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Resumo. ________________________________________________________
ROMUALDO, L. C. S. Restauração de imagens mamográficas digitais utilizando
o filtro de Wiener no domínio de Anscombe e o filtro inverso da MTF no
domínio da frequência. 2009. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de
São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2009.

Este trabalho tem por objetivo o desenvolvimento de uma nova técnica de
pré-processamento de imagens mamográficas digitais para melhorar o desempenho
dos esquemas computacionais de auxílio ao diagnóstico (CAD) e para auxiliar na
detecção precoce do câncer de mama. O método proposto efetua uma restauração
nas imagens mamográficas utilizando, em uma primeira etapa, a transformada de
Anscombe e o filtro de Wiener para redução do ruído quântico. Posteriormente, é
utilizado o filtro inverso da função de transferência de modulação (MTF) do sistema
de imagem para realce das estruturas de interesse na mamografia, como as
microcalcificações, que podem ser um indicativo de câncer de mama em seu estágio
inicial. Imagens mamográficas restauradas pelo método proposto foram utilizadas na
avaliação de um esquema CAD para detecção automática de microcalcificações. Os
resultados mostraram que o desempenho do esquema CAD apresentou uma
melhora significativa quando imagens restauradas foram utilizadas, mesmo para
imagens de mamas densas, que resultam normalmente em baixa taxa de detecção
devido ao baixo contraste.

Palavras-chave: mamografia, processamento de imagens, filtro de Wiener,
transformada

de
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função
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ABSTRACT

Abstract.________________________________________________________
ROMUALDO, L. C. S. Digital mamographic images restoration using Wiener
filter in Anscombe domain and inverse MTF filter in frequency domain. 2009.
Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São
Paulo, São Carlos, 2009.

This work aims to developing a new technique for pre-processing digital
mammographic images in order to improve the performance of computer aideddiagnosis schemes (CAD) and to assist in early detection of breast cancer. The
proposed method performs a restoration in mammographic images using in a first
step, the Anscombe transform and Wiener filtering to reduce image quantum noise.
Subsequently, it was used the inverse modulation transfer function filtering (MTF)
considering the imaging system to enhance structures of interest in mammography,
such as microcalcifications, which may be an indicative of breast cancer in its early
stage. Mammographic images restored by the proposed method were used in the
evaluation of a CAD scheme for automatic detection of microcalcifications. The
results showed that the performance of the CAD scheme had a significant
improvement when restored images were used, even for images of dense breasts,
which often results in low detection rate due to low contrast.

keywords:
transform,
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image

modulation

processing,

Wiener
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filter,
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function.
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CAPÍTULO 1 - Introdução

CAPÍTULO 1
Introdução

1.1 – O Câncer de Mama.
O câncer de mama é apontado como o segundo tipo de câncer mais
ocorrente e com maior índice de mortalidade entre as mulheres brasileiras, e
representa uma significante porcentagem da mortalidade causada por câncer no
mundo inteiro (CHENG et al., 2003). A chance de uma mulher desenvolver a doença
durante toda sua vida é de 12%, e a chance desta vir a óbito devido ao câncer é de
3,5% (HARRIS et al., 1992).
Estatísticas do Instituto Nacional do Câncer referente ao ano de 2008 (INCA,
2008) apontaram o câncer de mama como o tipo que mais causou mortes entre as
mulheres no Brasil. Entre 1979 e 2004, a taxa de mortalidade entre as mulheres
brasileiras devido ao câncer de mama aumentou em 38,62% (INCA, 2008). A
estimativa do número de novos casos de câncer de mama no biênio 2008-2009 é de
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aproximadamente 49.000 pessoas atingidas por este tipo de câncer em todo o
Brasil.
Apesar do aumento da incidência desse tipo de câncer, pode-se observar nos
países mais desenvolvidos uma redução de 25 a 30% na taxa de mortalidade
feminina devido ao câncer de mama. Esse fato pode ser atribuído a implantação de
programas de rastreamento mamográfico, que proporciona o diagnóstico de tumores
ainda na sua fase inicial, aumentando assim, a chance de cura e sobrevida do
paciente (BROWN et al., 2000), (BALTIC et al., 2001), (ELMORE, 2003) e
(VERONESI et al. , 2005).
A mamografia por raios X é ainda o exame mais eficiente e o mais utilizado
em todo o mundo para a descoberta desses tumores ainda em seu estágio inicial
(DAVIES et al., 1990; SHEN et al., 1993; CHAN et al., 1994; PLEWES et al., 1995;
CHLEBOWSKI et al., 2002; CHENG et al., 2003; TABAR et al., 2003), possibilitando
a diminuição da mortalidade em até 40% e facilitando o tratamento(KERLIKOWSKE
et al., 1995, HENDRIC et al., 1997).
A mamografia é um exame radiológico dos tecidos moles das mamas e
apresenta alta sensibilidade (em torno de 90%) para a detecção do câncer de
mama, principalmente em pacientes com mais de 40 anos quando o tecido
fibroglandular da mama já está parcialmente substituído por gordura. Em casos de
mamas densas, na qual a mama ainda possui grande quantidade de tecido
fibrograndular, há uma pobre relação de contraste entre o tecido saudável e o
lesado, o que torna difícil a tarefa de detectar a doença em seu estágio inicial. As
mamas densas ocorrem normalmente em mulheres mais jovens (menos do que 40
anos), porém em mulheres com mais de 40 anos que fazem tratamento de reposição
hormonal (TRH) para minimizar os efeitos da menopausa, a substituição de tecido
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fibroglandular por gordura também não ocorre, o que faz com que mulheres mais
velhas possuam mamas com características de mamas mais jovens, o que dificulta o
diagnóstico precoce de lesões mamárias. (HEYWANG-KÖBRUNNER et al.,1999;
KOPANS, 2000) Desta forma, a sensibilidade da mamografia será muito menor para
o caso de mamas densas, já que as estruturas indicativas da doença podem ficar
mascaradas entre as estruturas internas da mama devido o baixo contraste.
O rastreamento do câncer de mama pela mamografia, com periodicidade de
um a três anos, tem reduzido significativamente a mortalidade entre mulheres de 50
a 70 anos. Assim, o exame mamográfico deve ser realizado a cada dois anos pelas
mulheres entre 35 e 49 anos e anualmente ou até semestralmente para mulheres
com mais de 50 anos (INCA, 2008).
Um sinal aparente que revela a existência de câncer de mama é a presença
de pequenas estruturas de cálcio conhecidas como microcalcificações. Devido ao
seu tamanho reduzido (entre 0,2 mm e 0,5 mm de diâmetro), as microcalcificações
apresentam baixo contraste local. A visibilidade dessas estruturas é um problema
em exames mamográficos realizados em filme radiológico, onde há grande
incorporação de ruído pelo sistema de registro e pelo processo de digitalização no
caso de armazenamento em computadores (CURRY III et al., 1990).
Para

localizar

as

microcalcificações,

o

radiologista

deve

analisar

minuciosamente as imagens mamográficas, às vezes utilizando-se do auxílio de
lentes de aumento. Todavia, nem sempre estas estruturas são localizadas pelos
radiologistas. Pesquisas mostraram que apesar do exame mamográfico ser o melhor
exame para o rastreamento do câncer de mama, a taxa de falso negativo nesse
exame varia de 10% a 30% (ELMORE et al., 2003). Uma alternativa para melhorar a
eficácia do diagnóstico é a análise do exame por um segundo especialista
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(SCHMIDT, 1998). A análise por dois especialistas pode aumentar a sensibilidade
da detecção em até 15% (THURFJELL et al., 1994), porém, há um grande aumento
no custo do exame nesse caso. Este custo pode ser evitado com a utilização de
algoritmos computacionais de processamento de imagens conhecidos como
sistemas computacionais de auxílio ao diagnóstico (CAD, de computer-aided
diagnosis). Os sistemas CAD têm o propósito de detectar automaticamente
estruturas que possam estar associadas a tumores nos exames de mamografia,
aumentando a taxa de detecção precoce de estruturas de interesse ligadas ao
câncer de mama (CHENG et al., 2003, HARRIS et al., 1992) auxiliando o
radiologista em seu diagnóstico (GIGER et al., 2000). Diversos estudos sobre esses
esquemas têm mostrado que sua utilização pode melhorar o desempenho do
diagnóstico pelos radiologistas, aumentando a chance de cura da doença (BAUM et
al., 2002,HUO et al., 2002 e CHENG et al., 2003). Esses sistemas já estão
presentes em diversos centros de diagnóstico por imagem, principalmente em
países do primeiro mundo, como EUA e alguns países da Europa (TAYLOR et al.,
2004). Todavia, o desempenho desses esquemas é dependente das imagens
utilizadas, sendo de grande importância que as imagens mamográficas a serem
submetidas a estes esquemas sejam separadas de acordo com sua densidade, visto
que as mamas densas exercem sérias influências na detecção de estruturas
indicativas do câncer de mama auxiliadas por computador (HAJNAL et al.,1993;
TAYLOR et al.,1994).

1.2 – Justificativa.
Há mais de 20 anos, diversos esquemas de processamento têm sido
desenvolvidos e

estudados visando

à detecção e

a

caracterização

das
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microcalcificações e outras estruturas de interesse em imagens de mama. Além da
grande dificuldade encontrada para identificar lesões em uma mamografia, a
imagem mamográfica possui baixo contraste e diversos fatores influenciam a sua
qualidade, tais como: calibração do equipamento mamográfico, condições de
revelação, conservação e manipulação do filme, composição dos tecidos internos da
mama e os parâmetros da digitalização nas imagens mamográficas digitais. Isso
mostra a grande importância da implantação de programas de controle de qualidade
para assegurar que o processo de aquisição do exame mamográfico favoreça a
obtenção de uma imagem com a melhor qualidade possível.
Considerando tais fatores que influenciam a qualidade da imagem
mamográfica e o fato de que as técnicas convencionais de processamento de
imagens e os sistemas CAD utilizam a imagem radiográfica digital como ponto de
partida, surge um problema adicional: imagens provenientes de sistemas com
qualidade inferior provavelmente apresentariam resultados piores em comparação
com

