSKY-69]) que redes com mültiplas camadas de neurônios do tipo 

"perceptron" (MLP, "Multilayer Perceptron") apresentam um bom desempenho. Mas 

tanto o algoritmo de aprendizagem do "perceptron" quanto o algoritmo da Regra 

Delta não funcionam para as redes de mültiplas camadas, pois o ajuste de pesos nas 

unidades das camadas escondidas torna-se complicado por não existir um erro direto 

para a medida t5, enn·e as unidades das camadas escondidas e a saída desejada. 

O algoritmo "backpropagation" é uma das soluções para a aprendizagem das 

redes MPL ([RUMELHART-86]). 

4.6 "Backpropagation" 

O termo "Backpropagation" (BP) refere-se ao método de aprendizagem no 

qual os pesos de conexão (e muitas vezes o "Threslwlding" de ativação do neurônio) 

1 A taxa de aprendizagem foi proposta por Hebb, que se baseou no princípio de que a aprendizagem 
poderia ser reduzida a um processo inteiramente local, em que a intensidade das conexões sináptieas é 
alterada em função dos detectáveis localmente ([KOV ÁCS-96]). 
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da rede são ajustados. Durante a operação, todo o fluxo de informação é propagado 

de maneira "Feedforward" ([FU-97]). 

O algoritmo "Backpropagation" é uma aplicação no contexto de 

aprendizagem em Redes Neurais Artificiais (RNA). Ele é baseado em um método 

estatístico proposto em 1951 por Hebert Robbins e Sutton Momo ([ROBBINS-51 ]), 

que denominaram o método de aproximação estocástica. Várias aplicações desta 

técnica têm obtido êxito em reconhecimento de padrões e sistemas de identificação. 

O Algoritmo BP tornou-se popular com os h·abalhos de Rumelhart, Hilton e 

Williams em 1986, apresentado no livro PDP (Para/lei Distributed Processing) 

([RUMELHART-86]). 

A regra de aprendizagem usada no algoritmo BP é a Regra Delta 

Generalizada ou "Backpropagation Rule" , ou seja, uma variação da Regra Delta 

proposta para redes com múltiplas camadas de neurônios, as chamadas "Multilayer

perceptrons" (MLP). 

O objetivo da regra de aprendizagem é aproximar as saídas desejada e obtida. 

Calcula-se o erro para a camada de saída e propaga-se este no sentido saída-entrada. 

Os pesos vão sendo ajustados como funções destes erros. Os erros para uma unidade 

em particular devem ser ajustados na proporção direta ao erro nas unidades com as 

quais ela está conectada. Por isso, retropropagar estes erros através da rede permite 

que os pesos entre todas as camadas sejam ajustados corretamente. Por exemplo, 

mudanças na entrada de uma camada qualquer da rede acarretam mudanças nas 

saídas destas unidades. Estas mudanças são suavizadas se a variação do "tlu·eshold" é 

suave. A variação do threslwld é medida pela inclinação da curva da função de 

ativação ([HERTZ-91 ]). 

Em geral, o funcionamento de uma rede BP pode ser entendido através de 

duas fases distintas: fase de aprendizagem ou treinamento e a fase de uso ou teste. 
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4.6.1 As Fases do Algoritmo "Backpropagation" 

O treinamento BP por ser do tipo supervisionado, requer que à cada vetor de 

entrada seja apresentado com um vetor de saída desejada correspondente. 

No processo de aprendizagem denomina-se 11ciclo11 a apresentação de todos os 

N pares (entrada e saída) do conjunto de treinamento. A correção dos pesos em um 

ciclo pode ser feita de duas maneiras: 

modo padrão, onde a correção dos pesos acontece a cada apresentação à 

rede de um exemplo do conjunto de treinamento. Cada correção de pesos 

baseia-se somente no eno do exemplo apresentado naquela iteração, 

assim, em cada ciclo, ocorrem N correções; 

modo Batch, onde apenas uma correção é feita por ciclo. Todos os 

exemplos do conjunto de treinamento são apresentados à rede, seu erro 

médio é calculado, e a partir deste erro, fazem-se as correções do pesos. 

Um método bastante usado para aplicações em reconhecimento de padrões 

com as redes 11Backpropagation11
, é o 11 leave-one-out11

, onde o conjunto de dados com 

N elementos é dado como entrada para a rede e apenas um elemento (par de entrada) 

fica de fora. A rede é então treinada com (N-1) elementos e testada com o elemento 

que ficou de fora, isso se repete N vezes e cada vez é deixado de fora um elemento 

do conjunto de dados para servir de teste ([CHAN-97]). 

Outro método é o 11Cross-validation11
, em que o conjunto de dados é dividido 

aleatoriamente em cot~unto de treinamento e conjunto de testes. Para impedir a 

dependência no caso de treinamento e teste, o procedimento é repetido várias vezes 

com diferentes divisões do conjunto de dados. 

Os pesos da rede devem ser inicializados com pequenos valores aleatórios, 

distribuídos uniformemente em um intervalo definido para evitar que a rede fique 

saturada precocemente com valores grandes de pesos([HERTZ-91 ]). 

Na prática, é mais utilizado o modo de treinamento padrão devido ao menor 

armazenamento de dados, além de ser menos suscetível ao problema de mínimo 

local, devido à pesquisa de natureza estocástica que realiza. Em conh·a partida, no 
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modo batc/1 se tem uma melhor estimativa do vetor gradiente, tornando o 

treinamento mais estável. A eficiência relativa dos dois modos de treinamento 

depende do problema que está sendo tratado. 

Quanto ao tempo de treinamento, vários fatores podem influenciar a sua 

duração, porém sempre será necessário utilizar algum critério de parada. O critério 

de parada do algoritmo BP não é bem definido e geralmente é utilizado um número 

máximo de ciclos. Mas, devem ser considerados a taxa de erro médio por ciclo, e a 

capacidade de generalização da rede. 

Os passos de mais alto nível do algoritmo "Backpropagation" são: 

1. Inicializar os pesos com pequenos valores aleatórios; 

2. Selecionar um par do conjunto de treinamento, apresentando o vetor de 

entrada às entradas da rede. 

3. Ativar a rede para produzir sua saída. 

4. Calcular o erro entre a saída obtida (ou seja, a saída produzida pela rede) 

e a saída desejada (do conjunto de treinamento). 

5. Ajustar os pesos da rede com o intuito de minimizar o erro. 

6. Repetir os passos de 1 a 5 sobre o conjunto de treinamento, até que o erro 

global (para todo o conjunto de treinamento) seja aceitavelmente baixo. 

7. Voltar ao passo 2 e repetir o algoritmo até que todo os padrões do 

conjunto de treinamento tenham sido treinados. 

Conjuntamente, os passos 2 e 3 são conhecidos como passos de propagação 

para frente. Um vetor de entrada é aplicado e a saída resultante é computada. As 

computações são realizadas camada por camada. Os passos 4 e 5 são conhecidos 

conjuntamente como passo reverso (retro propagação). No passo 4 o vetor de saída 

produzido é subtraído do vetor de saídas desejadas do conjunto de treinamento, 

produzindo um erro. Este erro é então utilizado pelo passo 5 para ajustar os pesos da 

rede. 

A rede só é considerada treinada quando, após várias repetições destes 4 

passos, o erro entre as saídas obtidas e as saídas desejadas estiver reduzido a um 

patamar aceitável, ou seja, um valor bastante baixo, que varia de acordo com cada 

aplicação. 
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O treinamento deve ser interrompido quando a rede apresentar uma boa 

capacidade de generalização e um erro global aceitavelmente baixo. Assim o ponto 

ótimo de parada deve ocorrer com erro mínimo e capacidade de generalização 

máximo. 

A fase de uso da rede "Backpropagation" COITesponde aos passos 2 e 3 de seu 

processo de treinamento. Um vetor de entrada é aplicado à rede e este vai 

progressivamente sendo propagado, através das ativações dos neurônios, desde a 

camada de entrada, passando pelas camadas escondidas, até atingir a camada de 

saída. Ao final do processo, a camada de saída manterá os valores conespondentes as 

entradas aplicadas. 

k. 

4.6.2 A Matemática do "Backpropagation" 

oi 

wli 

vi 

Wjk 

çk 
1;4 ~5 

Figura 4.4 Rede "Feedforward" com uma camada escondida ("multilayer-perceptron"). 

Na figura 4.4 considera-se a seguinte legenda: 

Wij = pesos das conexões da camada intermediária para a camada de saída; 

Wjk = pesos das conexões da camada intermediária j para a camada de entrada 

;:1' = enh·adas · 
'='k ' 
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Çf' são as saídas desejadas; 

O; = saídas obtidas pela rede; 

Vj =valores das saídas dos neurônios da camada intermediária}. 

Segundo Hetiz em ([HERTZ-91]), os passos do algoritmo podem ser 

detalhados com o seguinte equacionamento descrito a seguir. 

As entradas são introduzidas à rede com um valor patiicular e são 

referenciadas por p. O índice i sempre se refere a uma unidade de saída, o índice j a 

uma unidade intermediária (ou da camada escondida) e k a uma unidade de entrada. 

Usa-se N para o número de unidades de entrada e p para número de padrões de 

entradas (p = 1, 2, ... ,p). 

Dado um padrão de entrada 11 , as unidades j da camada escondida recebem 

uma entrada da rede: 

As saídas são processadas: 

V f' = g( lzj) = g(Lk Wjk Çf:) ( 4.2) 

onde v f é a saída dos neurônios da camada intermediária, g é a função de ativação 
1 

da rede. 

As saídas da unidade i recebem: 

(4.3) 

onde Wij são os pesos das conexões dos neurônios da camada intermediária para os 

neurônios da camada. 

As saídas da rede são processadas (0;), sendo então as chamadas saídas 

obtidas pela rede: 

O f' = g( lz11;) = g(.[j Wij V f')= g(.[j Wij g(L;k Wjk Çf: )) (4.4) 
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A função custo ou erro dada por: 

E[w] = 112 L'11i [ Çj - Oj f (4.5) 

torna-se 

E[w) = 1/2{ Çf' -g(Ij Wij g(..[k Wjk qf: ))f. (4.6) 

Na figura 4.5 está representada uma rede BP, onde as setas cheias indicam a 

fase de propagação das informações e as setas pontilhadas indicam a fase de 

retropropagação. 

Figura 4.5 Rede "Backpropagatiou" 

A regra de atualização é local. 

Considerando: 

1J = taxa de aprendizagem; 

o =erro; 

Para calcular as saídas das camadas escondidas temos: 

onde o!' é definido por: 
I 

(4.7) 

o f= g'( "i H Çf' - oj 1 (4.8) 
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Ô.Wjk =- '1( ai/ a.~k) = -1J .!:;, (ai/ óV1j) ( óVIj/ avjk) 

= 17.!:;,; r Çf' - o f' Jg'( h{' J wij c'( "J' J qt' 

= 1J.l:;tic5f' Wiig'( /zl! ) qf: 
I 1 

(4.9) 

com ô~' =g'(hi!).EWii Jf. (4.10) 
1 1 I 

Este é o método de atualização dos pesos para redes de múltiplas camadas, 

conhecido como Gradiente Descendente. 

O método do gradiente descendente é uma técnica de otimização usada para 

minimizar a dimensão dos erros. Ele pode ser generalizado da seguinte forma: 

(4.11) 

onde p e q são as conexões entres duas camadas e V as enh·adas e/ou saídas 

processadas nas camadas intermediárias (ou escondidas). 

O método requer funções de ativação que vanem suavemente, po1s 

descontinuidades abruptas produzem resultados indesejáveis no espaço de estado da 

rede. 

A função de ativação g(lz) é uma função sigmóide, que tem que ser 

diferenciável e normalmente o desejo é que ela sature para uma das extremidades. 

Ela pode ser dada por: 

1 
g(lt) = 

1 + exp(- 2/111) 

g'(h) = 2f1g(l-g) 

(4.12) 

(4.13) 

Desta f01ma a equação (4.8) é reescrita como: 

ôf' = Of' (1- Of') ( Çf' - Of' ). (4.14) 
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O parâmetro fJ nas equações actma é um parâmetro de declividade e 

geralmente tem valor l ou Y2. 

Outros tipos de função de erro o podem ser usadas ao invés do erro 

quadrático, como foi mostrado anteriormente. Um outra função é a medida de 

entropia que tem mostrado resolver problemas que não podem ser resolvidos pelo 

erro quadrático E. A medida de entropia é apropriada quando o conjunto de 

treinamento são dados probabilísticos ou "Fuzzy", como por exemplo, na associação 

de sintomas com causas em diagnósticos médicos([HERTZ-91]). 

O gradiente descendente é muitas vezes usado para situações cujo problema 

de decisão é binário(+ l ou -1) e então, considera-se qualquer saída positiva (O;> O) 

como sendo um sim, e qualquer saída negativa (O;< O) como sendo um não. Isto 

funciona bem desde que o problema seja linearmente separável mas não linearmente 

independente. Winter e Denker ([WINTER-88]) mostraram que uma possível 

alternativa é modificar a função custo de acordo com o problema que se pretende 

resolver, só então o gradiente descendente poderá encontrar uma solução se ela 

existir. 

O uso de uma medida de probabilidade no cálculo da função erro é outra 

proposta para que o gradiente descendente não se comporte como a função do erro 

quadrático. 

Com equacionamento desctito até agora, pode-se detalhar o algoritmo do BP 

passo a passo com seus respectivos equacionamentos: 

1- Inicializar os pesos com pequenos valores aleatórios ; 

2- Escolher um par de entrada qf e aplicar na camada de entrada (m = O) 

tal que vt = qf para todos k. 

3- Propagar o sinal através da rede diretamente usando 

V/' = g( lt[" ) = g(.Ij Wij V/"-/) (4.15) 

para cada i e m até que todas as saídas V/" tenham sido calculadas. 

4- Computar os deltas para a camada de saída 
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o!" = g'( Jt!") [ /'f - v.m 1 
I I f:, I I 

(4.16) 

para comparar a saída atual Vt1 com a desejada Çf' para o padrão J1 

inicialmente considerado. 

5- Calcular os deltas das camadas precedentes para retropropagar os erros 

~!11-l =g'( / m-1) '""-:' Jf1. .. 111 ~!" 
UI 1; 4 I} UI (4.17) 

para m = M, M -1, ... , 2 até que o delta tenha sido calculado para todas as 

unidades. 