as

imagens provenientes

de

equipamentos

em

perfeito

estado

de

funcionamento. Isso ocorre pois geralmente os esquemas de processamento não
consideram as características de qualidade do equipamento que a produziu.
Um dos requisitos imprescindíveis para o bom desempenho desses
esquemas de processamento é uma imagem de boa qualidade. Dessa forma, tornase importante para um esquema CAD que, antes do processamento para detecção
das estruturas, seja efetuado um pré-processamento para supressão de ruído e
realce dessas imagens, garantindo que o esquema de detecção tenha o melhor
desempenho possível (CHENG et al., 2003; GIGER, 2004; GIGER et al., 2008).
Diversas técnicas de processamento de imagens aplicadas em imagens de
mamografia vêm sendo propostas na literatura como uma etapa inicial de um
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esquema CAD para realce e restauração das imagens visando à melhora na
performance do radiologista no diagnóstico. Assim, o pré-processamento torna-se
um grande aliado na detecção precoce do câncer de mama ao tornar a imagem
mamográfica mais próxima da imagem ideal, favorecendo o bom desempenho dos
esquemas CAD e a detecção visual por especialistas. Vários autores vêm
abordando a redução de ruído e o realce de estruturas de interesse como uma etapa
de pré-processamento para imagens de mamografia, visando à melhoria visual
dessas imagens e o aumento no desempenho de esquemas CAD (VIEIRA, 2005,
SAKELLAROPOULOS et al., 2003; COSTARIDOU et al., 2005; SCHARCANSK et
al., 2006; MENCATTINI et al., 2008; TOURASSI et al.,2008). No trabalho de Vieira
(2005) foi investigado a aplicação do filtro de Wiener no domínio da frequência para
restauração de imagens mamográficas visando à detecção de microcalcificações.
Apesar de o pré-processamento aumentar a sensibilidade do esquema CAD, o
número de falsos positivos permaneceu relativamente alto, comprometendo a
especificidade do diagnóstico. O desenvolvimento de melhores metodologias para o
aumento na detecção de lesões mamárias no diagnóstico seguido da redução de
falsos positivos ainda vem sendo realizado. Vários trabalhos foram desenvolvidos
aplicando a transformada de Anscombe (ANSCOMBE, 1948) e o filtro de Wiener
(ANDREWS, 1977) para a redução do ruído quântico em imagens com baixa
contagem de fótons, como na tomografia e na microscopia, apresentando bons
resultados (MASCARENHAS et. al., 1999; HOMEM et. al., 2002; HOMEM et al.,
2004). Porém, sua aplicação para redução de ruído em imagens de mamografia não
foi investigada até o momento. Assim, como nas imagens de mamografia o ruído
quântico também é o ruído predominante, a aplicação da transformada de
Anscombe na etapa de redução de ruído torna-se uma investigação promissora.
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1.3 – Objetivos.
Esse trabalho tem por objetivo o desenvolvimento de um sistema de
restauração de imagens mamográficas digitalizadas para redução do ruído e realce
do contraste de estruturas de interesse. O processo de restauração consiste em
duas etapas, na primeira, a imagem é submetida a um algoritmo de redução de
ruído quântico, que é o ruído predominante em imagens de mamografia, utilizando a
transformada de Anscombe (ANSCOMBE, 1948) e o filtro de Wiener (ANDREWS,
1977). Na segunda etapa, é utilizando o filtro inverso da função de transferência de
modulação (MTF) completa do sistema de formação de imagens para restaurar as
imagens. A MTF completa abrange a MTF do equipamento mamográfico e a MTF do
digitalizador de imagens.
Dessa forma, adicionando a redução de ruído e a restauração pela MTF como
etapa de pré-processamento aos esquemas de diagnóstico auxiliado por
computador, permite que ele atue sobre imagens com características mais
uniformes, buscando certa independência das condições em que elas foram
adquiridas, melhorado seu desempenho no auxílio à detecção precoce do câncer de
mama.
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CAPÍTULO 2
A mamografia e os sistemas de diagnóstico
auxiliado por computador.

2.1 – O Aparelho Mamográfico e a Mamografia.
A mamografia constitui uma forma particular de radiografia que utiliza níveis
de tensões mais baixos que os utilizados em radiografia convencional e se destina a
registrar imagens dos tecidos internos das mamas, com o objetivo de detectar a
presença ou ausência de estruturas indicativas de doenças, principalmente o câncer
de mama (CHENG et al., 2003; TABAR et al., 2003).
Antigamente, as imagens mamográficas eram obtidas por meio de
equipamentos radiográficos convencionais. Ao passar do tempo, esses aparelhos
foram tornando-se mais adequados para obter a imagem da mama, com acessórios
acrescentados e algumas modificações físicas, até o surgimento dos mamógrafos,
que são os equipamentos dedicados exclusivamente para a mamografia. Nos
últimos anos, todo o sistema de mamografia sofreu um grande avanço, visando
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melhorar a detecção precoce do câncer de mama. Atualmente, todo o processo de
aquisição da imagem mamográfica é dedicado exclusivamente a esse tipo de
exame: equipamento, sistema de registro, técnica radiográfica, reveladora,
negatoscópio, etc (HAUS; YAFFE, 2000).
Os mamógrafos diferem dos equipamentos convencionais devido às
particularidades radiográficas dos tecidos que compõe a mama, basicamente tecido
glandular, tecido fibroso e gordura. Esses tecidos possuem níveis de atenuação aos
raios X com valores muito próximos, o que acarreta um baixo contraste na imagem.
Além disso, as estruturas indicativas de câncer como as microcalcificações
agrupadas e

nódulos, devem ser visualizadas ainda em seu estágio inicial e,

portanto, possuem dimensões reduzidas (entre 0,1 e 0,5mm de diâmetro). Assim, os
equipamentos mamográficos devem não só gerar imagens de alto contraste como
também com alta resolução espacial e baixo ruído. A Figura 2.1 ilustra os tecidos
que compõem a mama.

Figura 2.1- Estruturas internas que compõem a mama humana.
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Para que se possa obter um contraste adequado nas imagens dos tecidos da
mama, os mamógrafos operam numa faixa mais baixa de energia, se comparados
aos equipamentos radiográficos convencionais, com valores usuais entre 22 e 35
keV. Isso é necessário pois as diferenças entre os coeficientes de atenuação dos
tecidos da mama são maiores para fótons de baixa energia, o que resulta em
diferentes níveis de enegrecimento no filme radiográfico e conseqüentemente em
um melhor contraste. A Figura 2.2 ilustra um exemplo de como o contraste entre a
imagem de um tumor e de uma pequena calcificação decresce com o aumento da
energia dos fótons.

Figura 2.2- Contraste entre um tumor de 5 mm de diâmetro (linha cheia) e uma pequena calcificação
(linha tracejada) em função da energia da radiação (HAUS; YAFFE, 2000).

O espectro de radiação gerado pelo tubo mamográfico também exerce
influência bastante relevante no contraste da imagem. De maneira geral, o tubo de
raios X utilizado nos mamógrafos possui alvo de molibdênio (Mo) ao invés do alvo
de tungstênio (W) encontrado nos aparelhos de radiografia convencional. Em
aparelhos mais modernos podem ser encontrados também alvo de ródio (Rh) para
mamas de maior tamanho. A vantagem de utilizar esses elementos no alvo é que
eles garantem uma grande emissão de radiação característica de baixa energia
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(17,4 e 19,8 keV para o molibdênio), permitindo a formação de um espectro mais
adequado para produzir imagens mamográficas de alto contraste (VIEIRA, 2005).
Quando um filtro adicional de molibdênio é colocado na janela de saída do
feixe radiográfico (tipicamente de 0,03 mm de espessura), os fótons de energia mais
baixa do espectro acabam sendo quase totalmente do feixe. Esses fótons
geralmente não contribuem para a formação da imagem, pois são quase totalmente
absorvidos pela mama, mas aumentam a dose na paciente. Além disso, fótons de
energia maior que 20 keV também sofrem grande filtração causada pela alta
absorção da camada K do molibdênio nessa faixa de energia. Isso resulta em um
espectro praticamente monoenergético, quase totalmente formado por radiação
característica ou de energia muito próxima a ela, o que permite a formação de uma
imagem com alto contraste e ainda diminui a dose absorvida pela mama durante o
exame (HAUS; YAFFE, 2000).
Em mamas densas, onde se encontra maior quantidade de tecido fibroglandular,
o contraste obtido na imagem não é tão alto como o obtido em uma mama normal.
Isto é causado porque poucos fótons de baixa energia conseguem atravessar a
mama para atingir o filme, o que provoca um “endurecimento” do feixe (aumento da
energia efetiva) e, conseqüentemente, uma diminuição na diferença de absorção (e
contraste) entre os tecidos da mama. Ainda que seja possível aumentar a energia do
feixe com o aumento da tensão do tubo (kVp), a eficiência do espectro continua
sendo limitada pela radiação característica que possui valor fixo. Deste modo, nos
exames mamográficos, utilizam-se diferentes combinações de alvo e filtro, com
diferentes materiais, para definir o formato do espectro de emissão e conseguir o
melhor contraste possível na imagem mamográfica dependendo do tipo de mama
(tamanho e densidade). Por exemplo, ao utilizar um alvo de molibdênio com um filtro
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de ródio (Mo/Rh), obtém um feixe mais energético e penetrante do que com o filtro
de molibdênio (Mo/Mo) para a mesma kVp, adequado para exames de mama mais
densas ou de maior volume. Isso ocorre por que a camada k do ródio possui energia
de 23 keV, permitindo que os fótons entre 20 e 23 keV não sejam absorvidos, como
no caso da filtração com molibdênio (Figura 2.3) (HAUS; YAFFE, 2000).

Figura 2.3- Espectro de emissão típico de um equipamento mamográfico. Para o alvo de molibdênio (Mo)
foi utilizado um filtro adicional de 0,03mm de molibdênio e tensão de 26 kVp. Para melhor penetração do
feixe em mamas maiores e mais densas, um filtro de ródio (Rh) pode ser utilizado (linha tracejada)
(HAUS;YAFEE, 2000).

O mamógrafo possui um dispositivo de compressão, que é composto por uma
placa de plástico, objetivando obter a menor espessura possível da mama de modo
a homogeneizar ao máximo a densidade a ser radiografada. A mama ao ser
comprimida propicia uma melhora significativa na qualidade da imagem apesar de
provocar um desconforto para a paciente durante o exame. Quando comprimida, a
mama fica com menor espessura e mais uniforme, o que diminui o espalhamento
dos fótons de raios X no filme e, por conseqüência, diminui também o ruído na
imagem. Além disso, a sobreposição das estruturas internas da mama na imagem é
reduzida e a perda de nitidez devido ao movimento também é reduzida, pois a
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compressão garante a imobilidade da paciente (KOPANS, 2000). Os aparelhos
mamográficos mais recentes possuem também uma grade móvel, colocada entre a
mama

e

o

cassete

radiográfico,

para

reduzir

a

radiação

espalhada

e

conseqüentemente o ruído das imagens mamográficas. Na Figura 2.4 é apresentada
uma fotografia de um aparelho mamográfico real, onde se pode observar as partes
constituintes de um equipamento mamográfico.

Colimador do feixe

Dispositivo de compressão
Suporte da mama e
compartimento para a
colocação do filme
mamográfico

Figura 2.4-Imagem de um aparelho mamográfico comercial.

A imagem mamográfica necessita de alta resolução espacial para poder
representar detalhes da mama e das estruturas que possam estar ligadas ao estágio
inicial do câncer de mama, já que estas possuem dimensões muito reduzidas, como
no caso das microcalcificações (CHENG et al., 2003; GIGER, 2004). O sistema de
registro mamográfico também possui características especiais para produzir
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imagens de alta qualidade: o filme mamográfico apresenta maior sensibilidade,
possuindo apenas uma emulsão e seus grãos possuem menor dimensão se
comparado aos encontrados em filmes convencionais. A tela intensificadora, ou
écran, utilizada no exame mamográfico é diferente das convencionais por ser
composta de elementos químicos que promovem menor borramento na imagem
(WOLBARST, 1993). A Figura 2.5 apresenta um esquema simplificado do sistema
de formação de uma imagem de mamografia.

Figura 2.5- Esquema de obtenção de uma imagem de mama (WOLBARST, 1993).

Em um exame mamográfico completo, geralmente são obtidas quatro
imagens, sendo duas incidências para cada mama: uma médio-lateral ou médiolateral-oblíqua e uma crânio-caudal. A incidência médio-lateral-oblíqua é a mais
eficaz, pois apresenta uma maior quantidade de tecido mamário e inclui estruturas
mais profundas do quadrante superior externo e do prolongamento axilar, enquanto
que

a

crânio-caudal

objetiva

abranger

todo

o

material

póstero-medial,
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complementando a médio-lateral-oblíqua (VIEIRA, 2005). A Figura 2.6 ilustra o
processo de obtenção de uma imagem mamográfica nas incidências crânio-caudal e
médio lateral. A figura 2.7 ilustra exemplos de imagens mamográficas resultantes de
cada incidência.

(a)

(b)

Figura 2.6- Ilustração de um exame mamográfico: (a) posição médio-lateral; (b) posição crânio-caudal .

(a)

(b)

Figura 2.7- Imagens mamográficas das incidências (a) médio-lateral; (b) crânio-caudal .
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Segundo o INCA (2007), as mulheres mais jovens apresentam mamas mais
densas e firmes, devido à maior presença de tecido glandular nas mamas. Ao se
aproximar da menopausa, o tecido mamário vai se atrofiando e é progressivamente
substituído por tecido gorduroso, até se constituir, quase que exclusivamente de
gordura. Essas mudanças de características ocasionadas nas mamas promovem
uma notável diferença de contraste entre as imagens mamográficas da mulher
jovem e da mulher na pós-menopausa, conforme ilustrado nas mamografias da
Figura 2.8.

(a)

(b)

Figura 2.8- Imagens mamográficas de mamas de diferentes densidades. (a) imagem de uma mama densa
(jovem) e (b) imagem de uma mama não-densa (pós-menopausa) (NUNES, 2001)

Um aspecto relevante a se destacar é que com o advento da terapia de
reposição hormonal (TRH), a substituição de tecido fribroglandular por tecido
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gorduroso não ocorre, fazendo com que as mulheres na pós-menopausa
apresentem mamas densas. Alguns radiologistas acreditam que TRH perpetua a alta
densidade dos tecidos mamários, podendo obscurecer tumores na mamografia.
Aproximadamente

20%

de

mulheres

submetidas

à

TRH

apresentam

desenvolvimento na densidade da mama (JENKS, 1994). Como a faixa etária é um
dos fatores que determinam o risco do desenvolvimento de câncer de mama
(BYRNE, 1995), a TRH torna-se um problema na detecção de estruturas ligadas a
este tipo de câncer através da análise de imagens mamográficas.
Em alguns casos, quando o radiologista examina a imagem mamográfica e
encontra alguma lesão suspeita, geralmente ligadas ao câncer, submete a paciente
a uma biópsia para uma análise anátomo-patológica da lesão suspeita. Entretanto,
por falta de segurança no diagnóstico ou erros de interpretação da imagem, muitas
pacientes acabam sendo submetidas a biópsias desnecessárias. Estatísticas
evidenciam que, para se conseguir uma certa segurança no diagnóstico, para cada
câncer encontrado, de 5 a 10 mulheres foram submetidas à biópsia, o que causa
desconforto para a mulher além do custo envolvido em todo o processo. A
diminuição do número de biópsias desnecessárias (falsos-positivos) também é um
dos grandes objetivos dos esquemas computadorizados de auxílio ao diagnóstico,
conforme afirmam Chan et al. (1987).
De acordo com Canella et al. (1999), o indício mais precoce de neoplasia
maligna encontrado no rastreamento do câncer de mama são as microcalcificações.
As microcalcificações são partículas de hidroxiapatita de cálcio (Ca5(PO4)3OH), com
dimensão de aproximadamente 0,10 mm, que traduzem a presença do câncer em
42% das lesões não palpáveis. Segundo Mitchell et al. (1990) e Lanyi et al. (1986),
cerca de 43% a 49% dos carcinomas identificados em ocorrências clínicas possuem
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microcalcificações, sendo que 21% das estruturas encontradas são menores que
0,25 mm de diâmetro. As microcalcificações são analisadas sistematicamente
quanto à forma, o número, o tamanho, a densidade e distribuição. A partir dessa
análise, podem ser classificadas como benignas, malignas e indeterminadas. Para
diagnosticar a presença do câncer de mama, as microcalcificações agrupadas
(clusters) são um sinal importante para a investigação. Segundo Le Gal et al. (1984),
quando são observadas mais que dez microcalcificações na mesma região, a
probabilidade de se tratar de um carcinoma é maior que 60%. Todavia, a definição
da quantidade mínima de microcalcificações que define um cluster e do tamanho da
área analisada para tal definição apresenta algumas variações na literatura.
Nishikawa et al. (1993) definiram um cluster como sendo um conjunto de três ou
mais microcalcificações presentes em uma área de 3,2 mm2. Já Egan et al. (1980)
definiram um cluster como três ou mais calcificações em uma área máxima de
0,5 cm2. De acordo com Sickles (1986), muitos radiologistas suspeitam da
malignidade quando encontram um grupo de calcificações dentro de 1,0 cm 3 de
volume comprimido de mama com, no mínimo, 5 partículas menores que 0,5 mm.
Evidenciou ainda que, para outros especialistas, três ou quatro pequenas
calcificações são consideradas significativas. Fam et al. (1988) utilizaram a definição
de três ou mais calcificações em uma área de 1,0 cm2 em um esquema
automatizado que desenvolveram. A Figura 2.9 ilustra dois exemplos de
mamogramas que possuem algumas microcalcificações agrupadas.
Outra lesão indicativa de câncer de mama são os nódulos e são encontrados
em 39% dos casos de câncer não palpáveis. Os nódulos devem ser analisados de
acordo com o tamanho, densidade e contorno. Na Figura 2.10 é mostrada uma
imagem mamográfica contendo um nódulo.
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(a)

(b)

Figura 2.9-Exemplos de mamografias nas quais podem ser visualizadas algumas microcalcificações: (a)
mamografia com microcalcificações pleomórficas e (b) mamografia com microcalcificações agrupadas de
potencial indeterminado (NUNES, 2001)

Figura 2.10- Imagem mamográfica contendo uma lesão nodular. (NUNES, 2001)

2.2 – Parâmetros Físicos do Equipamento Mamográfico.
O tubo gerador de raios X é basicamente formado por dois eletrodos, sendo
um positivo (anodo) e um negativo (catodo), inseridos em uma ampola de vidro e
submetidos a vácuo. Entre esses eletrodos é aplicada uma tensão da ordem de
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milhares de volts, de modo a gerar um campo elétrico. O catodo possui um filamento
resistivo que, ao ser aquecido pela passagem de uma corrente elétrica, libera
elétrons. Esses elétrons são acelerados pelo campo elétrico até o anodo, originando
um feixe eletrônico, que é subitamente desacelerado ao freiar com a extremidade do
anodo, chamada de alvo. Segundo Graham (1996), durante esse freio, uma
pequena fração da energia cinética destes elétrons é então transformada em raios
X, ao passo que a maior parte é dissipada na forma de calor. O alvo é revestido por
um metal pesado, geralmente molibdênio ou ródio.

2.2.1 – O Ponto Focal.
A pequena área do anodo onde o feixe de elétrons incide e produz a
radiação, é chamado de ponto focal. A dimensão do ponto focal é considerada um
fator de muita importância a respeito da capacidade de resolução espacial do
sistema de formação de imagens por raios X.
De modo geral, quanto menor for o ponto focal, melhor é a resolução do
sistema. Todavia, a área sujeita ao bombardeamento pelo feixe de elétrons também
será menor, o que implica em uma menor área de dissipação de calor. Isso faz com
que haja um superaquecimento no local, o que ocasiona uma diminuição
considerável da vida útil do tubo. Desta forma, há um compromisso entre a área do
ponto focal e a quantidade de corrente de tubo que este pode suportar sem
danificar-se devido ao aquecimento excessivo. Assim, duas soluções são
encontradas para que o tubo de raios X mamográfico possa ter um ponto focal
relativamente pequeno sem que ocorra o superaquecimento da região do alvo. A
primeira solução encontrada é inclinar o anodo em relação ao eixo de incidência do
feixe de elétrons e a outra é a utilizar um anodo rotativo. Inclinando-se ligeiramente o
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anodo, pode-se obter uma projeção do ponto focal no plano imagem que é menor do
que o ponto focal real (Figura 2.11). Assim, o ponto focal aparente ou efetivo, tornase menor, proporcionando melhor resolução espacial do sistema e possibilitando
que a área bombardeada pelo feixe de elétrons seja maior, resultando em maior
dissipação de calor (WILKS et al., 1987). A finalidade do anodo rotativo é ampliar a
área do alvo bombardeada pelos elétrons, aumentando a dissipação de calor. Ao
rotacionar o anodo, o ponto focal real torna-se um anel, conforme apresentado na
Figura 2.12, que possui área maior do que a dos anodos fixos, favorecendo uma
melhor dissipação de calor sem alterar o tamanho aparente do ponto focal e,
conseqüentemente, a resolução do sistema (CURRYIII et al., 1990) e (WOLBARST,
1993).

Figura 2.11- Ilustração da influência da inclinação do anodo na resolução espacial do sistema de imagem.