6- Usar 

(4.18) 

I• - d d 1/0l'O UI/ligo A para atua 1zar as conexoes e acor o com Wij = Wij + LJ.JV;. 

7- Voltar ao passo 2 e repetir para todos os padrões. 

O algoritmo BP foi implementado neste trabalho. No capítulo 6 estão 

descritas com mais detalhes a constmção de uma rede MLP "Backpropagation" e o 

uso como classificador 

4.7 Conclusão 

As Redes Neurais Artificiais são fetTamentas que apresentam grande 

eficiência em muitas aplicações. Elas abrangem um amplo campo de uso e dentre 

eles o de classificação de padrões em Visão Computacional. 

A facilidade de seu uso se dá devido ao alto grau de liberdade para ajustar 

seus parâmetros de acordo com a aplicabilidade que se deseja. 

Em particular, as redes supervisionadas com algoritmos BP são usadas 

freqüentemente em esquemas CAD, po1s são consideradas como boas 
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classificadoras. Além disso a implementação do algoritmo BP não é tão complexo, e 

apresenta um certo poder de generalização do conhecimento. 

O poder de generalização em reconhecimento de padrões é um fator bastante 

importante e necessário na maioria das aplicações, além da capacidade de aprender a 

partir de exemplos, o que facilita o seu uso e ajuste. 

Uma das maiores vantagens das Redes Neurais é a otimização computacional, 

visto que elas empregam um paralelismo no processamento das informações e cada 

unidade da rede é vista como uma unidade de processamento. 
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5 

Sistentas Con1putadorizados de Classificação de Estruturas 

Man1ográficas 

Vários modelos usando Visão Computacional e Inteligência Artificial têm 

trazido grandes contribuições para as pesquisas em processamento e avaliação de 

imagens médicas com o objetivo de auxiliar nos difíceis diagnósticos clínicos. 

Esquemas CAD em mamogt·afia têm apresentado muitos estudos para classificar 

microcalcificações (e, eventualmente, "clusters" de microcalcificações) em malignas 

ou benignas . 

Das imagens digitalizadas de rnarnogt·amas são extraídas diversas 

informações de características das microcalcificações e "clusters", sendo 

classificadas por formato, dimensão, quantidade de microcalcificações em um 

agt·uparnento. Informações podem ser obtidas no processamento destas imagens 

através de morfologia matemática. 

Duas categorias de atributos, ou características, são tipicamente usadas nos 

esquemas de classificação ([ROGO V A-99]): 

métodos de visão computacional que empregam vários intensificadores 

baseados na extração automática de características das imagens; 

métodos do domínio do conhecimento humano, que usam informações 

das características da imagem consideradas por médicos especialistas. 
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5.1 Classificação de Estruturas Mamográficas Baseada em 

características extraídas com métodos de Visão Computacional 

Em 1993 Dhawan et ai. ([DHA W AN-93]) apresentaram um trabalho de 

classificação de microcalcificação de mama baseada em Redes Neurais Artificiais. 

Foram usados mamogramas digitalizados com 256 níveis de cinza, e consideraram 

pequenas regiões de lcm2 dos mamogramas que apresentavam microcalcificações. 

Estas regiões foram processadas e foi construído um histograma de segunda ordem 

para cada uma delas, do qual as características das microcalcificações foram 

extraídas. 

Estas características que serviram como dados de entradas para o treinamento 

da Rede Neural Artificial consistiam em entropia, contraste de H (histograma), 

momento angular de segunda ordem de H (ASM de H), momento diferencial inverso 

de H, coJTelação de H, média de H, derivação de H, entropia de Hdiff, onde Hdiff é 

diferencial do histograma de segunda ordem, momento angular de segunda ordem de 

Hdirr(ASM de ~irr), média de Hdiff· As informações foram dividas em duas classes e 

dispostas em vetores de 5 posições com cada posição representando uma informação. 

Para essa divisão os autores utilizaram métodos estatísticos para avaliar quais as 

características extraídas da imagem eram mais significativas. 

A Rede Neural Artificial usada para classificar as microcalcificações em 

malignas e benignas foi uma "MLP", a configuração da rede foi de 5 neurônios na 

camada de entrada, 2 na camada escondida e um na camada de saída, com o 

algoritmo de aprendizagem "Backpropagation" . Segundo os autores a rede 

apresentou bons resultados na classificação de microcalcificações de difíceis 

diagnósticos em categorias malignas e benignas, uma curva Gaussiana mostrou a 

distribuição de informações em cada uma das classes. 

Liang Shen e seus companheiros, também em 1993, desenvolveram um 

sistema computadorizado de detecção e classificação de calcificações em 

mamografias ([SHEN-93]), onde descreveram uma detecção de microcalcificações 

pelo método de crescimento de região e as classificaram com Rede Neural Artificial. 

O sistema detectava uma região com potencial de calcificações e as contornavam, de 
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forma a extrair informações sobre o formato. Um algoritmo de treinamento de redes 

neurais baseado em "step" foi usado, o "leave-one-out", que usa mesmo conjunto de 

padrões para treinamento e testes da rede, onde o treinamento é feito K vezes, com 

(K-1) padrões por vez e o teste é realizado com o padrão que ficou fora do conjunto 

de treinamento. O método usado para a detecção está ilustrado na figura-5.1. 

INICIO 

+ 
CALCULAR A MÉDIA DOS VALORES DOS PIXELS DOS MAMOGRAMAS 

DE ENTRADA 

CRESCIMENTO DE REGIÃO MULTI-TOLERANTE PARA PIXELS COM 
VALORES MAIORES QUEO MÉDIO 

ENCONTRAR O VALOR DE TOLERÂNCIA APROPRIADO BASEADO NA 
DISTÂNCIA E OBTER O CONTORNO CORRESPONDENTE 

-'~ 

FIM 
-

Figm·a 5.1 -Esquema CAD proposto por ([SHEN-93]) 

Os autores extraíram informações de fonna , centro de gravidade, e tamanho 

para determinar os melhores parâmetros. Dentre eles, as características de fonna 

foram extraídas a partir de descritores de momento, descritores de Fourier e solidez, 

com base nos contornos das regiões e microcalcificações. 

Para o treinamento da rede eles usaram 18 mamogramas, com comprovação 

de biópsia . Estes mamogramas continham 64 calcificações benignas e 79 malignas . 

A taxa de acerto obtida na classificação da RNA foi de 94% para benignas e 

87% para as malignas. Estes resultados foram considerados bons pelos autores. 

Os mesmos pesquisadores, em 1994 ([SHEN-94]), publicaram resultados de 

pesquisas desenvolvidas no sentido de classificar as calcificações, em benignas e 

malignas, de acordo com suas formas. Para extrair os contamos das regiões de 

interesse, foi utilizado o método de crescimento de região. Após a extração do 
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contamo desejado, foram calculadas algumas medidas: momentos regulares - que 

são os tipos mais populares de momentos e momentos das regiões de fronteira. Os 

primeiros são definidos como: 

J- Jt~ p " ntP'I = _ _ x y f(x ,y)dxdy, para p,q = 0,1,2, ... , (5.1) 

onde f(x,y) é uma imagem bidimensional e contínua. 

Foi sugerido, então, um novo conjunto de momentos, derivado pelos autores, 

e outros números, como descritores de Fourier e compacidade, foram calculados e 

analisados para algumas formas básicas. Observou-se que a lgumas medidas variaram 

e outras permaneceram constantes de acordo com a forma da estrutura. Após a 

obtenção desses resultados, o método foi testado para calcificações mamográficas , 

avaliados 80 mamogramas com dados comprovados por biópsia. No geral, as 

calei ficações associadas com condições benignas apresentaram-se maiores, mais 

arredondadas, em número pequeno e di stribuídas de forma difusa, além de apresentar 

maior homogeneidade em termos de forma e tamanho. Os autores comentam ainda 

que uma das maiores diferenças entre calcificações malignas e benignas é a 

rugosidade (inegularidade) de suas formas. 

Os dados obtidos nos trabalhos citados são de extrema importância, uma vez 

que, além da detecção de microcalcificações em mamogramas, é necessária a sua 

classificação de acordo com a possibilidade de relacionamento com tumores 

malignos ou benignos para que seja efetiva a contribuição dos esquemas 

computadorizados em diagnósticos precoces do câncer de mama. 

As Redes Neurais Artificiais (RNA) têm sido aplicadas no campo de imagens 

médicas como reconhecimento de padrões favorecendo a classificação de pacientes 

em uma variedade de situações dife rentes ([WU-93a]). 

O grupo da Universidade de Chicago, coordenada pelo Dr. Kunio Doi vem se 

destacando há tempos com trabalhos nesta área. Em 1993, apresentaram um trabalho 

também empregando RNA em mamografia para aplicação em tomadas de decisões 

no diagnóstico do câncer de mama ([WU-93b]). 

Neste trabalho e les inic ialmente selecionaram 43 caracte rísticas extraídas de 

mamogramas que serviram como dados de entrada para a RNA. Esses atributos eram 

caracterizados dentro de três grupos: características relacionadas a massa , a tributos 

relacionados a microcalc ificações e atributos de anormalidades secundárias. 
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Uma RNA "feedforward" com três camadas usando algoritmo 

"backpropagation" foi empregada neste estudo. Um função logística com parâmetros 

de centro (largura) e amplitude ajustáveis foi usada como função de ativação para 

cada uma das unidades da rede. A estrutura da rede a princípio era de 43 unidades de 

entrada, cada qual representando uma característica extraída dos mamogramas, lO 

unidades escondidas e 1 unidade de saída, que representava o diagnóstico 

(l=maligno, O=benigno). 

O conjunto de treinamento foi baseado em 133 casos selecionados de uma 

atlas mamográfico de casos compilados por Tábar e Dean1
• Os 43 atributos extraídos 

foram indicados numa escala de O a 10, por especialistas experientes em 

mamografias. Depois disso os valores foram normalizados de O a 1, e as taxas para 

cada caso foram usadas como entrada da rede. Todos os casos tinham a informação 

histopatológica de malignidade ou não. Na seqüência, foram selecionados 60 casos 

clínicos, confirmados com biópsia, de maneira aleatória para avaliar a performance 

da RNA. 

A tabela abaixo, mostra um exemplo de como foram escalonadas as 

características de microcalcificações segundo os especialistas . 

Tabela 5.1 Escalonamento das características de microcalcificações usado em ([WU-93b]) 

Atributos 

Número de microcalcificações 

Número de microcalcificações em "clusters" (I O=muitas) 

Presença de microcalcificaçõcs similares pela mama (não agrupadas) 

( 1 O=microcalcificações não similares) 

Formato de microcalcificações 

Arredondada a irregular (lO= irregular) 

Presença de microcalcificações lineares (I O= lineares) 

Presença de microcalcificações ramificadas (I O=ramificadas) 

Uniformidade das microcalcificações 

Uniformidade no tamanho (I O= não uniforme) 

Uniformidade no formato (I O= não uniforme) 

Uniformidade na densidade (IO=nào uniforme) 

Distribuição de microcalcificações 

Taxa 

6 

8 

8 

8 

7 

9 

8 

7 

1 Tábar L, Dean PB. Teaching atlas of mammography. 2nd ed. New York, NY: Thieme-Stratton, 1985. 
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Difusa no "cluster" (I O=difusa) 

Formato do "clustcr", de geométrico a irregular ( IO=irregular) 

Radiação da microcalcificaçào ao longo do dueto (I O=radiaçào proeminente) 

Presença de macrocalcificações 

Associada com microcalcificações ( IO=macrocalcificação) 

Macrocalcificaçõcs pela mama (I O=macrocalcificaçào) 

4 

6 

3 

o 
o 
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O método de treinamento da RNA usado pelos autores foi o "leave-one-out" 

para os casos retirados do atlas mamográfico que, segundo eles, não conespondem a 

um bom conjunto de treinamento para representar a prática, já que os casos do livro 

eram casos com certeza escolhidos por especialistas e muito bem definidos. Então 

eles modificaram o método de treinamento para um método convencional "round

robin", que foi aplicado para um grande conjunto de dados, incluindo os casos 

clínicos e os casos retirados do Atlas mamográfico, e avaliaram a performance do 

esquema para os dois conjuntos de dados separadamente. Para a avaliação, foi usada 

uma curva ROC que, com o conjunto de dados retirados do Atlas, resultou em Az = 
1. Isso significa que a RNA aprendeu todos os casos. Já com os casos clínicos a 

curva ROC resultou em Az = 0,95. 

Eles ainda compararam com a performance de radiologistas na análise dos 

mesmos casos empregados na RNA, e concluíram que as características das 

microcalcificações são bastante diferentes para as malignas e as benignas. Foi feito 

experimento também com um número reduzido de características, apenas 14 das 43 

inicialmente utilizadas e eles comprovaram que o desempenho do classificador 

continuou semelhante. 

Em ([VYBORNY-94]) são discutidas algumas técnicas que vêm sendo 

trabalhadas com mamografia. Técnicas de Visão Computacional e Inteligência 

Artificial vem sendo empregadas com sucesso em mamogramas para a detecção de 

características de anormalidades em imagens digital. Os autores citam ainda diversos 

trabalhos desenvolvidos nos anos 80 e início dos 90 que obtiveram bons resultados 

com sistemas computadorizados de classificação de microcalcificações e "clusters" 

em malignos e benignos, podendo concluir que as Redes Neurais Artificiais tem um 

desempenho melhor do que radiologistas nesta classificação, devido à capacidade de 

observação humana ser limitada pelo nosso próprio sistema de visão. 
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Em ([JIANG-96]) é mostrada uma técnica de classificação onde são extraídas 

informações de características de microcalcificações e seus agrupamentos a partir de 

mamogramas digitalizados. As imagens dos mamogramas digitalizados são 

processadas passando pela segmentação, e por um método computadorizado é feita a 

detecção dos "clusters" e microcalcificações, de onde são extraídas características 

como volume da microcalcificação, formato, densidade, quantidade de 

microcalcificações por "cluster" e área de cada microcalcificação. Depois de obtidas 

estas informações foi implementada uma Rede Neural Artificial que classifica os 

"clusters" em malignos ou benignos. 

A Rede Neural Artificial é do tipo supervisionada e o algoritmo de 

aprendizagem utilizado foi o "Backpropagation". Para os testes foi usado o método 

"leave-one-out" que, segundo os autores é um método de teste bastante adequado 

quando se tem uma base de dados limitada e previamente conhecida. 

O artigo mostra resultados satisfatórios com 95% de casos verdadeiros

positivos na classificação com as Redes Neurais Artificias e este método de 

classificação tem potencial para ser usado clinicamente pois sua perfonnance de 

classificação foi considerada superior à dos radiologistas. O resultados foram 

analisados com curvas ROC. 

Em 1998 Yeli Jiang et ai. apresentaram um trabalho ([JIANG-98]) onde 

propuseram um sistema de detecção de microcalcificações e classificação das 

microcalcificações agrupadas em "clusters" em malignas e benignas, para avaliar o 

desempenho da classificação em casos de sinas falsos-positivos. O objetivo do 

esquema era alertar o radiologista quanto à existência de "clusters" de 

microcalcificações em mamogramas. 

A etapa de detecção foi dividida em três passos: primeiro foi aplicado um 

filtro linear nas imagens com as prováveis microcalcificações com o intuito de torná

las menos ruidosas; no segundo passo eles usaram um "Threshold" global e um local 

para identificar as microcalcificações na imagem; e no terceiro, foi feita uma análise 

das características para eliminar os sinais falsos-positivos, conforme está ilustrado na 

figura 5.2 (a). A figura 5.2 (b) ilustra o processo de classificação usado pelos autores, 

com uma Rede Neural Artificial MLP "backpropagation". 
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Como dados de entrada do treinamento da rede foram selecionadas oito 

características das microcalcificações detectadas, tais como número de 

microcalcificações em cada "cluster", circularidade e área de um "cluster", área 

média e volume médio (que significa área vezes a densidade efetiva) de cada 

microcalcificação, desvio padrão relativo ao contraste (ou densidade efetiva) e ao 

volume efetivo de cada uma das microcalcificações, e por último eles consideram 

uma medida de irregularidade de formato. A medidas de área e circularidade do 

"cluster" não dependem da localização individual das microcalcificações no interior 

do "cluster" de maneira que apenas com uma análise individual de cada 

microcalcificação da fronteira do "cluster", o esquema computadorizado pudesse 

estimar a probabilidade de malignidade do "cluster". As características extraídas 

foram escolhidas de acordo com a correlação qualitativas com os radiologistas 

Eles usaram um banco de dados contendo 100 mamogramas de 53 pacientes, 

cujos "clusters" de microcalcificações foram confirmados com biópsia, contendo 40 

mamogramas com microcalcificações malignas e 60 mamogramas com 

microcalcificações benignas. 

A análise dos resultados deste sistema de classificação foi feita a partir de 

curvas ROC para medir a sua perf01mance comparada à classificação de 

radiologistas experientes no assunto. Os resultados apresentados pelos autores 

mostram um bom desempenho das redes neurais, com A~. = 0,92 (área da curva 

ROC), e um acerto maior do que os radiologistas tanto na classificação de 

microcalcificações benignas quanto malignas, sendo que para os radiologistas e para 

as redes neurais a performance cai levemente na classificação das benignas. 
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MAMOGRAMA 
DIGITALIZADO 

IDENTIFICAÇÃO DE 
MICROCALCIFICAÇÚE 

(a) (b) 

Figura 5.2- a)Esqucmn de classificação automático; b) detecção de "clustcr" mnnunl, 

rcspcctivamente([JIANG-98)) 
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Em ([TA0-98]), as seguintes características são usadas para diferenciar 

microcalcificações malignas e benignas: as benignas geralmente são nebulosas com o 

centro mais claro, microcalcificações vasculares que aparecem como traços 

paralelos, formatos tubulares em linha (ou lineares) que são claramente associados 

com vasos ou duetos. Além daquelas grosseiras ou parecidas com "pipoca" em forma 

de bana contínua e que podem ser ramificadas. Já as malignas não apresentam 

formas definidas ou distintas, podem ser associadas a formas arredondadas ou em 

flocos, heterogêneas com variação de tamanho, normalmente menores que O,Smm . 

No trabalho, citam que formações com aparência nebulosa podem estar 

associadas com microcalcificações malignas, onde parece haver uma certa 

contradição, visto que o autor descreve esta característica anteriormente como sendo 

um atributo de microcalcificações benignas. 

O sistema proposto naquele trabalho objetiva classificar "ROis" em "indicado 

para biópsia" e "não indicado para biópsia", diferente de muitos sistemas 
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computadorizados que classificam diretamente como benigno ou maligno. Segundo 

os autores, muitos médicos usualmente classificam os mamogramas dentro de 5 

classes do BI-RADS - N (Normal), B (benigna), P(provavelmente benignas), S 

(suspeitas) eM (malignas) . Geralmente, pacientes diagnosticados dentro das classes 

N e B não são indicados para a biópsia, mas sim que estão nas classes M e S; 

pacientes pertencentes à classe P são aconselhadas a acompanhamento, ou seja, de 

acordo com os critérios clínicos e médicos, sugere-se repetir o exame de tempos em 

tempos (usual a cada seis meses). 

Foi desenvolvido então um sistema classificador de pixels de 

microcalcificações e não microcalcificações e um classificador de regiões de 

interesse contendo microcalcificações. O primeiro destes dois c lassificadores é 

referido como um classificador de segmentação e o segundo como um classificador 

de diagnósticos. O sistema de diagnóstico depende da eficiência do sistema de 

segmentação das microcalcificações. 

Neste trabalho eles compararam um sistema de diagnóstico automático com 

outro onde a segmentação e a detecção de microcalcificação são feitas manualmente 

(por médicos). 

Para a aquisição de mamogramas, contaram com o apoio de vários 

laboratórios, sendo selecionados todos os casos que revelaram microcalcificações 

para o estudo. Foram usadas imagens de 512X512 pixels com 70 mícrons de 

resolução espacial e 12 bits na escala de níveis de cinza. Estas configurações foram 

usadas depois de uma breve investigação na literatura sobre a influência da resolução 

na detecção e classificação de microcalcificações, pois alguns grupos citam que 

rnamogramas digitalizados com tamanho do pixel a partir de 100 mícrons não são 

adequados para detecção e classificação, uma vez que as microcalcificações são 

muito pequenas e não seria adequado para a extração de características de fonna. O 

"UCSF/Livermore Laboratory" produz imagens com 42 mícrons; o banco de 

imagens do MIAS ("the Mammography lmage Analysis Society") é digitalizado com 

50 mícrons e no Departamento de Radiologia da UCLA a aquisição de imagens é 

feita com 65 mícrons. 

A fase de detecção e segmentação se caracteriza por: remoção de baixas freqUências 

especiais e supressão de picos; suavização(smoothing) local e "thresholding" bimodal; 
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erosão e supressão de artefatos; crescimento de região gaussiana; extração de 

características. 

Na tabela 5.2 estão dispostas todas as cnracterísticas extmfdns dos mnmogmmas para 

o sistema de classificação. 

Tabela 5.2 • Carncterísticas extraídas de regiões de interesse pnra classificação ([TA0-98]) 

Nome da cnrnclcrfstica Sigla Fórmula Slgnificndo Clínico 

Área A N.• de pixel por microcalcificação N.• de pixel por 

(classificação >=0) microcalcificação (classificação 

>=0) 

Pcrlmetro p N.• de pixel na rronteira central N.• de pixel por 

microcalcificação (classificação 

>=0) 

Irregularidade AIP2 Fronteira irregular sugere 

anormalidade maligna 

Valor de intensidade Ml Quantidade de bri lho do pixel Microcalcificações brilhantes 

sugerem anormalidades 

benignas 

Padrão de intensidade SI Divergência media do pixel Grande SI sugere densidade 

irregular c malignidade 

Intensidade exterior ME Média de brilho ao longo dos pixcls da Grande ME sugere textura 

microcalcificação densa c malignidade 

Divergência de SE Desvio padrão ao longo de 5 pixels de Grande Sugere tecido maligno 

intensidade exterior microcalcificação 

Contraste c IMI-ME I/MI Grande contraste sugere 

anormalidade maligna 

Limite SH Média da mudança de brilho entre os Grande SH sugere 

pixels internos e externos anormalidades benignas 

Contraste de superrfcie a. Média da mudança de brilho entre os grande B1 sugere anormalidades 

interna pixcls internos benignas 

Contrastes central Bo Média da mudança de brilho entre os Grande 80 sugere anormalidades 

pixcls do centro da microcalcificação benignas 

Outros contrastes B.J Média da mudança de brilho entre os Grande 8 .1 sugere 

pixels centrais e externos anormalidades benignas 

Contraste exterior 8 .2 Média da mudança de brilho entre os Grande 8.2 sugere 

pixels externos anormalidades benignas 
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fndice de concavidade CI 

Forma SG 

Relação{proporção) de R 

aspectos 

Proporção do contraste cs 

Numero de N 

microcalciticações 

Media da distancia entre D 

as microcalciticações 

Área da região entre as 

microcalcificações c sua concavidade 

Onde r é a distância radial da borda para 

o centróide, R é média de r, c e é a 

orientação 

Cl grande sugere malignidade 

SG é uma medida do formato da 

microcalciticaçào, grande SG 

sugere textura benigna 

proporção do máximo diâmetro central Grande R sugere malignidade 

para o mínimo diâmetro central 

C/ SI grande CS sugere 

microcalcificações verdadeiras 

numero de microcalciticações na região Grande N sugere malignidade 

de interesse 

Medida de valor alto quando as 

microcalcificações estão agrupadas. 

pequena distancia sugere 

malignidade. 

Eles selecionaram as melhores características utilizando duas técnicas de 

segmentação computadorizada e mais uma técnica onde a segmentação é feita 

manualmente. Algoritmo genético e K-NN ([FU-94]) foram usados na seleção das 

melhores características dentro daquelas já listadas na tabela e mais urna técnica 

onde a segmentação é feita manualmente, e a classificação foi feita com rede neural 

artificial que os autores nomearam "RNA- visual". A eficácia do sistema foi medida 

com curvas ROC. 

O sistema foi dividido em três fases de detecção e segmentação, A(manual), 

B(5 métodos de segmentação citados anteriormente) e C (utilização de algoritmo 

genético e K-NN para seleção), correspondendo as técnicas de segmentação citadas a 

cima e o resultado obtido foi de redução de casos para biópsia de 72% para A, 40% 

para B e 68% para C. 

Por seu turno, Yu afirma no seu trabalho ([YU-98]), que a aparição de 

"cluster" de microcalcificação em mamogramas é um dos sinais mais importantes do 

câncer de mama. Este trabalho apresenta um novo sistema de processamento de 

imagens de detecção automática de "cluster" em mamogramas digitalizados cujo 

método de detecção usa transformada "wavelet" e RNA MLP, pixels de possíveis 
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microcalcificações e um conjunto de características situadas em microcalcificuções 

individuais. 

O método proposto traz dois passos principais: {1°) possíveis pixels de 

microcalcificuções em mamogramas são segmentados com base em transformada 

"wavelet" para usar RNA MLP e rotulados dentro do potencial de microcalcificações 

individuais pela sua conectividade espacial; (2°) microcalcificações são identificadas 

com base nas características dos potenciais do objeto para uso de uma RNA MLP 

como um classificador. 

Os autores extraíram 9 características dos mamogramas digitalizados com 12 

bits de níveis de cinza e 100 mícrons de resolução espacial (tamanho do pixel). Os 

mamogramas resultaram no estudo de 105 "clusters" de microcalcificações, sendo 

retirados de 40 regiões de interesse, referentes a 21 pacientes. 

A fim de reduzir o falso-positivo, os autores usaram as seguintes estratégias: 

média de níveis de cinza da região; desvio padrão dos níveis de cinza; nível de cinza 

do fundo de cada objeto e intensidade da borda de cada objeto. Para a extração de 

informações de contraste foram feitas três medidas: razão entre o fundo e o primeiro 

plano da imagem; diferença (primeiro plano - fundo) e razão da diferença. Para 

informações de forma: tamanho de cada objeto e alongação do objeto, que foi 

definida a partir da razão entre a distância mínima e a máxima entre as fronteiras do 

objeto. 

Um curva FROC foi usada para avaliar a perfonnance. Os resultados 

mostraram que uma significativa taxa de 90% na detecção é alcançado ao custo de 

um falso-positivo por imagem usando "wavelet" ortogonal. 

Martí et. ai., em ([MARTÍ-98]) descrevem uma outra classificação de 

"clusters" de microcalcificações em mamogramas, ainda nas categorias malignos e 

benignos. 

Cada mamograma contendo um ou mais "clusters" de microcalcificações 

suspeitas e o estudo foi divido em dois estágios, um retrospectivo e um prospectivo. 

No estágio retrospectivo foi usado um conjunto de 146 mamogramas com o objetivo 

de analisar as características de caráter maligno das microcalcificações e escolher as 

melhores características para construir um modelo de predição para diagnóstico de 

malignas. Todos eles tinham a comprovação do diagnóstico por biópsia e depois 
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foram comparadas com opiniões 3 radiologistas. Os mamogramas foram 

digitalizados com 600 DPI e com 12 bits de níveis de cinza. As imagens foram 

segmentadas usando técnicas de crescimento de região, cujo o primeiro pixel era 

escolhido por radiologistas experientes. 

Foram extraídas inicialmente muitas características de microcalcificações 

individuais a partir da imagem segmentada, descritas na tabela 5.3 a seguir: 

Tabela 5.3 • Carncterísticas extraídas de regiões de interesse para classificação ([MARTI-98]) 

Características 

Área 

Perímetro 

Compacidade (ou compactação ou solidez) 

Box Min. X,Y; Box Max. X,Y 

Janela (caixa, pollgono ,"Feret") X, Y 

Diâmetro mínimo 

Diâmetro máximo 

Diâmetro significativo 

Alongação (pollgono) 

N.0 de orifícios 

Perfmetro Convexo 

Descrição 

Número de pixels em uma microcalcificação. 