Figura 2.12- Ilustração do anodo rotativo e o tamanho do ponto focal (JOHNS; CUNNINGHAM, 1983).
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Para que a imagem formada por um aparelho radiográfico seja uma
reprodução perfeita do objeto em questão, o ponto focal deveria ser uma fonte
pontual ou puntiforme. Todavia, a dimensão do ponto focal encontrado em
equipamentos radiográficos comerciais não é pontual e possui dimensão, o que
causa uma região de penumbra (borramento) na imagem radiográfica. Quanto maior
a dimensão do ponto focal, maior será a região de penumbra formada na imagem, o
que resulta em uma imagem com pior nitidez.
A Figura 2.13 ilustra o efeito causado pela dimensão F do ponto focal na
nitidez da imagem radiográfica. Observa-se que, a primeira imagem obtida com um
ponto focal puntiforme, reproduz com conformidade a projeção do objeto O no plano
imagem. No caso da segunda imagem, esta foi obtida por um ponto focal nãopontual e apresenta uma penumbra p nas bordas. Assim, quanto maior o tamanho
do ponto focal, maior a penumbra. Se duas estruturas estão próximas, a penumbra
faz com que se perca a resolução entre elas. Se o tamanho do ponto focal for maior
do que o tamanho do objeto, a imagem do objeto não será visível pois a penumbra
será predominante.

Figura 2.13- Efeito do tamanho do ponto focal na nitidez da imagem.
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Além destas características, pode-se notar nas imagens radiológicas que
todas as imagens registradas são um pouco maiores que os objetos reais. Essa
ampliação é causada pela própria geometria de exposição, que é chamada de
magnificação radiológica. Esta magnificação pode ser calculada através da equação
2.1, onde a magnificação m representa quantas vezes a imagem radiográfica é
maior que o objeto real (WEBB, 1988):

𝑚=

𝑎+𝑏
𝑎

(2.1)

na qual,
a é a distância foco-objeto (DFO).
b é a distância objeto-filme (DFF).
Desta forma, o tamanho da imagem I, obtida com uma fonte puntiforme, pode
ser calculado multiplicando o tamanho do objeto O pela magnificação m. Em um
sistema real, onde o ponto focal não é puntiforme e possui tamanho F, a imagem
também será acrescida da penumbra p. A penumbra introduzida no plano imagem
pode ter seu tamanho calculado pela equação 2.2 (WEBB, 1988):

𝑝 = 𝐹(𝑚 − 1)
(2.2)

sendo,
p o tamanho da penumbra introduzida na imagem.
F o tamanho do ponto focal na direção analisada.
m a magnificação.
Considerando que a distância entre a mama comprimida e o filme
mamográfico é muito menor do que a distância do ponto focal ao filme, obtém-se
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uma magnificação geométrica pequena, o que faz com que a penumbra seja
também bem pequena, de modo a se obter alta resolução espacial na imagem. De
modo geral, a distância entre a mama e o filme não ultrapassa 2 cm, enquanto a
distância total entre o filme e o ponto focal é de aproximadamente 65 cm (VIEIRA,
2005). Logo, a falta de nitidez nas imagens radiográficas causada pela introdução da
penumbra aumentará conforme o aumento do ponto focal e da magnificação
utilizada. Desta forma, para que a alta resolução espacial de imagens mamográficas
seja garantida, os equipamentos mamográficos devem possuir ponto focal pequeno
com dimensões bem menores do que os encontrados em aparelhos radiográficos
convencionais. Geralmente, os equipamentos convencionais apresentam ponto focal
efetivo em torno de 1,0 mm ou mais de diâmetro enquanto os mamógrafos
apresentam valores em torno de 0,3 mm. Na Figura 2.14 está ilustrada a geometria
típica utilizada em um exame mamográfico, onde resoluções espaciais diferentes
são obtidas em função da magnificação.
Ponto Focal 0,3mm

60cm

14 pares de linhas/mm
23 pares de linhas/mm

4,5cm

7cm

Suporte da mama
Grade
Chassi com filme

Figura 2.14- Limites e resolução espacial obtidas em diferentes planos de uma mama comprimida para o
mesmo ponto focal (adaptado de HAUS, 2000).
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Segundo Burgess et al. (1977), as dimensões do ponto focal não possuem
distribuição uniforme, ou seja, a projeção do ponto focal em diferentes posições ao
longo do campo de radiação apresentará variações em seu tamanho além de
deformações geométricas. Isso é causado pelo efeito da característica de campo
(DOI, 1977), que é oriunda da inclinação do anodo nos tubos de raios X. Ao longo do
eixo central paralelo ao eixo catodo-anodo pode-se observar que as projeções do
ponto focal no lado mais próximo ao anodo apresentam-se menores. Nas
extremidades mais próximas ao catodo, as projeção têm dimensões maiores. À
medida que se afasta do eixo catodo-anodo a projeção do ponto focal apresenta-se
mais irregular. A Figura 2.15 ilustra uma imagem obtida experimentalmente por
Kartzat (1988), a qual apresenta a forma e o tamanho do ponto focal de um
mamógrafo projetada em diferentes posições no campo de radiação.

Figura 2.15- Característica de campo observada em um equipamento mamográfico
num campo de 18 x 24cm (KRATZAT, 1988).
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Doi (1977) elaborou um estudo sobre a característica de campo baseado na
deformação geométrica do ponto focal ao longo do campo. Através desse estudo,
foram definidas as equações matemáticas necessárias para que fosse possível
calcular as dimensões do ponto focal em qualquer posição ao longo do campo.
Baseando-se neste trabalho, Marques et al. (1996) desenvolveram um método de
simulação computacional para calcular o tamanho efetivo do ponto focal em
qualquer posição ao longo do campo a partir da medida de seus tamanhos no
centro. Desta forma, considerando o ponto focal no centro do campo como sendo
um retângulo de lados a e b, os novos valores a’ e b’ desses lados em uma posição
qualquer, a uma distancia d da origem, podem ser determinados conforme a Figura
2.16.

Figura 2.16- Característica de campo: ponto focal no centro do campo em uma posição arbitrária
(Marques et al., 1996).
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Primeiramente, deve-se determinar o novo valor do lado a do ponto focal, no
eixo catodo-anodo (dy = 0), em uma posição distante dx do centro do campo,
conforme mostrado na Figura 2.17.
alvo
α β

α

β

dff

a”

plano imagem
a

a
centro do
'
dx
Figura 2.17-feixe
Obtenção da dimenção a’ em uma posição qualquer do eixo x (dy = 0).

Desta forma, sendo a’’ a dimensão do ponto focal na direção perpendicular ao
feixe de raios-X, tem-se:

𝑎′′ =

𝑎 ∙ sen 𝛼 + 𝛽
sen 𝛼

𝛽 = arctan

𝑑𝑥
𝑑𝑓𝑓

(2.3)

(2.4)

na qual, 𝛼 é o ângulo de inclinação do anodo em relação ao eixo perpendicular ao
plano imagem, 𝛽 é o ângulo de projeção do ponto focal no campo na posição 𝑑𝑥 e

𝑑𝑓𝑓 a distância do ponto focal ao plano imagem.
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Como o lado b do ponto focal está num plano paralelo aos planos imagem e
objeto, ele não muda de tamanho ao longo do campo, ou seja:

𝑏′ = 𝑏
(2.5)

Assim, para uma posição qualquer do campo, o tamanho a do ponto focal
pode ser determinado através da equação (2.6):

𝑎′ =

𝑎′′
cos 𝛽 ∙ cos 𝛾

(2.6)

na qual,

𝛾 corresponde ao ângulo formado entre o ponto de cut-off e a projeção do ponto
focal na posição (dx,dy) no campo, conforme a Figura 2.16.

O valor de 𝛾 pode ser calculado pela equação (2.7) e os valores de a’ e 𝛽 são
determinados por meio das equações (2.3) e (2.4) respectivamente:

𝛾 = arctan

𝑑𝑦
𝑑𝑓𝑓 ∙ 𝑡𝑎𝑛 𝛼 + 𝑑𝑥

(2.7)

Portanto, devido ao fenômeno da característica de campo e da grande
magnitude da variação do tamanho do ponto focal ao longo do campo de radiação, o
conhecimento apenas do tamanho do ponto focal no centro do campo, como
geralmente é feito, torna-se insuficiente. Para uma avaliação mais precisa da
capacidade de resolução de um sistema de imagem radiográfica, é necessário que
se conheça o tamanho do ponto focal em todas as posições no campo, o que pode
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ser facilmente determinado através do equacionamento geométrico proposto por Doi
(1977). Deve-se observar ainda que, nos aparelhos mamográficos, a metade do
campo correspondente ao lado do catodo é “cortada” por um colimador de chumbo
presente no interior do tubo, para evitar que a paciente receba radiação na região do
tórax durante o exame. Assim, a única região presente no campo de exposição é a
região central e a região correspondente ao lado do anodo.

2.2.2 – Filmes e Écrans.
O processo de formação da imagem radiológica inicia-se quando o feixe de
raios X incide no paciente e interage com os órgãos e tecidos. De acordo com a
capacidade de atenuação que estes possuem aos raios X, o feixe sofrerá diferentes
níveis de absorção. Deste modo, o feixe emergente (modulado pelo corpo do
paciente) passa a possuir vários níveis de intensidade, carregando consigo
informações sobre a disposição das estruturas no interior do corpo do paciente, que
são necessárias para o exame radiográfico (JOHNS & CUNNINGHAM, 1983),
conforme ilustrado na Figura 2.18.

Figura 2.18- Ilustração da formação da imagem radiológica (JOHNS; CUNNINGHAM, 1983).
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O grau de atenuação das estruturas aos raios X define a intensidade da
radiação que impressionará o filme. Quanto maior a absorção de uma estrutura,
mais clara será a imagem desta no filme radiográfico. A diferença entre os diversos
níveis de atenuação pelas estruturas internas do corpo determinará diferentes níveis
de escurecimento no filme, que é medido a partir da medida de um parâmetro
chamado densidade óptica (D), que pode ser calculado através da equação (2.8)
(CURRYIII et al., 1990):

𝐷 = 𝑙𝑜𝑔10

𝐼0
𝐼𝑡

(2.8)

sendo,
I0 a intensidade de luz incidente no filme
It a luz transmitida.