O total do comprimento da borda da microcalcificação 

Derivada do perfmetro P e área A de uma 

microcalcificação, isto é dado por: 

Coordenadas dos pixels extremos, esquerda, topo, 

baixo c direita, respectivamente, da microcalcificação 

As dimensões das bordas mínima e máxima na 

horizontal e vertical de um pollgono ou janela que 

enquadra uma microcalcificação, à partir das medidas 

anteriores 

Encontrar o diâmetro mínimo do polígono citado à 

cima depois de checar todos os ângulos (max = 64) 

Encontrar o maior diâmetro usando o mesmo processo 

à cima 

Média dos diâmetros encontrados para todos os ângulos 

checados 

Medida de formato da microcalcificação 

Diâmetro m~x. 

Diâmetro min 

Número de oriffcios da microcalcificação 

Uma aproximação da convexidadc da microcalcificação 
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Aspereza (rugosidade, irregularidade) 

Comprimento 

Largura 

Alongação 

Centróide X, Y 

Eixo principal 

Eixo secundário 

Medida de irregularidade 
Pcrfmelro 

Perfmclro convexo 

Uma medida do comprimento da microcalcificação 

Uma medida da verdadeira largura da microcalcificação 

Comprimento I Largura 

Posição X, Y do centro de gravidade da 

microcalcificação (medida extrafda com Momento) 

O fingulo pelo qual a microcalcificação tem o menor 

momento de in~rcia (eixo de simetria), para 

microcalcificações alongadas, isto é, alinhado com o 

eixo mais longo 

O fingulo perpendicular ao eixo principal 

Depois de aplicadas técnicas estatís ticas para selecionar as caracterís ticas que 

melhor representavam o problema, o conjunto descrito na tabela 5.3 foi reduzido a: 

área, compacidade, números de orifícios por área de microcalcificação, alongação 

(polígono), irregularidade e eixo principal. Também foram adicionadas informações 

de número de "clusters" por mamograma, sendo "cluster" definido pelos autores 

como um agrupamento de 4 ou mais microcalcificações em uma área circular de 0,5 

em de diâmetro. 

Para a c lassificação foi usado um modelo estatístico e obtiveram resultados 

significativos para concluírem que as informações de formato de microcalcificação 

são parâmetros re levantes na classificação de uma estrutura mamográfica quanto à 

malignidade. 

No estágio prospectivo, o modelo foi testado, utilizando 70 padrões. A 

performance do modelo estatís tico foi avaliada comparando-se o resultado do 

modelo com a biópsia. Os resultados obtidos não foram tão sati sfatórios, pois o 

modelo classificador teve um percentual maior de indecisão do que de acertos, 

embora o percentual de erros tenha sido baixo. 

Um esquema computadorizado para detecção de "clusters" e c lassificação em 

"clusters" falsos-positivos e verdadeiros-positivos através de métodos estatísticos foi 
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desenvolvido por Veldkamp em ([VELDKAMP-99]). O sistema foi dividido em 

dois estágios : o primeiro de detecção e o segundo de classificação. A classificação é 

dada a partir de informações extraídas de microcalcificações individuais e 

características dos "clusters" quantificadas segundo as características das 

microcalcificações individuais. 

A figura 5.3 mostra em diagrama de blocos o esquema desenvolvido pelos 

autores, cujo desempenho foi analisado com curvas FROC. 

ESTÁGIO I 
Detecção • inicial Cálculo das 

Cálculo das 
Segmentação características das 

caracter(sticas 

l ~ 
microcalcificaçõc~ 

~ dos "clustcrs" individuais 

l 
FROC ESTÁGJ02 

Classificação 

j. 
FROC 

Figura 5.3 -Sistema Computadorizado de Veldkamp ([VELDKAMP-99]) 

A classificação em verdadeiro e falso-positivos é baseada em "clusters" com 

propriedades específicas. As características são derivadas das informações das 

microcalcificações individuais que compõem o "cluster": 

1- Perímetro, definido como o número de pixels que compõem as fronteiras 

da microcalcificação (um pixel é representado por um quadrado); 

2- Área, representada pelo número de pixels da microcalcificação; 

3- Densidade, definida como: _____E_ 
4rrA 

onde P = perímetro e A = área; 

4- Alongamento: definida como a razão RmaxfRmin ,ou seja, as distâncias 

máximas e mínimas entres as bordas e o centro de massa da 
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microcalcificação, onde o centro de massa é encontrado através de 

momento; 

lu+ lrr- ~ U.u- lu )2 + 4/_9
2 

5- Excentricidade, definida como e -
fxx + /)')' + ~ U.u- In )

2 + 4/.r/ 

onde l.u lyy e lxy são os momentos de inércia. 

6- Espessura, calculado com a largura do melhor ajuste retangular; 

7- Orientação, definida com o ângulo do eixo do menor momento de inércia 

respectivos ao plano xy; 

8- Direção, calculada como a direção relativa na qual a microcalcificação 

está localizada , vista do centro de gravidade do "cluster"; 

9- Linha, a média da saída do detector de borda linha/borda em uma 

microcalcificação detectada; 

10- Fundo, o nível médio de intensidade do fundo; 

11- Primeiro plano, a média de intensidade da microcalcificação detectada; 

12- Distância, entre as calcificações vizinhas; 

13- A medida Ci"1
e , dos pixels da microcalcificação com relação aos tecidos 

do fundo. 

As características de "clusters" são relatadas confonne a distribuição das 

informações locais, descritas acima, no "cluster" detectado. Foi considerado I = (11, 

12, .. . , h{ como um vetor contendo as k características locais descritas para as 

microcalcificações. 

Já as características de "clusters" utilizadas foram : 

1- O valor médio da/; característica local em um "cluster", indicado como 

m(/;). 

2- A mediana de/; em um "cluster", indicado por med(/;). 

3- O desvio padrão de/; em um "cluster", indicado por s(/;). 

4- O mínimo valor de/; em um "cluster", indicado por min(/;). 

5- O máximo valor de/; em um "cluster", indicado por max(/;). 

Além destas características, foram ainda definidas a área, representada pelo 

número de pixels de um "cluster"; e o número de calcificações em "cluster". 
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As características foram selecionadas por um procedimento de seleção 

seqüencial direta que, segundo os autores, é um método bastante rápido para se obter 

a lista das combinações de características válidas. Este método procura pelas 

características que maximizam a distância entre as classes. 

Na classi fie ação, para se obter uma FROC, é usado o método do "leave-one

patient-out", que consiste em deixar todos os "clusters" de um mesmo paciente fora 

do conjunto de treinamento, que será o paciente de teste. O conjunto de treinamento 

é sempre predefinido com o mesmo número "clusters" verdadeiros-positivos e 

falsos-positivos detectados. O nível de sensibilidade do primeiro estágio- detecção

é ajustado para variar a probabilidade inicial de um pixel ser parte da 

microcalcificação no modelo de campo aleatório de Markov. No estágio 2 a 

classificação é ajustada para considerar a taxa de falsos-positivos dos k vizinhos de 

um "cluster" de entrada. Se o número de verdadeiros-positivos fora dos k vizinhos 

exceder um certo "threshold", então um "cluster" é considerado como verdadeiro. 

Os resultados foram apresentados com curvas ROC e o método avaliou a 

sensibilidade do sistema para diversas combinações de características. 

Os autores concluíram que "clusters" verdadeiros-positivos tem alta 

sensibilidade, podem conter muitas microcalcificações falsos-positivas. Isto limita o 

poder de discriminação das características das microcalcificações individuais. Eles 

também descrevem que a infotmação de <1rea do "cluster" é uma medida importante 

no aumento da sensibilidade da curva. 

5.2 Utilização de Dados do Histórico do Paciente para a 

Classificação do Diagnóstico 

Uma RNA foi desenvolvida para assistir radiologistas e sugerir na predição 

de achados não palpáveis como suspeitos. A RNA desenvolvida por Lo J. Y at ai. 

em 1997 ([LOJY -97]), usa informação do histórico da paciente, a idade, e 
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informações das características da lesão descritas conforme o padrão BI-RADS. Eles 

selecionaram aleatoriamente 254 paciente que passaram por exame de agulhamento 

para localização de lesões não palpáveis para uma avaliação re trospectiva, resultando 

em 266 lesões com diagnóstico histológico. Destas 266 lesões, 170 eram benignas 

(64%) e 96 eram cânceres (36%). Radiologistas foram questionados para descrever 9 

características morfológicas pertencentes às lesões. Os achados mamográficos foram 

reportados seguindo as descrições do BI-RADS. As primeiras três características 

mamográficas aplicadas para microcalcificações e calcificações associadas com 

massa: distribuição de calcificações, número e descrição. Outras quatro 

características aplicadas somente para massas: contorno da massa, formato, 

densidade, e tamanho. As duas últimas características poderiam ser usadas para todas 

as lesões: achados associados (axiliares, adenopáticas) e casos especiais (assimetria 

dos tecidos mamários). A décima e última característica foi a idade da paciente. Estas 

características foram extraídas antes do desenvolvimento da RNA. As características 

baseadas no BI-RADS foram convertidas em valores numéricos para serem aplicados 

à rede. A figura 5.4 mostra as características representadas numericamente e a 

apresentação delas à RNA. 

Dlslrlbulçào de CaldOcaçào 
Aulincia de Calcificações O 

Difu l<l I 
Rtgional 2 

Segn!flllar 3 
Ül!fat 4 

Agrupada 5 

No. dt Calclncações 
Ausencia de calcificoções O 

<5 I 
5 a lO 2 

>10 3 

Descrição de calelncações 
Ausenciu de calcificuções O 

Cálcio como de leile I 
Borda 2 

Pele 3 
Vascular 4 
Esfirico 5 

Su1ura 6 
Áspero 7 

Grande, em fonna de hasle 8 
Redonda 9 

Distrófica 10 
Pun1ifonne li 

lndislinguh·d 12 
Pleomortismo 13 

Fina rami fi caçilo 14 

Contorno da massa 
Ausenciu de massa O 

13tm circunscrila I 
Microlobulada 2 

obscura 3 
Mal d.tinida 4 

Especulada 5 

Tamanho da massa 
Dadil em miHmellos 

}' ormalo da massa 
Ausência de massa O 

Redonda I 
Oval 2 

L.obular 3 
hrcgular 4 

Dtnsldadr da massa 
Ausencia de massa O 
Comendo gordum I 

Pouco dtnsa 2 
lsoden!o3 3 

Muilo densa 4 

Achndos RSsoclndos 
nenhum O 

lesões na pele I 
hematoma 2 

pós cirurgica 3 
Espessamento trabecular 4 

Retração do mamilo 5 
Restraçllo da pele 6 

Espessamento da pele 7 
Distorção anatômica 8 

Axiliatrcs a demopáticos 9 

Cnsos CSJICcinls 
Ncmhum O 

Nódulos linfálicos intramamários I 
Assimetria dos tecidos da mama 2 
Focos de densidade assimétricos 3 

D.!nsidadc tubular ou isoladas em 
duetos dilatados 4 

Idndc 
Dada em anos 

Figura 5.4 - quadro das características extraídas dos mamogramns ([LO JY -97]) 
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As características foram apresentadas à RNA, os valores numéricos dos 

atributos extraídos, conforme mostra a figura acima, foram normalizados no 

intervalo ([0;1]). 

O modelo computacional desenvolvido foi uma RNA "Backpropagation" de 

três camadas (sendo apenas 1 camada escondida) que classificou em indicado para 

exame invasivo e câncer in situ. A rede foi treinada com o método "leave-one-out", a 

rede usou lO neurônios na camada de entrada, 15 na camada escondida. A avaliação 

do desempenho da rede foi feita através da área sobre a curva ROC, e não foi 

comparada com o desempenho dos radiologistas. Para 96 casos que passaram pela 

biópsia e eram malignos a rede teve um ótimo desempenho com área da curva ROC 

Az = 0.91. 

Com o objetivo de diminuir o número de biópsias, Fredederick e Floyd 

([FREDERICK-98]) construíram um sistema que utiliza além das características 

extraídas da imagem mamográfica, também dados do histórico da paciente. A 

motivação deste trabalho, assim como para muitos dos sistemas aqui já citados, é que 

somente de 15 a 34% dos casos suspeitos de lesões não palpáveis submetidos ao 

exame de biópsia são comprovados com malignidade. 

Eles desenvolveram uma RNA para predição de biópsia para o câncer de 

mama utilizando como base de dados o "Breast Imaging Reporting Data System" 

(BI-RADS; American College of Radiology, Reston, V A) e também dados do 

histórico clínico da paciente. 

Os dados considerados para este estudo foram coletados de 478 pacientes, nas 

quais foram detectadas lesões não palpáveis. Destas pacientes resultaram 500 lesões 

confirmadas com biópsia, sendo 326 benignas e 174 malignas. O banco de dados 

então contém 174 casos malignos, 326 casos, benignos e idades das pacientes que 

varia de 24 a 86 anos, com média de 55,5 anos, de onde foram extraídos 11 atributos 

que serviram como entrada para o mapeamento de uma saída (benigna/maligna) por 

RNA. Estes li atributos estão listados na tabela 5.4. 
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Tabcln 5.4 - Dados de Entrada dn RNA a partir do banco de dados mamográfico 

Dados de Entrada 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

lO 

11 

Atributos 

Distribuição das microcalcilicações 

Número de microcalcilicações 

Descrição da microcalci li cação 

Borda da massa 

Tamanho da massa 

Formato 

Densidade 

Características associadas 

Casos especiais 

Localização 

Idade 
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O treinamento tradicional das RNA consiste em aplicar os pares de entrada na 

rede, calculando assim a diferença entre a saída obtida pela rede e a saída desejada. 

Este etTO é então retropropagado, atualizando os pesos a fim de compensar o erro. 

Isto se repete até a rede ser considerada tre inada, que é quando ela atinge os critérios 

de parada. A velocidade com que a rede aprende depende da taxa de aprendizagem. 

A otimização dos erros numa rede pelo algoritmo "Backpropagation" é feita pelo 

erro médio quadrático (MSE). A área das curvas ROC tem um maior significado 

como medida de performance do que o MSE, mas essa área não é uma função 

contínua, característica requerida para a função de otimização pelo treinamento 

"backpropagation". Logo deve ser considerada uma aproximação diferente. Os 

autores usaram também um algoritmo genético ([FU-94]) para seleção de pesos ao 

invés do tradicional treinamento BP. 

Como resultado do classificador, eles obtiveram performance medida com 

curvas ROC de área igual a 0,84, com especificidade variando entre 38 a 52% para 

os diferentes modelos de treinamento e configurações das RNA. 