Até o ano 2000, o filme radiográfico era o meio de armazenamento mais
usado para armazenar as informações obtidas em um exame radiográfico.
Atualmente os mamógrafos digitais estão mais presentes nos centros de
diagnóstico. A mamografia digital será abordada na seção 2.3. A densidade óptica é
uma medida da opacidade do filme radiográfico; quanto mais escura uma região,
maior será o valor da sua densidade óptica. Segundo CurryIII et al. (1990), os níveis
de densidades ópticas considerados úteis para uso em radiologia diagnóstica estão
compreendidos entre 0,3 e 2,0.
O filme radiológico geralmente possui baixa sensibilidade à radiação, isto é,
para conseguir um nível de escurecimento aceitável no filme é necessária uma
grande quantidade de radiação, e o efeito disso é uma alta dose de radiação no
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paciente. Para que isso não ocorra, os filmes radiográficos são sensíveis à luz e são
utilizados juntamente com uma tela fluorescente, com capacidade de converter cada
fóton de raios X em um feixe de fótons de luz visível, que é absorvido pelo filme
radiográfico.
A tela fluorescente utilizada com o filme é conhecida como écran reforçador
ou tela intensificadora e sua utilização possibilita uma significativa diminuição da
dose de radiação absorvida ao paciente, e também diminui o tempo de exposição
durante o exame mamográfico. Porém, com o uso do écran a imagem acaba tendo
certo grau de borramento devido ao espalhamento do feixe de luz, o que acarreta
uma diminuição da resolução do sistema, degradando a qualidade da imagem.
De acordo com CurryIII et al. (1990), o filme radiográfico é formado
basicamente por quatro camadas: a camada protetora, a base, a interface e a
emulsão. A região do filme que é responsável pela formação da imagem é a
emulsão e a sustentação do filme é provida pela base.
Pode-se descrever a resposta de um filme ou de um sistema écran-filme à
exposição radiográfica utilizando um gráfico chamado de curva característica, curva
sensitométrica ou curva H&D, que relaciona a densidade óptica produzida no filme
com a exposição radiográfica. A exposição radiográfica da curva sensitométrica é
geralmente representada por uma escala logarítmica, como pode ser observado na
Figura 2.19. A curva sensitométrica é bastante útil para avaliar um filme radiográfico
ou um sistema écran-filme, pois dela pode-se extrair informações sobre o contraste,
sensibilidade (ou velocidade), e a latitude. O contraste corresponde à diferença de
intensidade entre dois pontos ou entre duas regiões de uma imagem. A sensibilidade
pode ser determinada através da exposição necessária para produzir um
determinado enegrecimento no filme. A latitude corresponde à parcela linear da
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curva e determina a faixa de exposição que deve ser utilizada para produzir uma
imagem satisfatória em um exame radiológico, pois é a região que produz o melhor
contraste. As regiões de patamar e base possuem contraste insatisfatório, pois
grandes variações na exposição não produzem variações significativas na
densidade óptica, seja por saturação (patamar) ou por sub-exposição (base).

Figura 2.19- Curva sensitométrica de um sistema tela-filme utilizado em radiodiagnóstico.

A eficiência de um écran em converter raios X em luz e a sensibilidade do
filme radiográfico à luz pode ser expressa em termos da velocidade do sistema
écran-filme (ou sistema tela-filme), que é determinada pela inclinação da porção
linear da curva sensitométrica. Desta forma, quanto mais veloz é o sistema écranfilme, menos radiação é necessária para formar a imagem e melhor o contraste.
Todavia, menor será também a faixa útil (latitude) para o exame radiográfico.
Portanto, as características da curva sensitométrica são importantes para a
determinação do tipo de filme ou sistema écran-filme que deverá ser utilizado em um
determinado exame radiográfico, objetivando produzir imagens com a melhor
qualidade possível.
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2.3 – A Mamografia Digital.
A mamografia convencional utiliza o filme radiográfico como detector de raiosX e também como meio de armazenamento e exibição da imagem mamográfica. De
acordo com Nishikawa et al. (1987), a detecção de estruturas de pequena dimensão
numa mamografia estará sempre limitada pela resposta sensitométrica do sistema
écran-filme, que pode apresentar uma região de latitude insuficiente para produzir
um bom contraste na imagem (YOUNG et al., 1994) (ROBSON et al., 1995). Nos
últimos anos, a preocupação em obter imagens de mamografia com melhor
qualidade, envolveu principalmente a melhoria do contraste das estruturas de
interesse, uma vez que o tecido mamário normal e o cancerígeno possuem
densidades radiológicas semelhantes (FREITAS et al., 2006). As limitações dos
sistemas analógicos de aquisição de imagens mamográficas podem ser diminuídas
quando utilizado um sistema de mamografia digital, onde o processo de aquisição,
armazenamento e exibição da imagem são tratados independentemente.
A mamografia digital foi um dos avanços recentes da mamografia, ocorrido na
década de 80 (NISHIKAWA et al., 1987), e o primeiro equipamento de mamografia
digital foi aprovado em janeiro de 2000 pelo departamento de saúde norte
americano, o FDA (Food and Drug Administration). No equipamento mamográfico
digital de campo total (FFDM, de Full Field Digital Mammography), o sistema de
registro deixa de ser o filme radiográfico e o écran, e passa a ser um conjunto de
detectores semicondutores sensíveis aos raios X ou à luz, que transformam a
radiação recebida em sinal elétrico, que é transmitido para um computador (FDA,
2009). O equipamento mamográfico digital é similar a um equipamento mamográfico
convencional, possuindo tubo de raios X, compartimento de compressão,
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colimadores, entre outros, com excessão do sistema de registro, conforme
mencionado.
O processo de aquisição da imagem mamográfica digital é feito diretamente
pelos detectores, que convertem a radiação recebida em sinal elétrico, proporcional
a intensidade de radiação recebida. Esse sinal elétrico é quantizado e convertido em
sinal digital por um conversor A/D, dando origem a imagem digital (PISANO et al.,
2001). Basicamente, nos mamógrafos digitais há uma tela fluorescente para a
detecção dos raios X, que fica acoplada a uma matriz CCD por meio de fibras
ópticas. A resolução espacial do sistema digital é dada pela dimensão dos
detectores e pelo espaçamento entre eles (HAUS et al., 2000), enquanto sua
resolução de contraste é dada pela sensibilidade dos detectores e pelo número de
bits do conversor A/D. Atualmente quatro equipamento de mamografia digital
receberam aprovação do FDA (2009) e estão dispostos na Tabela 1:
Tabela 2-1- Equipamentos de mamografia digital aprovados pelo FDA.

Modelo

Senographe®2000D

SenoScan®

LDBI

Selenia

Fabricante

General Eletric

Fischer Imaging

Material do
Detector

Cls (TI)/TFT

Cls (TI)/CCD

Cls (TI)/CCD

Cls (TI)/TFT

Tamanho do pixel

100µm

27/54µm

40µm

70µm

Área
Posicionamento

18X23 cm

22X26cm

19X25cm

24X29cm

Hologic/Lorad Hologic/Lorad

A mamografia digital possibilita a obtenção de imagens com melhor relação
sinal-ruído, em função da possibilidade dos ajustes computacionais no brilho e
contraste da imagem. Além disso, nos sistemas digitais, a sensibilidade dos
detectores de radiação pode ser controlada eletronicamente, contribuindo para a
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minimização do ruído pelo espalhamento causado pelo efeito Compton. Com isso,
alguns sistemas de mamografia digital não necessita de grade para diminuir o ruído
da imagem, o que permite utilizar menores taxas de dose do que as utilizadas nos
sistemas analógicos.
Após a imagem digital ser adquirida, ela pode ser visualizada por um monitor
de alta resolução ou através da impressão da imagem digital em filme mamográfico
especial. Para tal finalidade, é utilizado uma tabela de associação (“lookup table”)
para converter as intensidades detectadas em densidades ópticas para o filme

Resposta do detector

impresso ou em brilho para o monitor de vídeo, como está ilustrado na Figura 2.20.

Densidade Óptica

52

Log da Intensidade de Radiação

Intensidade de Radiação

Figura 2.20- (A) Curva característica de um sistema ecran-filme para mamografia; (B) Curva
característica para um sistema digital. Na mamografia digital os processos de aquisição e exibição da
imagem são tratados separadamente: o sistema de aquisição tem resposta linear em relação à intensidade
de radiação, enquanto a exibição pode ser ajustada pelo usuário (HAUS; YAFEE, 2000).

Esse ajuste pode ser feito pelo próprio radiologista durante a análise da imagem
com um monitor de vídeo ou antes da impressão no filme, permitindo um ajuste de
modo que a imagem melhor favoreça a análise médica.
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2.4 – Os Sistemas de Diagnóstico Auxiliado por Computador.
Segundo Vyborny et al. (2000), a radiologia médica é a área da medicina mais
beneficiada pela “revolução” computacional ocorrida no fim do século XX. A
quantidade de imagens sofisticadas e de excelente qualidade hoje produzidas para a
medicina compreende um auxílio imprescindível para o diagnóstico médico. O
benefício de um exame médico por imagem depende da qualidade das imagens
médicas e da habilidade do radiologista em interpretá-las. Estudos evidenciaram que
radiologistas não detectam todas as anormalidades em imagens que são visíveis em
exames mamográficos e que nem sempre caracterizam as anormalidades
encontradas corretamente. Várias são as possíveis razões encontradas para tais
erros, como distração, fadiga e a presença de estruturas que escondem as lesões
nas imagens (NODINE et al., 1999).
Na mamografia, o desempenho dos radiologistas na interpretação da imagem
mamográfica ainda está abaixo do ideal. O problema na análise desse tipo de
imagem deve-se principalmente ao baixo contraste dos mamogramas, além de
outras como mencionadas no parágrafo acima. Pesquisas mostraram que apesar do
exame mamográfico ser o melhor exame para o rastreamento do câncer de mama, a
taxa de falso negativo nesse exame varia de 10% a 30% (BEAM et al., 1996;
ELMORE et al., 2003). Em um estudo que revisou mamogramas obtidos
previamente de pacientes com câncer de mama, foi evidenciado que 67% dos
cânceres estavam visíveis nos mamogramas obtidos previamente (BIRDWELL et al.,
2001).
A análise de um exame mamográfico por um segundo especialista pode
aumentar a sensibilidade da detecção (THURFJELL et al., 1994), porém, há um
aumento no custo ao utilizar dois radiologistas para analisar um exame. Este custo
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pode ser evitado com a utilização dos sistemas computacionais de auxílio ao
diagnóstico (CAD, de computer-aided diagnosis), que são utilizados para oferecer
uma segunda opinião ao radiologista. Os sistemas CAD podem ser definidos como
um diagnóstico feito por um radiologista que utiliza a saída de uma análise
computacional da imagem em seu processo de decisão. O radiologista fará o
diagnóstico final, sendo que o esquema CAD tem o papel de fornecer uma segunda
opinião (GIGER et al., 2008).
Os esquemas CAD, principalmente para a mamografia, têm sido uma
ferramenta importante para melhorar o desempenho dos radiologistas e aumentar a
detecção precoce do câncer de mama, principalmente nos Estados Unidos. Em
1998, o esquema CAD da R2 Technology foi o primeiro sistema CAD aprovado pelo
FDA (GIGER et al., 2000). Até agora, o número de sistemas CAD aprovado teve um
acréscimo significativo, atingindo 1600 sistemas (ULISSEY, 2005). Os esquemas
CAD aplicados em mamografia geralmente são focados na detecção de
agrupamento de microcalcificações e lesões nodulares (JIANG, 2000; GIGER et al.,
2000; CHAN et al., 2004; NISHIKAWA, 2007). A detecção automática de lesões em
imagens mamográficas digitalizadas e mamografia digital de campo total tem
alcançado bons resultados (WEI, 2005). Muitos autores demonstraram que um
esquema CAD tem o potencial de melhorar o desempenho do radiologista ao avaliar
lesões malignas e benignas (SAHINER et al., 2001; CHENG et al., 2006; RETICO et
al., 2006).
As técnicas computacionais utilizadas nos esquemas CAD incluem técnicas
de processamento de imagens para a detecção dos achados mamográficos e
inteligência artificial para classificação desses achados em benignos ou malignos
(VYBORNY et al., 2000). Apesar de existirem várias técnicas de detecção, cada
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uma com suas metodologias específicas, a detecção de lesões mamárias nos
esquemas CAD geralmente começa com a segmentação da região que contém a
mama na imagem (VIEIRA, 2005), seguida da segmentação automática ou semiautomática das regiões de interesse (NISHIKAWA et al., 1993; GIGER et al., 2008).
Além disso, em alguns casos, é também feito um realce no contraste da região de
interesse para facilitar a visibilização da lesão (BICK et al., 1996; BYNG et al., 1997).
Assim, o computador indica algumas regiões e estruturas na imagem consideradas
suspeitas, deixando a decisão final sob total responsabilidade do radiologista.
Quando uma lesão é detectada, ela deve ser classificada pelo esquema CAD
para que a decisão diagnóstica mais correta seja tomada. O primeiro trabalho
dedicado à classificação computacional de achados mamográficos é o de Ackerman
e Gose (1972), onde foram consideradas quatro características diferentes das
lesões para a classificação: textura, calcificação, espicularidade e forma. Hoje em
dia, mais de 30 características são levadas em consideração para a etapa de
classificação de lesões em exames de mamografia.
A etapa de segmentação é o principal estágio para a classificação de lesões
mamárias por um sistema CAD. Os métodos de segmentação de imagens mais
utilizados inclui limiar local e global, crescimento de região, modelos deformáveis, e
detectores de bordas (PAM et al., 2000; CHENG et al., 2006). A segmentação de
lesões em exames de mamografia é mais complicada do que em outras imagens
naturais ou artificiais, porque estas lesões tipicamente possuem bordas irregulares e
indefinidas além do baixo contraste
Para segmentar as lesões em exames de mamografia, pesquisadores têm
desenvolvido e aprimorado técnicas. Huo et al. (2000) utilizou o método de
crescimento de região para segmentar lesões em mamografia. No trabalho de
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Sahiner et al. (2001) foi desenvolvido um esquema automático de segmentação
composto por duas etapas. Foi utilizado o agrupamento K-Means para segmentação
inicial, e este foi refinado utilizando o método de contornos ativos. Guliato et al.
(2003) aprimorou o método de crescimento de região utilizando a teoria dos
conjuntos fuzzy, que considera a incerteza das bordas ao redor da lesão. A Figura
2.21 ilustra um exemplo de uma tela de um esquema CAD para mamografia.

Figura 2.21- Ilustração de um esquema CAD para mamografia (GIGER et al., 2008)

Para avaliação do desempenho das técnicas de detecção de lesões
suspeitas, três fatores são levados em conta: sensibilidade, especificidade e a
natureza da base de dados (VYBORNY et al., 2000). A sensibilidade indica a taxa de
acertos positivos do sistema (verdadeiro-positivo) e a especificidade a taxa de
acertos negativos (verdadeiro-negativo). Por exemplo, um sistema pode detectar
98% de regiões suspeitas em mamogramas com lesões, mas ao mesmo tempo
apresentar um grande número de detecções em mamogramas normais, gerando
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falsos-positivos. O problema dos falsos-positivos é que, no caso da mamografia,
pode implicar em submeter a paciente à biópsias e exames patológicos
desnecessários, que poderiam ser evitados se o sistema de detecção tivesse uma
maior especificidade. Assim, os sistemas atuais possuem uma sensibilidade da
ordem de 90% para detecção de microcalcificações e 80% para detecção de
nódulos, com especificidade de um falso-positivo por imagem considerando
mamogramas digitalizados (GIGER et al., 2008).
Um dos benefícios dos esquemas CAD é dado pela capacidade de detectar
microcalcificações e lesões que possam passar despercebidas pelos radiologistas.
Se o esquema CAD for usado da forma correta, a sensibilidade do exame
radiológico nunca irá diminuir. No entanto, para radiologistas que apresentam baixa
taxa de falsos-positivos, o esquema CAD pode não proporcionar tanto ganho, já que
o radiologista apresenta grande especificidade, e o esquema CAD pode induzi-lo à
detectar mais sinais na imagem. Se o radiologista se tornar tão dependente do
esquema CAD a ponto de reduzir sua atenção na interpretação das lesões nos
exames, não será obtido ganho na sensibilidade por utilizar um esquema CAD. Além
disso, o radiologista pode passar a ignorar os achados pelo esquema CAD ao levar
em consideração os falsos-positivos que este apresenta (GIGER et al., 2008). Desta
forma, torna-se importante que o usuário entenda a capacidade e limitações que um
esquema CAD possa ter, a fim de que este seja usado da melhor maneira e produza
bons resultados no auxílio ao diagnóstico.
O grande número de casos de falsos-positivos apresentados pelos esquemas
CAD atualmente é o maior problema para alguns radiologistas ao utilizarem estes
esquemas. Assim, torna-se necessário grandes esforços para melhorar a
especificidade e a sensibilidade desses esquemas. Estudos evidenciaram que um
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dos requisitos imprescindíveis para o bom desempenho desses esquemas de
processamento é uma imagem de boa qualidade (GIGER et al., 2008). Uma
abordagem promissora para melhorar o desempenho dos esquemas CAD e reduzir
os casos de falsos-positivos é o de utilizar técnicas de pré-processamento nas
imagens a serem analisadas, antes de submetê-las a um sistema CAD. Geralmente,
as técnicas de pré-processamento são para supressão de ruído e realce de
imagens, e visam melhorar a imagem sob algum aspecto para que esta apresente
um melhor resultado na detecção de lesões que possam estar associadas ao câncer
de mama ao ser submetida a um sistema CAD (CHENG et al., 2003; GIGER, 2004;
GIGER et al., 2008).

2.4.1 – Avaliação de um esquema CAD utilizando a curva ROC.
Uma ferramenta recentemente aplicada para avaliação de esquemas CAD é a
análise por curvas ROC (Receiver Operating Characteristic) (Chan et al.,1999;
Papadopoulos et al.,2002; Nunes et al.,2002; Karssemeijer et al.,2003; Kallergi,
2004; Hadjiiski et al.,2004). A análise ROC originou-se da teoria de decisão
estatística e foi desenvolvida entre 1950 e 1960 para avaliar a detecção de sinais em
radar e na psicologia sensorial. De acordo com Metz (1978), o método é definido
como um procedimento estatístico que leva em conta o aspecto subjetivo envolvido
em um determinado evento, onde são consideradas as diferenças obtidas no
resultado final. Na prática, as curvas ROC fornecem informação sobre a relação
percentual de verdadeiros-positivos em função do percentual de falsos-positivos de
um determinado evento.
A análise por curva ROC na avaliação de diagnósticos médicos vem sendo
utilizada com sucesso em uma grande variedade de testes de diagnóstico, em

Restauração de imagens mamográficas digitais utilizando o filtro de Wiener no domínio de Anscombe e o filtro inverso
da MTF no domínio da frequência

CAPÍTULO 2 – A mamografia e os sistemas de diagnóstico auxiliado por computador

particular no diagnóstico por imagens médicas (Metz, 1986). Na mamografia, as
curvas ROC tornaram-se parâmetro fundamental na avaliação de esquemas CAD
devido ao seu potencial de avaliação e comparação entre diversos sistemas. Além
disso, possui um caráter gráfico, que acaba fornecendo mais informações
qualitativas para a análise final do esquema do que, muitas vezes, uma grande
quantidade de tabelas e índices (Doi, 2004; Giger, 2004).
O gráfico das curvas ROC é feito considerando-se a probabilidade de
ocorrência de verdadeiros-positivos (VP) em função da probabilidade de ocorrência
de falsos-positivos (FP) para cada ponto da curva, escolhido por meio de um limiar
pré-determinado. O ponto de operação da curva ROC deve ser escolhido como o
ponto no qual consegue-se o maior percentual de verdadeiros-positivos em função
do menor percentual de falsos-positivos, o que geralmente ocorre no canto superior
esquerdo da curva. O índice mais utilizado para avaliar o desempenho de um
esquema CAD é a área sob a curva ROC (Az), de modo que quanto maior a área da
curva (mais próxima da unidade), melhor é o desempenho do método avaliado. A
Figura 2.22 ilustra as curvas ROC obtidas no trabalho de Vyborny et al.(2000) no
qual foi avaliado o desempenho de um esquema CAD desenvolvido pela
Universidade de Chicago para a classificação de lesões suspeitas na mamografia.

Figura 2.22 - Desempenho de um esquema CAD em detectar e classificar microcalcificações comparado ao
desempenho dos radiologistas sem auxílio computacional (Vyborny et al.,2000).
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Na avaliação da eficiência dos esquemas CAD por curva ROC, em se
tratando de classificação de achados mamográficos, Jiang et al. (1999) constataram
que a eficiência no diagnóstico médico aumentou de AZ =0,61 a AZ =0,75 quando
utilizaram um esquema CAD para auxiliar o radiologista na detecção de clusters de
microcalcificações. Na classificação de nódulos, a eficiência no diagnóstico médico
aumentou de AZ =0,93 a AZ =0,96 (Huo et al.,2002). Conforme visto anteriormente,
as mamas de alta densidade são uma das principais responsáveis pela taxa de
falsos-negativos devido ao baixo contraste, sendo um fator decisivo na qualidade da
imagem radiológica. Assim, os esquemas CAD são dependentes da base de
imagens utilizadas, sendo que as imagens de mamas mais densas acarretará em
um baixo desempenho desses esquemas.
No trabalho de Nishikawa (1994) for mostrado que o desempenho de um
esquema CAD é extremamente sensível à dificuldade dos casos usados para testálo. Foi estudado o desempenho de um esquema CAD ao utilizar três conjuntos de
imagens: fácil, fácil alterada e imagens difícil. O grau de dificuldade de uma imagem
é aumentado à medida que seu contraste é diminuído. O conjunto de imagens fácil
foi formado por 50 imagens na qual o esquema CAD apresentou os melhores
resultados, o conjunto de imagens difícil foi formado por imagens que apresentaram
pior desempenho e o conjunto de imagens fácil alterada foi formado pelas imagens
do conjunto de imagens fáceis onde os 10 mamogramas que apresentaram o menor
número de falsos positivos foram substituídos por 10 imagens do conjunto de
imagens difíceis que apresentaram o maior número de falsos negativos. Para uma
taxa de 1 falso positivo por imagem, o conjunto fácil apresentou 100% de acerto nas
detecções, o fácil alterado 74% e o difícil apenas 26%. A Figura 2.23 ilustra a curva
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ROC obtida no trabalho de Nishikawa et al. (1994) onde pode-se notar que o melhor

Taxa de Verdadeiro-Positivo (%)

desempenho obtido pelo esquema CAD utilizado foi utilizando as imagens fáceis.

fácil

fácil alterada

difícil

Número médio de falsas detecções por imagem

Figura 2.23 - Desempenho de um esquema de detecção de lesões em mamografia ao utilizar os conjuntos
de imagens: fácil, fácil alterada e difícil (adaptado de NISHIKAWA et al.(1994)).