Um trabalho desenvolvido por Lo JY et ai ([Lo JY-99]), mostra os efeitos dos 

dados históricos do paciente como características, juntamente com mamografias a 

serem consideradas por RNA para classificar quanto ao câncer de mama. Os autores 

avaliaram a contribuição dos dados do hi stórico médico da paciente para o 
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prognóstico do câncer de mama com um modelo RNA baseado em achados 

mamográficos. 

Eles usaram três modelos de RNA para efeitos de comparação: primeiramente 

usaram 10 informações das imagens de mama e dados variados do sistema; o 

segundo experimento usou as informações das imagens de mama e os dados do 

sistema mais a idade do paciente; o terceiro usou, além das informações já usadas no 

segundo modelo, mais sete outras variáveis históricas, para um total de 18 entradas. 

A eficiência dos modelos e a opinião de radiologista foram avaliados com a área de 

uma curva ROC; sensibilidade de 100%, 98% e 95%; e os valores de prognóstico 

positivo. 

O resultado dos modelos foram melhores que o parecer dos radiologistas nos 

três modelos pelas 5 métricas usadas na avaliação dos resultados. A variável "idade 

da paciente" foi particularmente muito importante. Ao adicionar a idade da paciente 

no modelo básico de RNA, que usava somente os dados do sistema e as informações 

das mamografias, obteve-se um significante aumento de Az. Nenhuma mudança 

significativa no valor de Az ocorreu quando todos os dados de histórico da paciente 

foram substituídos apenas pela variável idade. 

Os autores concluíram que a variável idade da paciente tem papel importante 

no prognóstico do câncer de mama pelas RNAs e dispensaria as demais variáveis do 

histórico completo do paciente. 

Rogova et ai., mostram em ([ROGOVA-99]) um sistema de Visão 

Computacional como parte de um esquema CAD que os autores chamaram de 

sistema híbrido, representado na figura 5.5. O sistema de visão computacional utiliza 

várias análises de imagens e métodos de compreensão que avaliam a performance da 

extração de atributos de maneira automática que representam diferentes regiões da 

imagem e a classificação das regiões selecionadas suspeitas para detectar 

malignidade. 
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Banco de Imagens mamo gráficas com dados do 
domfnio do conhecimento relacionado 

rmaçõcs de Microcalcifi In f o 
"cluster s" extrafdas de 

c ações 
magens cxtrafdas das i 

Subsistema de domfnio Subsistema de visão 
de conhecimento computacional 

~ 7 
I Eleitor Inteligente I 

Figum 5.5 - F..squemn CAD híbrido ([ROGOVA-99]) 
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Muitos aspectos nos problemas de caracterização de microcalcificação devem 

ser considerados para o desenvolvimento de um sistema de classificação baseado na 

intensificação das informações: 

um classificador tem que trabalhar com dados complexos e incertos; 

as características de microcalcificações são variadas e ruidosas; 

as imagens mamográficas têm uma estrutura de textura; 

informações estatísticas podem ser limitadas; 

Considerando os aspectos acima, os autores construíram um método de 

evidências hierárquicas para caracterização de microcalcificações baseado na 

estrutura da teoria de evidências "Dempster-Shafer" (D-S). Esta teoria é uma 

ferramenta para representar as medidas de evidências, utilizando a representação da 

textura de cada microcalcificação individual de um "cluster". 

A teoria "Dempster-Shafer" é uma generalização do raciocínio Bayesiano, 

sendo mais flexível que ele quando o conhecimento está incompleto, quando se tem 

que tratar com incertezas e ignorâncias. A teoria designa uma convicção que uma 

hipótese pode ser uma conjunção de muitas "hipóteses atômicas" (esta 

microcalcificação ou é maligna ou é benigna), que reflete muito bem o processo de 

avaliação das lesões pelos radiologistas. Então, a teoria permite representar somente 

o conhecimento verdadeiro e não forçar para uma opção incerta. 
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A idéia do classificador é baseada no simples fato de que "clusters" benignos 

têm apenas microcalci ficações benignas, enquanto "clusters" malignos contêm 

microcalcificações com grau de certeza malignas e/ou benignas. Os autores não 

dispunham do resultado de biópsia para as microcalcificações individuais, mas sim 

para o "cluster" como um todo. Assim pôde-se obter evidências das classes 

associadas a microcalcificações individuais somente para benignas. 

Num nível mais baixo, foi considerada uma imagem MxM contendo uma 

microcalcificação individual de um determinado "cluster". Um conjunto de 

informações caracterizando a textura desta região é usado para computar as 

evidências de que a microcalcificação, contida na região, é benigna. A evidência é 

calculada pelo modelo D-S. 

Depois de calculadas as evidências para todas as microcalcificações do 

"cluster" em questão, usavam as K evidências como entrada de uma RNA 

"Backpropagation" com K unidades de entrada e uma unidade de saída. O número K 

de evidências escolhidas corno entrada para a RNA foi definido empiricamente. A 

saída da rede foi usada para computar a confiança da decisão da classificação. Esta 

confiança é usada em um "eleitor inteligente" construído para a combinação dos 

resultados do domínio de conhecimentos e do classificador de evidências 

hierárquicas dentro do sistema híbrido. 

O domínio de conhecimento, assim como nomeado pelos autores, são 

informações clínicas da paciente. 

O resultado do classificador hierárquico foi comparado com a análise de dois 

radiologistas. Nesta comparação, mostrou-se que a sensibilidade do classificador foi 

de 100% e foi maior do que a especificidade tanto do classificador quanto dos dois 

radiologistas. 
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5.3 Conclusão 

A classificação de "clusters" de microcalcificações de mama em maligno ou 

benigno tem sido bastante estudada por pesquisadores não só da área médica, mas 

também tem envolvido profissionais de diversos ramos da ciência. Muitos métodos 

de classificação foram e estão sendo desenvolvidos. 

Uma tendência é a classificação de estruturas mamográficas em suspeitas e 

não suspeitas com esquemas computacionais, pois classificar em benigno ou 

maligno, pode ser uma indicação perigosa diante da complexidade das características 

envolvidas neste problema da caracterização das lesões não palpáveis, 

principalmente quando não se tem muitas informações e acompanhamento de 

médicos no desenvolvimento do sistema. 

Muitas técnicas de classificação vêm sendo empregadas na tentativa de 

auxiliar o diagnóstico precoce do câncer de mama, inclusive as RNA, que sua por 

vez tem mostrado bons resultados na classificação em esquemas CAD, onde os 

diversos métodos de treinamento mostram a flexibilidade de trabalho da técnica. Elas 

podem ser configuradas de acordo com os tipos de dados que estão disponíveis. 

A resolução espacial, característica citada em muitas descrições dos trabalhos 

aqui apresentados, é importante na classificação de lesões mamográfica devido ao 

tamanho reduzido dos achados. O contraste e a escala de níveis de cinza também 

influenciam na performance dos CAD, já que o contraste e a resolução espacial 

influenciam conjuntamente na qualidade de uma imagem. 

Muitos trabalhos mostram com sucesso a adição de dados do histórico clínico 

da paciente como parte do conjunto de informações que servirão de entrada de dados 

para o Classificador, que tem sido, por sua vez, elaborado com freqüência baseado 

nas RNA, dados os bons resultados que essa ferramenta tem proporcionado. 
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Com base na literatura revisada até então, foi construído um esquema 

classificador com o objetivo de predição de casos suspeitos e não suspeitos, a partir 

da avaliação de agrupamentos de microcalcificações; além disso, para uma avaliação 

mais aprimorada do mamograma, consideramos também a influência das 

características de cada microcalcificação de um "cluster" isoladamente . 

A técnica para classificação empregada foi a de RNA, pois podemos observar 

nos estudos bibliográficos que tem sido eficiente para resolver problemas de 

classificação, inclusive de achados mamog~-áficos. As RNA são fen·amentas 

conhecidas como aproximadoras universais de funções e são flexíveis quanto ao 

aprendizado e adaptáveis a novos problemas. 

As imagens mamográficas digitalizadas foram adquiridas de um banco de 

imagens que vem sendo construído pelo grupo há algum tempo, cujos mamogramas 

originais são fornecidos pelo Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto - FMRP USP e 

pela Santa Casa de São Carlos. 
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6.1 O Banco de Imagens 

A base de dados utilizada divide-se em dois grupos de imagens com 

características de digitalização diferentes, o que serviu para avaliannos também a 

influência de resolução espacial na classificação, além da eficiência de cada 

digitalizador. 

• Grupo de Imagens I - Imagens digitalizadas com um "scanner" ótico 

UMAX PowerLook 11 com resolução espacial de 0,05mm e 8 bits de 

níveis de cinza. 

• Grupo de Imagens ll - Imagens digitalizadas com um "scanner" laser 

LUMISYS Lumiscan-50 com resolução espacial de 0,15mm e 8 bits de 

níveis de cinza. 

As imagens digitais dos mamogramas completos foram recortadas seguindo 

orientações dos laudos dos mamogramas originais e selecionadas apenas regiões de 

interesse (ROis). 

O banco de imagens traz informações da técnica de digitalização, resolução, 

posição da exposição mamográfica (crânio caudal ou oblíqua), idade da paciente e 

observações dos laudos médicos, facilitando a busca das imagens que utilizamos 

durante todo o trabalho. 

As imagens cujos laudos indicavam casos suspeitos ou não-suspeitos foram 

selecionadas, entre elas havia também imagens de mamas densas. Para a separação 

das imagens entre as classes, usamos apenas informações dos laudos médicos e não 

de exames histológicos . Muitas imagens referem-se a casos em que a paciente vem 

sendo acompanhada há mais de 10 anos, o que serviu de parâmetro para os testes do 

sistema. 

Foram utilizadas no total 116 ROis do Grupo de Imagens I (50% indicando 

casos suspeitos e 50% indicando não-suspeitos) e 86 do Grupo de Imagens 11 (50% a 

50% também). 

As figuras 6.1a e 6.1 b ilustram R Ois do Grupo de Imagens 11 e Grupos de 

Imagens I respectivamente. 
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(a) \(b) 

Figura 6.1- a) ROI de ummamogranm digitalizado 110 scwmer laser e b) ROI de um 
IIUlmogr·nma digitalizado 110 scwmer ótico. 

6.2 Sistema de Detecção de Microcalcificações 
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Depois de selecionadas e recortadas, as Rüls foram submetidas a um 

processamento para segmentação e detecção das microcalcificações, que é parte de 

um esquema de detecção de "clusters" ([NUNES-97]), desenvolvido previamente 

pelo grupo, resultando em imagens binárias, que foram a base para a extração de 

características tanto dos "clusters" como das microcalcificações individualmente. O 

esquema está descrito na figura 6.2 a seguir. 
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Figura 6.2- Esquema do sistema computacional desenvolvido para detecção de "clusters" de 
microcalcificações([NUNES·97]). 

Cada ROI é submetida aos passos de pré-processamento e processamento 

para a detecção efetiva das microcalcificações e dos "clusters". 

A segmentação é o processo onde as estruturas de interesse devem ser 

reforçadas e os ruídos e artefatos devem ser eliminados da imagem. Os passos dessa 

etapa podem ser visualizados na figura 6.3. 
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Morfologia matemática 

Imagem segmentada 

Figura 6.3- Esquema utilizado para segmentação das microcalcilicações [NUNES-97] • 

1. Subtração da imagem: é um pré-processamento com o objetivo de 

incrementar a relação sinal-ruído. Consiste em realizar a subtração 

de uma imagem com os sinais realçados de uma imagem com os 

sinais suavizados. 

2. "Thresholding" global: esse processamento deixa na imagem 

somente uma porcentagem dos pixels com os maiores níveis de 

cinza. O objetivo deste passo é eliminar o fundo da imagem. 

3. Morfologia matemática: tem o objetivo de eliminar da imagem 

todos os sinais com menos de três pixels na sua composição, visto 

que, provavelmente, relacionam-se a ruídos da imagem. 

4. "Threshold" local : é o último procedimento. Consiste em eliminar 

os sinais falso-positivos restantes da imagem, através da 

verificação do contraste de cada estrutura em relação à sua 

vizinhança ([NUNES-97]). 
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As figuras 6.4a e 6.4b ilustram as ROis antes e depois da 

segmentação respectivamente. 

(a) (b) 

Figura 6.4- a) ROI antes de ser processada com 256 níveis de cinza e b) ROI 
processada, imagem binária. 

6.3 Esquema Classificador 

O esquema representado na figura 6.5 mostra as principais e tapas deste 

trabalho. 

Imagens 
segrnentadrt ~ 

I. Extração de 2. Seleção de 
3. Organização 

características dos M M dos vetores de 

achados 
atributos entrada para a 

RNA 

-r 
6. Classificação ..... 5. Treinamento ~ 4. Implementação 

(Testes-uso) 
~ 

daRNA daRNA 

Figura 6.5 · Etapas do esquema classificador implementado 

A partir das imagens segmentadas pelo sistema descrito do item 6.2. partimos 

então para a extração das características dos achados mamográficos. Cada bloco do 

esquema mostrado na figura 6.5 está descrito a seguir. 
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1- Extração de características: consiste em uma análise detalhada da 

imagem, percorrendo-a pixel a pixel. Nesta fase foram extraídas 

características de forma, usando-se descritores matemáticos como 

momentos, medidas de irregularidade, compacidade, área e perímetro, 

conforme vistos na literatura ([GONZALES-93], [MATERS-94], 

[PRA TT-91], entre outros). A base de dados foi organizada em Banco de 

Dados para facilitar as etapas seguintes. 

2- Na Seleção de atributos usou-se distribuição gaussiana para analisar o 

comportamento das duas classes, "suspeito" e "não-suspeito", para 

escolhermos os atributos mais significativos. 

3- Organização dos vetores de entrada foi feita com o intuito de representar 

os exemplos das duas classes da melhor maneira possível, foram 

combinadas as características que mais se distanciavam nas classes e 

aplicadas nas entradas da RNA, definindo-se, assim, a arquitetura da rede 

(número de neurônios de entrada, na camada intermediária e de saída). 

4- Implementação da RNA foi desenvolvida em Delphi 4.0 devido aos 

recursos visuais e gráficos, pois desejávamos uma interface amigável para 

que os dados fossem inseridos na rede de maneira automática, utilizando 

recursos de Banco de Dados da linguagem Delphi. 