Os resultados obtidos mostraram que para as imagens que apresentam
melhor qualidade, ou seja, melhor contraste o esquema CAD apresentará melhor
desempenho,

independentemente

da

técnica

utilizada

para

detecção

ou

classificação do esquema CAD. Assim, os autores sugerem que as imagens sejam
separadas em conjuntos de acordo com o grau de dificuldade das imagens a serem
utilizadas.
Dessa forma, o pré-processamento dessas imagens antes de submetê-las a
um esquema CAD torna-se uma importante ferramenta. Vários trabalhos da literatura
mostraram a grande contribuição desta etapa antes da classificação e detecção de
estruturas de interesse nas imagens de mamografia. No trabalho de Nunes et al.
(2002), após a aplicação da etapa de pré-processamento proposta para melhoria da
detecção de microcalcificações em imagens de mamografia, a área da curva ROC
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elevou-se de Az = 0,87 a Az = 0,90. Da mesma forma, o trabalho de Vieira et al.
(2005) obteve um ganho na área da curva ROC de Az = 0,85 para Az= 0,90.
Papadopoulos (2008) avaliou o efeito do estágio de processamento para realce de
imagens mamográficas para melhoria de um esquema CAD na etapa de detecção
de microcalcificações, e constatou que a etapa de pré-processamento utilizada
obteve Az=0,93. No trabalho de Santos (2002), foi utilizada a transformada
Watershed para segmentar nódulos em mamas densas. Foi observado que nos
mamogramas onde foi aplicada

uma técnica de pré-processamento para

alargamento de contraste, houve 93% de detecção de nódulos. Já os mamogramas
sem o pré-processamento onde foi aplicada somente a técnica de segmentação,
houve apenas 21% de detecção de nódulos, com 79% de falso-negativo.
Portanto, pode-se evidenciar a grande contribuição que a etapa de préprocessamento pode proporcionar na melhoria do desempenho de esquemas CAD,
contribuindo para um aumento na detecção de estruturas de interesse ligadas ao
câncer de mama.
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CAPÍTULO 3
Teoria das funções de transferência aplicada à
imagem radiológica

3.1 – Introdução.
A teoria das funções de transferência foi aplicada inicialmente na avaliação do
comportamento

de

comunicações,

para

sistemas
análise

dinâmicos,
das

principalmente

respostas

em

nos

função

sistemas
da

de

frequência.

Posteriormente, esse mesmo princípio também passou a ser utilizado no estudo de
sistemas de imagem, para análise em termos de sua resposta em frequência
espacial. Na década de 60, essa técnica foi adaptada ao campo da radiografia
médica, originando o desenvolvimento de uma série de pesquisas para seu
aproveitamento no controle de qualidade em radiodiagnóstico (MORGAN, 1962;
ROSSMANN et al., 1964; DOI, 1965; LUBBERTS & ROSSMANN, 1967; RAO &
BATES, 1969).
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Rossmann (1969) publicou no final da década de 60 um trabalho, no qual os
conceitos relacionados ao método das funções de transferência em sistemas de
imagem foram apresentados de uma forma mais prática, objetivando uma aplicação
efetiva ao controle de qualidade em radiologia. Em 1979, Charles Metz e Kunio Doi
(1979) revisaram os trabalhos anteriores publicados sobre o assunto e apresentaram
um estudo mais detalhado, do ponto de vista matemático, sobre a aplicação desse
método em sistemas radiográficos.
A partir dos estudos de (ROSSMANN, 1969), uma série de pesquisas vêm
sendo desenvolvidas para seu aproveitamento no controle de qualidade em
radiodiagnóstico (DOI, 1975; DOI; ROSSMANN, 1975b; METZ; DOI, 1979;
SCHIABEL et al., 1997; SCHIABEL et al., 2000; ESCARPINATI et al., 2002;
SAUDERS et al., 2003; VIEIRA, 2005; NUNES et al., 2007).
De acordo com Rossmann (1969), pode-se determinar o desempenho de um
sistema radiográfico verificando-se a relação entre a entrada (objeto) e saída
(imagem) que ele apresenta (Figura 3.1).

Entrada

Sistema

Saída

Características de
Transferência

Figura 3.1- Representação esquemática de um sistema do ponto de vista da teoria de comunicações.
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Assim, com o conhecimento da característica de transferência de um
sistema, pode-se prever o comportamento de sua saída para qualquer entrada
conhecida. No caso de sistemas de imagem, pode-se prever a deterioração que a
imagem final apresentará em relação à imagem “ideal” do objeto. Desta forma, a
investigação detalhada do que acontece no interior do sistema torna-se
desnecessária, e este pode ser tratado como uma “caixa preta”.
Duas propriedades devem ser observadas para que a teoria das funções de
transferência possa ser aplicada aos sistemas radiográficos: linearidade e
invariância espacial. Um sistema é considerado linear se, para várias entradas
distintas, a saída correspondente é igual ao somatório das saídas devidas a cada
entrada isolada e se, multiplicando a entrada por uma constante, a saída também é
multiplicada pela mesma. Matematicamente, segundo Metz e Doi (1979), se dois
objetos tridimensionais distintos f1(x,y,z) e f2(x,y,z) formam, respectivamente, as
imagens g1(x,y) e g2(x,y), sendo z o eixo perpendicular ao plano imagem, o sistema
será linear se a imagem formada pelos dois objetos combinados na forma
[1f1(x,y,z)+2f2(x,y,z)] resultam numa imagem que pode ser representada na forma
[1g1(x,y)+2g2(x,y)]. Deste modo, se um sistema de imagem é linear, suas
propriedades podem ser analisadas considerando qualquer objeto tridimensional
como uma “pilha” de objetos bidimensionais paralelos entre si e ao plano imagem, e
seus efeitos na imagem final podem ser tratados independentemente.
Um sistema é considerado invariante se a imagem de um objeto possui as
mesmas características independente da posição no plano objeto em que ele é
colocado. Ou seja, se o objeto f1(x,y,z) produz uma imagem g1(x,y), o sistema será
considerado invariante (ou isoplanático) se o objeto f1(x-x0 ,y-y0 ,z) produzir uma
imagem g1(x-x0 , y-y0) para qualquer valor de x0 e y0.
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Entretanto, essas duas propriedades não são observadas em sistemas. A
linearidade desses sistemas é mantida somente até a formação da imagem latente
no sistema de registro; a transformação da imagem latente em densidades ópticas
no filme radiográfico, para os sistemas analógicos, não é um processo linear. O filme
radiográfico apresenta uma resposta logarítmica em relação à intensidade de
radiação recebida (HAUS et al., 1975), sendo necessário, portanto, uma
“linearização” do sistema radiográfico para que a propriedade seja garantida.
Segundo Rossmann (1969), isto pode ser feito considerando a exposição efetiva de
raios X que atinge o filme em vez da sua densidade óptica. Essa conversão pode ser
feita utilizando a curva sensitométrica do filme. Na mamografia digital, o processo de
aquisição da imagem é feito diretamente por detectores, que convertem a radiação
recebida em sinal elétrico proporcional à intensidade de radiação detectada,. Esse
processo de conversão é linear para uma determinada faixa de intensidade e,
portanto, o método das funções de transferência pode ser utilizado diretamente. .
Os sistemas radiológicos analógicos e digitais não são invariantes
espacialmente, se considerarmos toda a extensão do campo, devido ao fenômeno
da característica de campo, já discutido no item 2.2.1. Assim, para garantir a
propriedade de invariância espacial, Rossmann sugere que o plano imagem seja
decomposto em pequenas regiões invariantes, onde o formato da imagem não varie
apreciavelmente, e estabelece que o método das funções de transferência seja
aplicado em cada uma dessa regiões. Além disso, outro fator que também deve ser
considerado na análise da invariância é a necessidade de que o sistema seja
isotrópico, ou seja, a orientação do objeto no plano não modifica as características
da imagem.
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3.2 – Função de Espalhamento de Ponto (PSF).
Pode-se definir a Função de Espalhamento de Ponto (PSF,de Point Spread
Function) como sendo a distribuição de intensidade de radiação da imagem obtida
com uma fonte puntiforme de uma abertura infinitamente pequena (câmara de
orifício) irradiada com intensidade unitária em uma região isoplanática no campo de
radiação de um aparelho de raios X (METZ; DOI, 1979). Em um sistema ideal a
imagem da fonte puntiforme é representada por um ponto no plano imagem. Porém,
em um sistema real, o ponto focal (fonte) não é puntiforme e a projeção do ponto
focal no plano imagem apresentará distorções introduzidas pelo sistema. Essas
distorções podem ser avaliadas pela PSF, que se torna uma característica de
transferência do sistema, também conhecida como resposta ao impulso, a qual
descreve uma relação única entre a entrada constituída por uma fonte unitária e a
saída correspondente. Em sistemas isotrópicos, a PSF possui simetria rotacional.
O princípio da linearidade assegura que, se uma entrada consiste em um
número qualquer de fontes puntiformes de intensidade arbitrária, a saída (imagem)
será a soma de todas as suas respectivas PSFs, sendo cada uma multiplicada por
uma constante adequada, de acordo com sua intensidade. Assim, conhecendo-se a
distribuição de intensidade do objeto e a PSF do sistema, a distribuição de
intensidade da imagem g(x,y) pode ser calculada, segundo Metz e Doi (1979), pela
equação:
∞

𝑔 𝑥, 𝑦 =

𝑓 𝑥 − 𝜉, 𝑦 − 𝜂 𝑃𝑆𝐹 𝜉, 𝜂 𝑑𝜉𝑑𝜂

(3.1)

−∞

sendo f(x,y) a distribuição de intensidade do objeto.
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Verifica-se que a equação (3.1) corresponde a uma equação de convolução
bidimensional (BRACEWELL, 1965). Desta forma, a imagem que um sistema poderá
apresentar pode ser estimada multiplicando-se cada fonte puntiforme da distribuição
de intensidade do objeto pela PSF do sistema e somando os resultados destas
multiplicações por toda a distribuição, o que equivale a uma operação de
convolução.
Na prática, a medição experimental da PSF é complicada, primeiramente,
porque a abertura da câmera de orifício deve ser muito pequena em relação ao
tamanho do ponto focal e isto acaba produzindo uma intensidade muito baixa de
radiação, sendo insatisfatória para escurecer o filme radiográfico. Além disso, para
medir a distribuição da intensidade na imagem, é necessária uma varredura
densitométrica (com um microdensitômetro) utilizando uma abertura muito pequena
posicionada exatamente no centro da imagem, o que leva a dificuldades de
alinhamento. Esses problemas experimentais podem ser reduzidos pela medição de
outra característica de transferência do sistema, a partir da qual se pode calcular a
PSF, chamada de Função de Espalhamento de Linha.