5- O treinamento da RNA utilizou o algoritmo "Backprogation"; a interface 

possibilitou que parâmetros como taxa de aprendizagem, momento, 

mínimo erro e variações na arquitetura das camadas intermediárias 

fossem alterados na tentativa de melhorar a performance do treinamento, 

o que agilizou o processo. Além disso, utilizamos dois modos de 

treinamento, o modo "padrão" com a base de dados dividida em conjunto 

de treinamento e de testes e o método "leave-one-out". 

6- Na fase Classificação, os testes foram feitos apenas com treinamentos que 

alcançaram os melhores desempenhos, ou seja, com os menores enos 

mínimos. 
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6.3.1 Extração de Características 

A partir da imagem binária, as características foram extraídas das ROis que 

apresentavam mais de três sinais (definição de "cluster" ([SICKLES-86])). 

A princípio fizemos um experimento onde consideramos cada 

microcalcificação do "cluster" individualmente, ou seja, cada microcalcificação foi 

analisada como um objeto dentro de uma cena (o próprio cluster). Calculamos área, 

perímetro e as outras duas medidas derivadas destes atributos que são compacidade e 

itTegularidade. Para os "clusters" aos quais pertenciam as microcalcificações, 

extraímos informações de número de microcalcificações e então o valor médio das 

áreas, perímetros, compacidades e itTegularidades das microcalcificações de cada 

"cluster". Nesta análise foram usados apenas exemplos do Grupo de Imagens I, e a 

quantidade de exemplos foi reduzida, cerca de 24 ROI, sendo 9 da classe suspeita e 

15 da não suspeita. 

O algoritmo a seguir mostra o procedimento que adotamos. 

Algoritmo: 

1- Encontrar o primeiro pixel da microcalcificação (branco); 

2- Verificar as possíveis conexões com outro pixel branco (conectividade 8 e 

conectividade 4 ({GONZALES-90])); 

3- Co/l/a r pixels conectados; 

4- Área recebe mímero de pixels conectados; 

5- Verificar peixels pertencentes a borda ({MASCARENHAS-89 /); 

6- Perímetro recebe mímero de pfxels da borda; 

7- Calcular Compacidade (C·= Perímetro I (4n Área)),· 

8- Calcular Irregularidade (I:= Área I Perímetro1 
); 

Apenas sinais (possíveis microcalcificações) com áreas maiores que 1 pixel 

foram considerados para a análise, a fim de evitar o falso-positivo eliminando os 

ruídos. A figura 6.6 mostra a interface desta parte do sistema para extração de 

características de microcalcificações. 
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Figura 6.6 - Interface do procedimento de exh'!lção de car!lclerísticas de núcrocalcificações. 

Para delinear o "cluster", são identificados os pixels brancos nas 

extremidades da ROI que servem como vértices do retângulo que delimita o 

agrupamento, este retângulo é o objeto em análise. A figura 6.7 mostra o "cluster" já 

demarcado. 

Figura 6.7 - "cluster" delineado por um retângulo. 
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Depois de analisados os atributos das microcalcificações 

individualmente nas duas classes e delineados os "clusters", partimos então para 

extração de características, considerando o agrupamento como um único objeto, 

sendo as microcalcificações pontos do objeto. Nesta fase mais características foram 

extraídas. Outros descritores de formato como momentos foram calculados com o 

intuito de representar cada padrão adequadamente, pois os momentos consideram 

toda a massa da figura (objeto), diferente dos descri tores de forma baseados em 

perímetro, que consideram detalhes mais finos e por isso são bastante sensíveis a 

ruído. Em todos os "clusters" aplicamos a teoria dos momentos e extraímos medidas 

que descrevem a representação de cada objeto. 

Baseando-nos nas linhas do retângulo que deline ia o agrupamento, 

calculamos mais dois atributos que chamamos de "PerímetroCiuster" e 

"ÁreaCiuster". Esta medida de perímetro foi usada juntamente com a Área (Moo) 

para calcular Irregularidade (I) e Compacidade (C) nos "clusters". Todas as 

características extraídas tanto na primeira como na segunda análise estão listadas na 

tabela 6.1. Cada uma destas características está descrita no capítulo 3. A figura 6.8 

mostra a interface do procedimento desenvolvido para a extração das características 

dos "clusters" nesta segunda etapa. 

Já nesta fase usamos 11 6 ROis do Gmpo de Imagens 1, sendo 58 suspeitas e 

58 não suspeitas, e 86 ROis do Gmpo de Imagens 11, sendo 43 suspeitas e 43 não 

suspeitas. 
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Figura 6.8 -Interface do procedhnento de extnu;ão de características de "clusters". 

Tabela 6.1 - Características extraídas dos "clusters" 

Característica Objeto 

Área (A) Microcalcificação , "cluster" 

Perímetro da microcalcificação (P) Microcalcificação 

ÁreaCluster "cluster" 

PerímetroCI uster "cluster" 

Hul(<!>r) "cluster" 

Hu2(<!>2) "cluster" 

Hu3(<!>3) "cluster" 

Hu4(<!>4) "cluster" 

Hu5(<!>s) "cluster" 

Hu6(<!>6) "cluster" 

Hu7(<!>7) "cluster" 

MomentOoo "cluster" 

Momento10 "cluster" 

Momento01 "cluster" 

105 
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Momento1o "cluster" 

Moment0o1 "cluster" 

Momento30 "cluster" 

Moment0o3 "cluster" 

Momento11 "cluster" 

Momento12 "cluster" 

Momento11 "cluster" 

Irregularidade Microcalcificação, "cluster" 

Compacidade Microcalcificação, "cluster" 

RG "cluster" 

No "cluster" a área é representada pelo MomentOoo utilizado para calcular os 

invariantes momentos de Hu, Raio de Giração e Irregularidade dos "clusters", cujos 

equacionamentos foram apresentados no capítulo 3. 

Além das características já citadas na tabela 6.1, inserimos também mais duas 

características de inf01mações retiradas do laudo das imagens: a idade da paciente, 

que tem sido usada na literatura ([FREDERICK-98]. [LOJY -97]. [LOJY -98]. 

[LOJY-99], [ROGOVA-99], entre outros), e um parâmetro que indicava se a mama 

era densa. Para mamas densas a característica "densificação" recebeu o valor l e para 

imagens cujos laudos não se referiam a esta propriedade, "densificação" recebeu o 

valor O. 

6.3.2 Seleção de Atributos 

Nesta fase, não utilizamos nem um método sofi sticado para escolher os 

melhores atributos, pois o objetivo era testar os atributos mais usados na literatura 

com a nossa base de dados que tem peculiaridades de resolução e técnicas de 

digitalização e também testar características globais que representassem o objeto 

"c luster", e não uma cena com vários objetos (microcalcificações). 

Mesmo assim, construímos curvas de distribuição Gaussiana para todas as 

características extraídas ([PATROCINI0-2000]). 
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As curvas gaussianas foram construídas para mostrar a distribuição das 

classes para cada característica particularmente. 

As curvas Gaussianas foram primeiramente construídas para as características 

extraídas das microcalcificações consideradas uma a uma. Para os atributos dos 

clusters também foram construídas as curvas Gaussianas, para os dois grupos de 

imagens. 

Alguns exemplos estão nas figuras 6.9 a 6.14 que mostram algumas das 

curvas que analisamos para selecionar os atributos que serviriam de entrada para o 

classificador. 

Figura 6.9 • Distribuição das áreas do "clusters" das duas classes, suspeita (S) representada pela 
curva vermelha e não-suspeito (NS) representada pela curva azul para o Grupo de Imagens I. 

Figura 6.10 ·Distribuição das áreos do "clusters" das duas classes, suspeitn (S) representnda 
pela curvas vermelhn e não-suspeito (NS) representadn peln curva azul Jllll'll o Gmpo de 

Imagens 1/, 
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Figura 6.11 • Distribuição dos Invariantes Momentos de Hu 1 dos "clusters" das duas classes, 
suspeita (S) representada pela curva vermelha e não-suspeito (NS) representada pela curva azul 

para o Grupo de Imagens I. 

0f'\1h lt U ":t..0 UOl'l H t 

Figura 6.12 · Distl'ibuição dos Inval'iantes Momentos de Hu l dos "clusters" das duas classes, 
suspeita (S) representada pela curva vermelha e não-suspeito (NS) representada pela curva azul 

para o Grupo de Imagens //, 

Or'í l fi8 11 (.\U OALl. 

Figura 6.13. Distribuição das idades das pacientes das duns classes, suspeita (S) representada 
pela curva vermelha e não-suspeito (NS) representada pela curva azul para o Grupo de Imagens 

I. 
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Figura 6.14 ·Distribuição das idades das pacientes das duas classes, suspeita (S) representada 
pela curva vermelha e não- suspeito (NS) representada pela curva azul para o Gmpo de Imagens 

/1. 

Informações provenientes da literatura nos ajudaram na escolha das 

características. Em [SHEN-93], foi apresentado um esquema CAD cujos momentos 

de Hu foram as características mais relevantes, enquanto vários outros trabalhos 

usam área, irregularidade e compacidade como características ([TA0-89], [MARTÍ-

98]). 

As características foram escolhidas analisando as curvas Gaussianas e 

testando os atributos em uma simulação feita no Matlab ([PATROCINI0-2000]) . O 

resultado foi a seleção de 10 características como listadas a seguir: 

1. Invariante Momento de Hu 1 (<!>1); 

2. Invariante Momento de Hu 2 (<!>2); 

3. Invariante Momento de Hu 3 (<!>J); 

4. Invariante Momento de Hu 4 (<!>4); 

5. Raio de Giração (RG); 

6. Inegularidade (I); 

7. Compacidade (C); 

8. Área (Moo); 

9. Perímetro do "Cluster" (soma dos lados do retângulo que delineia o 

"cluster"); 

10. Área do "Cluster" (área do retângulo que delineia o "cluster") . 
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6.3.3 Organização dos Vetores de Entrada da RNA 

Depois de todas as características extraídas e selecionadas, percebemos a 

necessidade de normalização dos valores dos atributos, pois eles se diferenciavam 

bastante de uma característica para outra e a faixa de valores era bastante ampla, o 

que não é indicado para aplicar como vetor de entrada em um classificador, exigindo 

então uma normalização dos dados ([DUDA-73], [FUKUNAGA-90], 

[MASCARENHAS-89]). A normalização foi feita de maneira que todos os valores 

ficassem entre -1 e 1, divindo-se os valores pelo módulo do maior, para cada 

característica. 

6.3.4 Implementação da RNA 

Uma RNA supervisionada "Multilayer Perceptron" foi implementada 

seguindo todos os requisitos necessários para a construção de um classificador 

neural. A necessidade de definição de arquitetura, algoritmo de aprendizagem, 

escolha da base de dados que representassem bem o problema e a divisão dos 

exemplos para treinamento e teste é o que se chama na literatura de requisitos para o 

desenvolvimento destes sistemas de inteligência artificial. 

Devido à necessidade de uma interface amigável, o algoritmo foi 

desenvolvido em De/phi 4.0, que é uma linguagem que oferece muitos recursos 

visuais, embora tenhamos utilizado o Matlab 5.0 para os primeiros experimentos. 

A arquitetura da rede foi definida com duas camadas escondidas, uma 

camada de entrada e uma de saída. 

O número de neurônios na camada de entrada foi definido pelo número de 

características usadas na representação de cada padrão. Nas camadas intermediárias o 

número de neurônios pode ser variado em busca de encontrar a melhor configuração, 
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de modo que foram feitos vários experimentos com diversas configurações nestas 

camadas. A saída também foi variada com um e dois neurônios. 

A configuração das camadas seguiu o esquema de conexão inter-camadas, 

que ocone entre neurônios de diferentes camadas. A propagação do sinal inter

camadas foi feita de maneira "feedforward", que permite que a informação seja 

distribuída entre os neurônios em apenas uma direção. 

A RNA implementada é de aprendizado supervisionado, usando o algoritmo 

"Backpropagation". A função de ativação usada foi a sigmóide. 

A interface que desenvolvemos possibilitou escolher os números de 

neurônios e a configurar os parâmetros de treinamento, como a taxa de aprendizagem 

e definição do erro mínimo. A figura 6.15 mostra a interface usada para o 

treinamento da rede. 

/' Claudicação l!l[i] EJ 
MócUos (!rYi= />.i.Jda ~~ 

Tfeinamento I aossificcçao I 

No. neuôrios M camacla oscoo6da1 : 

120 
No. neuooos na~ escooóda2 

I to 

No. neu6rios na e«nada de salda: 

1 

t.ISE (Erro mlrimot, 

100'.1 

Oaulicador 

Trena. 

AW 

r o~ 

r Idade 

Rt!Wtado 

J E no: 0,042221 

No. lte<açio· l!XXlOOO 

Rook>o I DAte~ I~ 
555 ID:\I~s e~tlSuspdo\027860_9_16s_357rl_SU.~ 
556 D:\La<erSurpelo\01 3965_9_1as_5.(9r4_Sntx - -
ffi7 D:\laseftiSu;peto\033343_8_1a~_3S3rl_StU 

558 D:\L6serSuspe1o\01 3965_8_1M_55011_Stl. tx 
559 _!):\L6urSu.pelo\01 3$5_8_1as_533rl_SH.tx 
560 D:\La<erSu<pd o\01 396S_8_1as_5.(9r3_Stl.tx 
561 D:\lase~t l5uspdo\01 3G54 8 las 72~ r3 StU 

562 D:\lase<tiSuspeio\027860=Ú~•=354rÚtt~I 
_ ~:\lase<tlSuspeio\033343_!,16s_3S3r3_Stl . t 

~ 564 r. 

l:!.LJ if 

Figura 6.15 - Tclo do procedimento de trcinomcnto 
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Depois de treinados, os pesos da RNA foram guardados em arquivos do tipo 

texto para serem usados nos testes onde a rede classificou os padrões que não 

entraram no conjunto de treinamento. 

6.3.5 Treinamento da RNA 

O treinamento foi dividido em várias etapas. Numa primeira experiência em 

que a base de dados contava com apenas 44 imagens, 22 com laudos suspeitos e 22 

com laudos não-suspeitos (todos os exemplos do Grupo de Imagens 1), foram 

extraídos os primeiros 4 momentos de Hu mais inegularidade e compacidade de 

todos os padrões. O conjunto de imagens foi dividido da seguinte maneira: 50% de 

toda base de dados foi usada no treinamento, sendo 25% suspeitos e os outros 25% 

não-suspeitos, e os 50% que não foram usados no treinamento serviram para a fase 

de testes. Com essa divisão da base de dados, usamos o modo "padrão" 1 de correção 

de pesos durante o treinamento. 

Numa segunda experiência, usando a mesma base de dados da primeira e as 

mesmas características, usamos o método "leave-one-out", em que para uma base de 

dados com N exemplos a rede é treinada e testada N-1 vezes. Então, para o 

treinamento, usamos 43 exemplos e a rede foi testada com o exemplo que ficou de 

fora. Isso se repetiu até que todos os exemplos fossem testados. 

Nestas duas primeiras etapas a rede foi implementada no Matlab. 

Com a rede implementada em Delphi, partimos então para uma base de dados 

com maior quantidade de exemplos e a apresentação de exemplos mais detalhados e 

com mais características. Nesta fase, cada padrão foi representado por 10 

características de forma , já citadas no item 6.3.1 deste capítulo. O número de padrões 

foi 116 do Gmpo de Imagens I e 86 do Gmpo de Imagens li. Toda a base de dados 

foi dividida diferentemente, ficando 70% de cada um dos grupos de imagens para a 

1 No modo "padrão" a correção dos pesos ocorre a cada apresentação de um exemplo a rede. 
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fase de treinamento e os outros 30% para a fase de teste. Aqui também foi usado o 

modo "padrão" de correção dos pesos. 

Nos últimos experimentos incluímos duas novas características, idade da 

paciente e uma referência quanto à "densificação" da mama. A rede foi treinada e 

testada incluindo as duas características separadamente e depois juntas. 

Para cada experiência citada acima, treinamos várias configurações do 

número de neurônios nas camadas escondidas também. 

6.3.6 Classificação 

Uma interface para a classificação também facilitou e agilizou os testes. 

O classificador recupera as informações guardadas no arquivo texto (pesos e 

limiares) com os quais a rede é inicializada, as infonnações de um vetor de entrada 

são propagadas pela rede e a saída da rede é a resposta do classificador. 

Na classificação, o usuário pode ou não usar as informações do histórico da 

paciente e de "densificação", bem como escolher qual a arquitetura que ele deseja 

usar do classificador, basta escolher entre as configurações treinadas. A inte1face 

oferece estas opções. A interface da classificação é mostrada na figura 6.16. 
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Os testes foram feitos e avaliados calculando-se as porcentagens de 

verdadeiro-positivo, verdadeiro-negativo, falso-positivo e falso-negativo, o que 

possibilitou a análise de acertos e erros do classificador, calculando também a 

probabilidade de erro. 

Para mostrar o desempenho do classificador, construímos curvas ROC, o que 

faci litou a apresentação e a avaliação dos resultados. 

Adotamos o ponto de operação da curva ROC igual a 0,5 para calcularmos 

sensibilidade e especificidade de cada uma das curvas construídas. 
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A partir dos primeiros resultados que obtivemos, usando um simulador do 

Matlab, foi possível observar a eficiência da técnica de Redes Neurais Artificiais, 

avaliar a base de dados e os pré-requisitos para construção da rede, além de 

conhecennos as finalidades dos parâmetros envolvidos na fase de treinamento, 

ajudando na compreensão do algoritmo "Backpropagation" para posterior 

implementação. 

Nas tabelas 7.1 e 7.2 estão descritos os resultados que obtivemos na 

classificação dos "clusters" de microcalcificações nessa fase. Os resultados descritos 

na tabela 7.1, correspondentes ao modo de treinamento padrão (conforme descrito no 

capítulo 3), e com a base de dados dividida em dois conjuntos (um com metade do 

número de exemplos, usado para o treinamento da RNA, e outro com a segunda 

metade dos exemplos, usado para os testes) mostraram a necessidade de ampliarmos 

a base de dados. O conjunto de treinamento era bastante restrito, contendo apenas 17 

ROis, o que nos levou a optar pelo treinamento "leave-one-out" que, segundo a 

literatura, vem sendo uma boa alternativa para o treinamento de RNA quando o 

número de exemplos é reduzido. Isso nos possibilitou verificar as variações da 
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técnica em relação à divisão e uso da base de dados para as fases de treinamento e 

teste do classificador. 

Tabela 7.1- Resultados obtidos com o modo padrão de treinamento 

\'P(%) FN(%) VN(%) FP(%) 
t\cft·to 

Totri(%) 

TesteiS 37,5 12,5 41,7 8,3 í9,2 
Tesle.20 37,5 12,5 41,7 8,3 í9,2 

Testezs 33,3 16,7 41,7 8,3 75 

Tesle30 33,3 16,7 41,7 8,3 75 
Tesle35 12,5 37,5 37,5 12,5 ~ 

7.2 · Resultado obtido com treinamento "leave-one-out" 

VP FN VN FP Ace11o 
(%) (OAI) ('Vo) (%) Total 

_(0~ 
Testel5 425 7,5 40 o 10 o 82,5 

Nas tabelas acima, as siglas VP, FN, VN e FP correspondem às 

possibilidades de resposta do sistema ou observador: verdadeiro-positivo (VP) para 

respostas verdadeiras em relação aos casos positivos, falso-negativo (FN) para 

respostas falsas em relação aos casos positivos, verdadeiro-negativo (YN) para 

respostas verdadeiras em relação aos casos negativos e falso-positivo (FP) para 

respostas falsas em relação aos casos negativos. Estes valores informam acertos e 

eiTos no diagnóstico, tendo sido obtidos a partir da porcentagem em relação ao total 

de exemplos utilizados na fase de testes. 

A soma dos erros mínimos quadrados considerados na fase de treinamento 

para os resultados mostrados na tabela 7.1 e 7.2 foi estipulada em 0,01. 

Na figura 7.1 a seguir, fica clara a influência do número de neurônios no 

desempenho da rede na classificação. Nesse experimento variamos de cinco em 

cinco o número de neurônios na camada escondida da rede. Embora o desempenho 

do classificador com número maior de neurônios na camada escondida tenha sido 

insatisfatório, isso não significa que se aumentássemos para 100 o número de 

neurônios o desempenho seria pior, pelo contrário, poderia acontecer de melhorar o 

desempenho da rede na classificação. Conforme a literatura, não existe relação direta 

entre o número neurônios e a performance do sistema, embora existam pesquisadores 
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estudando maneiras de estabelecer o número ideal de neurônios nas camadas 

escondidas [BRASIL - 99]. 
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Figura 7.1 Desempenho das redes em função do número de neurônios. 

Pelos resultados obtidos nessa simulação foi possível perceber a eficiência da 

RNA quando usada para classificação, embora nesta fase contássemos com uma base 

de dados ainda restrita. Além disso, não trabalhamos com exemplos comprovados 

histologicamente, o que dificultava ainda mais a separação das duas classes. 

Contudo, 82,5% de acerto total na predição dos "clusters", em suspeitos e não

suspeitos, é um bom índice quando comparado com os resultados encontrados na 

literatura, como em [TA0-98] com 72%, [SHEN-93] com 87% para os casos 

malignos e 94% para os casos benignos, [BAKER-95] com sensibilidade igual a 95% 

e especificidade de 62%, [NAGEL-98] com 83% de sensibilidade, entre outros; e 

também dadas as taxas de erros dos diagnósticos médicos enviados para a biópsia, 

em que mais de 60% dos casos resultam negativos. 
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7.2 Resultados do Grupo de Imagens I 

Nos testes referentes a Segunda etapa, para consecução do trabalho, além de 

porcentagem, também usamos curvas ROC para análise, o que facilitou a 

comparação da performance do nosso classificador com outros sistemas CAD da 

literatura, conforme apresentados no capítulo 5. 

Aqui, os resultados foram obtidos com a RNA implementada em De/phi 4.0 e 

usando vários atributos como entrada para a rede, conforme mencionado no capítulo 

anterior. 

Os testes foram feitos considerando quatro diferentes grupos de atributos: 

apenas atributos de descritores de forma, descritores de forma e a idade da paciente, 

descritores de forma e a "densificação" e descritores de forma mais a idade e mais a 

"densificação". 

Primeiro foram analisados resultados da RNA com 15 neurônios na primeira 

camada escondida e 5 na segunda camada escondida, depois os resultados da RNA 

com 30 neurônios na primeira camada escondida e 10 neurônios na segunda camada 

escondida . 

As tabelas 7.3 e 7.4 mostram alguns dos resultados obtidos dos testes feitos 

com o Grupo de Imagens I. 

Tabela 7.3- Índices obtidos na análise da curva ROC para o Grupo de Imagens I 

NÚMERO DE VP FP VN FN ERRO Az NEURÔNIOS 

Descritores de 15-5 0,833 0,12 0,88 0,167 o, 1435 0,92299 
forma 

Descritores de 30-10 0,833 0,277 0,.723 0,167 0,222 0,84483 forma 

Descritores de 15-5 0,833 0,22 0,78 0,167 o, 1935 0,87662 forma + Idade 

Descritores de 
30 - 10 0,77 0,277 0,723 0,23 0,2535 0,81703 forma + Idade 

Descritores de 
forma+ 15-5 0,833 0,22 0,78 0,167 o, 1935 0,87662 

Densificação 
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Descritores de 
forma+ 

Densiflcação 
Descritores de 
forma + Idade 
+Densificação 
Descritores de 
forma + Idade 
+Denslflcação 

30-10 

15-5 

30-10 

119 

0,77 0,33 0,67 0,23 0,28 o, 77904 

0,833 0,5 0,5 o, 167 0,3335 o, 73491 

I 

0,833 0,38 0,62 0,167 0,2735 0,78613 

Tabela 7.4- Índices obtidos na análise com porcentagem; para o Grupo de Imagens I 

Descritores de 
forma 

Descritores de 
forma 

Descritores de 
forma + Idade 

Descritores de 
forma + Idade 

Descritores de 
forma+ 

Densificação 
Descritores de 

forma+ 
Densiflcação 

Descritores de 
forma + Idade 
+Densificação 
Descritores de 
forma + Idade 
+Densificação 

NÚMERO DE o ACERTO 
NEURÔNIOS VP(%) FP(%) VN(%) FN(Yo) TOTAL(%) 

15 -5 41,65 6 44 8,35 85,65 

30-10 41 ,65 13,85 36,15 8,35 77,8 

15-5 41 ,65 11 39 8,35 80,65 

30 - 10 38,5 13,85 36,15 11,5 74,65 

15-5 41 ,65 11 39 8,35 80,65 

30-10 38,5 16,5 33,5 11 ,5 72 

15- 5 41 ,65 25 25 8,35 66,65 

30-10 42 19 31 8,35 72,65 

A sensibilidade é um parâmetro que indica acertos em casos positivos e 

especificidade indica acertos em caso negativos. Estes parâmetros representam uma 

das maneiras de quantizar os diagnósticos VP e VN respectivamente. O cálculo 

destes parâmetros foi apresentado no capítulo 3. 

A área sob a curva ROC representa o índice de acerto do classificador, ou 

seja, quanto maior a área, maior é o número de acertos. Isso significa que num 

sistema bastante calibrado e com uma alta precisão a curva deve estar o mais 

próxima possível do canto superior esquerdo do eixo cartesiano, o que justifica uma 

área maior e valor próx imo de I. Pela análise, quando o verdadeiro-positivo é a lto, o 
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falso-negativo deve ser baixo, pois o sistema ideal deve ter probabilidade de falso

positivo e falso-negativo igual a zero; por isso no sistema real, obviamente deseja-se 

que estes índices sejam os menores possíveis. 

A medida de precisão dá uma informação de confiabilidade do sistema. Ela é 

definida pela razão entre o número de decisões corretas e o número de casos 

analisados. 

Os valores mostrados na tabela 7.3 foram obtidos a partir da construção das 

curvas ROC. Esses valores podem variar de acordo com o critério adotado, como já 

citado no item 3.2.1 do capítulo 3. Os gráficos mostrados nas figuras a seguir 

ilustram melhor os resultados da tabela 7.3. 
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Figura 7.2- Curvas ROC do classlftcador cow;iderando apenas descritores de forma como 

atributo: a) treinado com 20 neurônios e b) treinado com40 neurônios. 
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Figura 7.3- Curvas ROC do classificador considerando descritores de forma e idade como 

atributos: a) treinado com 20 neurônios e b) treinado com 40 neurônios. 
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Figura 7.4- Curvas ROC do classificador considerando descritores de forma e "densificação" 

como atributos: a) treinado com 20 neurônios e b) treinado com 40 neurônios. 
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Falso..positivo 

(a) 

0.4 0.6 o.e 1,0 

Falso-positivo 

(b) 

Figura 7.5- Curvas ROC do classificador considerando descritores de forma, idade e 

"dcnsifícação" como alribulos: a) !reinado com 20 neurônios e b) !reinado com40 ncurô1úos. 

Pelos resultados apresentados nas figuras 7.2 a 7.5 é possível perceber que os 

melhores desempenhos conseguidos com o Grupo de Imagens I foram aqueles em 

que utilizamos como entrada para a RNA apenas os atributos dos descritores de 

forma. Por um lado, isto justifica a eficiência dos descritores de forma, momentos, e 

mais ainda dos Invariantes de Hu. Por outro lado, um atributo relevante analisado na 
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prática médica, como a idade, para este conjunto de exemplos, não influenciou no 

desempenho do classificador de maneira significativa. Isso também é verdade para o 

parâmetro de "densificação", embora uma melhor discretização deste parâmentro 

deva ser melhor estudada, de maneira a quantizar esta informação baseando em 

características obtidas pela variação dos níveis de cinza em um mamograma 

([GRAM-97]), o que pode indicar que a densificação seja um atributo de maior peso 

para a classificação. 

Mesmo assim, a segunda maior Az que obtivemos para os resultados acima 

foi combinando os atributos: os descritores de forma e a idade e o mesmo resultado 

foi obtido combinando descritores de forma e a "densificação". 

As curvas ROC construídas com os resultados obtidos para o Gmpo de 

Imagens I mostraram os diferentes comportamentos do classificador para cada 

conjunto de atributos. 

7.3 Resultados do Grupo de Imagens li 

Para o Gmpo de Imagens 11, os resultados também foram analisados a partir 

de curvas ROCe porcentagem. Nas tabelas 7.5 e 7.6 estão representados os valores 

obtidos da análise. O conjunto de testes neste grupo de imagens era composto por 

48% de casos "suspeitos" e 52% de casos não suspeitos. 

Primeiro foram analisados resultados da RNA com 25 neurônios na primeira 

camada escondida e 10 na segunda camada escondida, depois os resultados da RNA 

com 35 neurônios na primeira camada escondida e 10 neurônios na segunda camada 

escondida. 

Tabela 7.5 • Índices obtidos na análise dn curva ROC para o Grupo de Imageusll. 

Descritores de 
forma 

Número de 
neurônios 

25-10 

VP FP VN 

o, 1538 0,8462 

FN Erro 

o O, 19968 0,96915 
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Descritores de 35. 10 0,1538 0,8462 o 0,12 0,96915 forma 

Descritores de 25-10 0,30769 0,69231 o o, 159999 0,93626 forma + Idade 

Descritores de 
35-10 0,3846 0,6154 o 0,199992 0,91993 forma + Idade 

Descritores de 
forma+ 25-10 0,384 0,616 o 0,079976 0,92072 

Densificação 
Descritores de 

forma+ 35-10 0,23076 o, 76923 o 0,079976 0,94856 
Denslflcação 

Descritores de 
forma + Idade 25-10 0,69 0,31 o 0,3588 0,84069 
+Densificação 
Descritores de 
forma + Idade 35-10 0,53 0,47 o 0,2756 0,8771 
+Densiflcação 

Tabela 7.6 • Índices obtidos na análise com porcentagens para o Grupo de Imagens 11 

Número de VP(%) FP(%) VN(%) FN(%) Acerto 
neurônios Total(%) 

Descritores de 25. 10 48 7,9976 44,0024 o 92 forma 

Descritores de 35-10 48 7,9976 44,0024 o 92 forma 

Descritores de 
25-10 48 15,9998 36,0001 o 84 forma + Idade 

Descritores de 35-10 48 19,9992 32,0008 o 80 forma + Idade 

Descritores de 
forma+ 25- 10 48 19,968 32,032 o 80 

Denslficação 
Descritores de 

forma+ 35-10 48 11,9999 40 o 88 
Denslflcação 

Descritores de 
forma + Idade 25-10 48 35,88 16,12 o 64,1 
+Densificação 
Descritores de 
forma + Idade 45 48 27,56 24,44 o 72,4 
+Denslflcação 
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Os valores acima tabelados mostram as diferenças nos desempenhos das 

redes treinadas com diferentes números de neurônios e diferentes combinações de 

atributos de entrada para o classificador. As curvas ROC representadas nas figuras 

7.6 a 7 .9 ilustram estas diferenças . Isso também pode ser visto nos gráficos 

construídos para os testes com o Gmpo de Imagens li. 
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Figura 7.6- Curvas ROC do classificador considerando apenas descritores de forma como 

atributos: a) treinado com 35 neurônios e b) treinado com 45 neurônios. 
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Figura 7.7- Curvas ROC do classificador considerando descritores de forma e idade como 

atl'ibutos: n) trein!ldo com 40 neurônios e b) treinado com 50 neurônios. 



I, 

Resultados e Discussões 

1.0 

o.a 

:~ 0.6 
o 
'i" e 
'iii 0 ,<1 
'O 

"' 'E 
Q) > 0,2 

0,0 

t.O 

o.a 

o 

:~ 0,6 
o 
'i" e 
'iii OA 
'O 

"' 'E 
!fl 0,2 

0.0 

,/ 

0 ,0 0.2 

0 ,0 0,2 

128 

--

0,<1 0.6 o.a 1,0 

Falso-positivo 

(a) 

0.<1 0.6 o.a t.O 

Falso-positivo 

(b) 

Figura 7.8- Curvas ROC do classificador considerando descritores de forma emais 

dCJl~ilicação como atributos: a) treinado com 35 neurônios e b) treinado com 45 neurônios. 
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Figura 7.9- Cunas ROC do classificador considerando descritores de forma mais idade c mais 

dcnsificação como atl'ibutos: a) treinado com 40 neurônios e b) treinado com 50 neurônios. 

A partir dos resultados obtidos para o Grupo de Imagens li, foi possível 

verificar a influência da qualidade da imagem na performance do classificador. 

Embora a resolução espacial deste grupo de imagens seja inferior à do Grupo de 

Imagens I, a técnica de digitalização é bastante superior com a vanedura a laser, de 
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modo que visualmente a resolução de contraste obtida nesta técnica é melhor. Estes 

resultados nos levam a crer que a resolução de contraste seja um parâmetro de alta 

relevância, influenciando na fase de processamento da imagem e compensando 

eventual piora de resolução espacial. 

Um aspecto que deve ser discutido é a especificidade igual a 100%. Isso 

significa que o classificador não retornou nenhum falso-negativo (FN). Entretanto, 

classificar corretamente todos os casos positivos tem um custo que reflete nas 

respostas falso-positivas (FP), aumentando este índice em alguns casos. Isso é 

bastante raro de se conseguir tanto em esquemas CAD quanto no diagnóstico dado 

pelo próprio médico. Esse resultado bastante satisfatório se deve à base de dados 

representar bem o problema, pois, como já citado anteriormente, os "clusters", pelo 

simples fato de estarem presentes em urna imagem, já representam uma suspeita 

maior sugerindo melhor investigação. 

Os diagnósticos FP e FN são indesejáveis não só pelos custos que eles 

representam, mas também pela relação custo-benefício do próprio paciente, tanto nos 

traumas físicos e psicológicos dos diagnósticos FP quanto na falta de tratamento e 

aumento do índice de mortalidade que pode ocorrer para os diagnósticos FN. 

Para os resultados obtidos com o Grupo de Imagens 1/, a performance do 

classificador com os testes usando apenas os descritores de forma foi bastante 

superior, mostrando mais uma vez a eficiência dos Invariantes de Momentos de Hu. 

7.4 Precisão e Erro obtidos com análise das curvas ROC 

A precisão do classificador é dada pela fórmula 7.1 a baixo. Esta medida foi 

extraída para todos os testes. 

P = sensibilidade X [fração da população que é realmente positiva] + 

+especificidade X [fração da população que é realmente negativa] (7.1) 
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A figura 7.10 mostra as áreas sob as curvas ROC obtidas em função das 

respectivas precisões. 
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Figura 7.10 • Precisão dos ,·csultados obtidos com o Gmpo de Imagens I representado pelos 

pontos azuis e dos resultados obtido com o Gmpo de Imagens 11 representado pelos pontos 

vermelhos. 

A partir do gráfico apresentado na figura anterior observamos que o 

classificador apresenta maior precisão nos testes realizados com o Grupo de Imagens 

/l, sendo que para o teste com maior área sob a curva ROC (Az = 0,96915) a precisão 

ficou próxima de 95%. Enquanto com os testes realizados com o Grupo de Imagens 

I, a maior precisão não atingiu 90%. 

Na figura 7.11 é possível observar os erros do sistema. A margem de erro do 

classificador para cada curva ROC foi calculada segundo está descrito no capítulo 3. 
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Figura 7.11 - Erros em função de A., representados pelos pontos azuis os resultados obtidos 

com o Grupo de Imagens I e pelos pontos vermelhos os resultados obtidos com Grupo de 

Imagens 11. 

O menor eJTo verificado também foi para o Grupo de Imagens li (para os 

testes usando apenas descritores de forma, cujo eJTo foi menor que 8x l0-3 para a 

melhor precisão). Para o Grupo de Imagens I, o menor erro ficou próximo de O, 12. 

Nos gráficos de baJTas nas figuras a seguir é possível observar a influência da 

variação do número de neurônios nas camadas escondidas no desempenho do 

classificador, bem como o melhor desempenho para os exemplos do Grupo de 

Imagens li. 
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Figura 7.12 ·Gráfico de desempenho do classificador }>ara os quatro conjuntos de 

atributos com variações da quantidade de neurônios pnrn os exemplos do Gmpo de Imagens! e 

Gmpo tle Imagens Jl. 

A figura 7.12 mostra o desempenho superior do classifica dor quando 

consideramos apenas os atributos dos descritores de forma para os testes feitos com 

os exemplos dos dois grupos de imagens considerados. 

As barras em tons de azul representam os resultados para o Grupo de Imagens 

I e as barras em tons de vermelho os resultados para o Grupo de Imagens li. A 

superioridade do classificador é clara para os resultados do Gmpo de Imagens li para 

todas as combinações de atributos e para as variações dos números de neurônios na 

camada escondida da rede também. 

A baixa performance para os testes com o conjunto de atributos em que 

consideramos os descritores de forma, mais a idade e mais a "densificação" foi 

notada com os dois grupos de imagens. 

Os atributos idade e "densificação", quando combinados um a um com os 

descritores de fonna, produziram bons resultados, principalmente com o Gmpo de 

Imagens li, embora não tenham sido melhores que os tetes apenas com os descritores 

de forma. 

Com o Gmpo de Imagens I, a baixa performance nos testes utilizando 

"densificação" como atributo pode ser justificada pela característica da base de dados 
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de poucos casos de mama densa . Já o Grupo de Imagens I/, a base de dados é mais 

homogênea. 

Com o gráfico apresentado na figura 7.12, fica evidente mais uma vez a a 

influência do número de neurônios da camada escondida da RNA. 
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8 

Conclusões 

8.1 Atributos Extraídos dos Agrupamentos 

Geralmente os trabalhos de classificação de achados mamográficos que 

encontramos na literatura enfatizam a classificação de microcalcificações e não de 

"clusters", ou então classificam o "cluster" a partir de atributos extraídos de cada 

microcalcificação contida nele. 

A partir da teoria dos momentos, vimos que a descrição dos agtupamentos de 

microcalcificações de maneira global foi bastante eficiente, pois possibilitou extrair 

características que descrevem exatamente o que é analisado na prática médica, como 

distribuição, distância, área, forma e ainda irregularidade. 

A descrição dos agrupamentos com momentos e os outros descritores de 

forma serviram para mostrar que, mesmo não extraindo características diretamente 

de cada microcalcificação pertencente ao "cluster", conseguimos representar bem os 

casos da base de dados e mostraram a relevância de uma aná lise detalhada destes 

achados antes do encaminhamento para o exame histológico. Além disso, 

comprovamos que formas dos "clusters" estão relacionadas com a questão da 

malignidade, como sugerido por [EGAN-80]. 
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A idade, bem como a "densificação" são atributos colhidos do histórico e 

laudo da paciente e podem ou não ser relevantes, dependendo do conjunto de 

exemplos selecionados para a classificação. 

8.2 Classificação por RNA 

As RNAs mostram eficiência quando aplicadas na classificação almejada 

nesse trabalho. O algoritmo "Backpropagation", além de eficiente, é relativamente 

simples de implementar. Para uma base de dados mais complexa, outros métodos 

devem ser investigados. 

Com os resultados colhidos, ficou clara a importância da definição da base de 

dados para treinamento e testes do classificador. Isso pôde ser visto quando 

realizamos experimentos usando diferentes conjuntos de atributos como entrada para 

a rede, tanto no treinamento quanto na fase de testes, além de grupos de imagens com 

diferentes características de digitalização. 

Os agrupamentos de microcalcificações são achados mamográficos que 

requerem atenção especial por parte dos especialistas. O reconhecimento e 

classificação destes achados não são tarefa~ simples, uma vez considerados os 

problemas de contraste das imagens mamográficas e as pequenas dimensões destes 

achados. Isso leva aos erros comumente ocorridos no diagnóstico do câncer de 

mama. Mais de 60% dos casos que os especialistas consideram suspeitos e são 

enviados para biópsia são casos negativos. Por outro lado, diagnósticos falsos

negativos também ocorrem, deixando a paciente sem os cuidados necessários. 

Os esquemas CAD têm como objetivo oferecer ao especialista uma segunda 

opinião ajudando o médico no momento de decidir-se quanto à suspeitabilidade do 

caso e as providências a serem tomadas. Com o esquema desenvolvido nesta 

pesquisa, optamos por uma nomenclatura mais sutil para as classes do nosso 

classificador - predição "suspeita" e "não-suspeita" - pois o diagnóstico maligno e 

benigno é uma tarefa complexa e exige mais do que análise visual de mamogramas. 
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Os resultados do esquema classificador mostraram taxas baixíssimas de 

predições FN para quase todos os testes. Além disso, para os testes com o Gmpo de 

imagens 11 as predições FN foram eliminadas e os índices obtidos com análise das 

curvas ROC mostraram altas performances. 

8.3 Conclusões Finais 

Através das características patológicas e mamográficas discutidas no capítulo 

2 foi possível extrair atributos dos mamogramas digitalizados que representassem as 

caracterizações dos achados "suspeitos" e "não-suspeitos" através de descritores 

matemáticos. Além disso, informações de laudo e histórico da paciente foram 

consideradas de acordo com o que vimos na li teratura. 

Os procedimentos de reconhecimento de padrões discutidos no capítulo 3 

foram implementados e a relevância de cada etapa pôde ser avaliada. As Redes 

neurais artificiais serviram como técnica de classificação e mostraram eficiência na 

generalização dos padrões em cada classe. Isso se torna evidente com os percentuais 

mostrados no capítulo anterior, já que a maioria dos resultados obtidos para o Grupo 

de Imagens li mostrou entre 80% e 92% de aceito total. 

A classificação usando características globais de "clusters" permitiu uma 

otimização na fase de extração de atributos, bem como uma representação diferente 

do convencional dos agrupamentos "suspeitos" e "não-suspeitos", que, na literatura, 

são avaliados principalmente a partir de características das microcalcificações 

individuais. 
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8.4 Sugestões para Trabalhos Futuros 

• Fazer uma análise mais detalhada de achados mamográficos, extraindo 

mais atributos além dos já testados neste trabalho, a partir de um banco de 

imagens que ofereça informações mais detalhadas de cada caso; 

• Fazer uma análise do parâmetro de "densificação". 

• Usar técnica de seleção de atributos, como PCA (Principal Components 

Analysis); 

• Aumentar o número de classes do classificador seguindo a metodologia 

do BI-RADS; 

• Testar outras técnicas de classificação; 

• Desenvolver um esquema classificador híbrido, que combine as melhores 

técnicas de classificação para obtenção de respostas mais precisas e 

detalhadas. 
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