3.2 – Função de Espalhamento de Linha (LSF).
Em um sistema linear e isoplanático, a Função de Espalhamento de Linha
(LSF, de Line Spread Function) representa a distribuição de intensidade de radiação
na imagem de uma abertura infinitamente longa e estreita (fenda) irradiada com
intensidade unitária. A imagem gerada é a de uma fenda, na qual a LSF pode ser
obtida fazendo-se uma varredura em qualquer posição ao longo da sua imagem,
desde que seja na direção perpendicular ao seu maior comprimento, facilitando
assim o processo de alinhamento do microdensitômetro no processo de varredura. A
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principal diferença entre a LSF e a PSF está no fato de que a LSF corresponde a
uma

característica

de

transferência

unidimensional

enquanto

a

PSF

é

bidimensional, já que a varredura é feita em apenas uma direção. Como os
sistemas de imagem radiográfica possuem características bidimensionais, para o
cálculo da PSF a partir da LSF, torna-se necessário a medida das LSFs
correspondentes a todas as orientações possíveis da fenda, o que seria ainda mais
complicado. Geralmente, o ponto focal de um tubo de raios X possui geometria
retangular. Desta forma, para se conhecer a dimensão do de um ponto focal
retangular são necessárias apenas duas imagens da sua projeção com a fenda: uma
paralela e uma perpendicular ao eixo catodo-anodo.
Matematicamente, conhecendo-se a distribuição de intensidade do objeto em
uma dimensão e a LSF do sistema, a distribuição de intensidade da imagem g(x)
pode ser calculada pela equação (METZ; DOI, 1979):

∞

𝑔 𝑥 =

𝑓(𝑥, 𝜉) 𝐿𝑆𝐹𝜃 𝜉 𝑑𝜉

(3.2)

−∞

sendo f(x,y) a distribuição de intensidade do objeto e θ o ângulo de posicionamento
da fenda no plano-objeto.
A equação (3.2) corresponde a uma equação de convolução unidimensional
(BRACEWELL, 1965) entre o objeto e a LSF do sistema.

3.3 – Função de Transferência de Modulação (MTF).
A relação entre a entrada e a saída produzida por um sistema de imagem, no
domínio da frequência, pode ser expressa pela Função de Transferência Óptica
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(OTF, de Optical Transfer Function), considerando as deformações inseridas na
imagem em relação às variações de amplitude e desvio de fase. A OTF representa a
capacidade de resolução de um sistema de imagem em função da freqüência
espacial do objeto, apresentando a degradação que cada freqüência espacial está
submetida no processo de formação da imagem (ROSSMANN, 1969).
Em 1815, Jean-Baptiste-Joseph Fourier demonstrou que qualquer função com
características periódicas, não importando o quão irregular seja, poderia ser
representada pela soma de infinitas de funções senoidais de freqüência e
amplitudes apropriadas. Essa representação chama-se série de Fourier e sua
exatidão será maior quanto maior for o número de senóides somadas na série
(BRACEWELL, 1965). A Figura 3.2 apresenta um exemplo no qual uma função
periódica quadrada é mais bem representada na medida em que se aumenta o
número de senóides da série de Fourier.

Figura 3.2- Representação de uma função quadrada por séries de Fourier com 1, 2, 3 e 4 senóides
(ROSSMANN, 1969).

Desta forma, considerando a teoria de Fourier, a análise de um sistema
radiográfico utilizando a OTF não se restringe apenas a casos de objetos com
distribuições senoidais, mas para qualquer tipo de objeto.
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A OTF de um aparelho radiográfico pode ser obtida através da PSF ou da
LSF, que expressam a característica de transferência do sistema no domínio do
espaço. Como a OTF é expressa no domínio da freqüência, ao aplicarmos a
Transformada de Fourier em qualquer uma destas funções, obtemos a característica
de transferência do sistema no domínio da freqüência. A OTF pode ser calculada a
partir da PSF por meio da transformada de Fourier bidimensional (equação 3.3):

∞

𝑃𝑆𝐹(𝑥, 𝑦) ∙ 𝑒 −𝑗 2𝜋(𝑢𝑥 +𝑣𝑦 ) 𝑑𝑥𝑑𝑦

𝑂𝑇𝐹(𝑢, 𝑣) =

(3.3)

−∞

A OTF é uma função complexa que pode ser dividida em duas partes: uma
parte real e uma parte imaginária como apresentado nas equações (3.4) e (3.5),
respectivamente:

∞

𝑂𝑇𝐹𝑟 (𝑢, 𝑣) =

𝑃𝑆𝐹(𝑥, 𝑦) ∙ cos2𝜋 𝑢𝑥 + 𝑣𝑦 𝑑𝑥𝑑𝑦

(3.4)

𝑃𝑆𝐹(𝑥, 𝑦) ∙ sen2𝜋 𝑢𝑥 + 𝑣𝑦 𝑑𝑥𝑑𝑦

(3.5)

−∞

∞

𝑂𝑇𝐹𝑖 (𝑢, 𝑣) =
−∞

O módulo da OTF corresponde à Função de Transferência de Modulação
(MTF, de Modulation Transfer Function), que relaciona as modulações das
amplitudes de entrada e saída de um determinado objeto no sistema de imagem em
função da sua freqüência espacial, e pode ser calculada através da equação (3.6). A
modulação de uma distribuição senoidal é definida como a razão entre a amplitude e
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o valor médio da distribuição (WOLBARST, 1993). Como a média da distribuição
nunca poderá ser menor do que a amplitude do sinal, pois seriam gerados sinais
negativos, a modulação será sempre um valor menor que a unidade. A Figura 3.3
ilustra como a MTF de um sistema pode avaliar a relação entre o objeto e a imagem
em função das freqüências espaciais.
MTF

Figura 3.3- (a) relação entre a distribuição de intensidade de objetos senoidais de mesma amplitude e
diferentes freqüências e suas respectivas imagens; (b) a correspondente função de transferência de
modulação do sistema. (ROSSMANN, 1969).

A parte imaginária representa a Função de Transferência de Fase (PTF, de
Phase Transfer Function), a qual permite que seja calculado, a partir dela, o desvio
lateral  que a imagem de um determinado objeto estará sujeita no processo de
formação. Assim, a PTF relaciona a magnitude desse desvio lateral em função da
freqüência espacial do objeto e é obtida pela equação (3.7).

𝑀𝑇𝐹 𝑢, 𝑣 =

𝑂𝑇𝐹𝑟 𝑢, 𝑣

𝑃𝑇𝐹 𝑢, 𝑣 = tan−1

2

+ 𝑂𝑇𝐹𝑖 𝑢, 𝑣

𝑂𝑇𝐹𝑖 (𝑢, 𝑣)
𝑂𝑇𝐹𝑟 (𝑢, 𝑣)

2

(3.6)

(3.7)
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3.3 – Método Experimental para determinação da MTF.
Um conjunto de procedimentos para a obtenção da OTF de um sistema de
imagem radiográfico foi estabelecido por Doi et al. em 1982. Estes procedimentos
consistem em, primeiramente, obter a imagem do ponto focal do aparelho de raios X
no centro do campo (garantindo a propriedade de invariância espacial) utilizando o
método da câmara de fenda. Para sistemas não isotrópicos deve-se obter no mínimo
duas imagens da fenda, uma posicionada na direção paralela e outra na direção
perpendicular ao eixo-catodo anodo. Também pode ser utilizada uma câmara de
orifício; nesse caso, apenas uma imagem é necessária. Em seguida, deve-se fazer
uma varredura na imagem obtida (com a câmara de fenda ou de orifício) utilizando
um microdensitômetro, obtendo-se a relação dos valores das densidades ópticas
presentes na imagem em função da distância de varredura. Se for utilizado um
sistema analógico, deve-se efetuar a determinação da curva sensitométrica do filme
radiográfico por meio de alguma técnica de sensitometria, como o proposto no
trabalho de Haus et al. (1977). Em sistemas de radiografia digital, essa etapa não é
necessária pois geralmente a conversão de exposição em valor de pixel na imagem
digital é um processo linear..
Para garantir a linearidade do processo em sistemas analógicos, deve-se
converter as densidades ópticas obtidas pela varredura densitométrica da imagem
em exposição relativa (HAUS, 1975), antes de calcular a LSF ou a PSF, utilizando a
curva sensitométrica do filme. Finalmente, aplica-se a transformada de Fourier na
PSF ou na LSF para obter a Função de Transferência Óptica do sistema radiológico.
A MTF do sistema é calculada a partir da equação (3.6), já que ela corresponde ao
módulo da OTF.
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CAPÍTULO 4
Algoritmos para redução de ruído.

4.1 – O Ruído radiográfico.
Podemos definir o ruído radiográfico como toda flutuação indesejada nas
densidades ópticas de um filme radiográfico quando exposto uniformemente. Esta
flutuação indesejada é o resultado da distribuição espacial aleatória por unidade de
área dos fótons de luz que atingem o filme que é causado pelo uso do écran como
foi abordado no Capítulo 2 (KODAK, 1980). Sem a utilização do écran, o ruído pode
ser resumido apenas na granularidade do filme e na radiação espalhada, devido ao
efeito Compton (espalhamento incoerente ou inelástico).
Segundo Chan e Doi (1983) um dos fatores importantes que afetam a
qualidade da imagem radiográfica é a radiação espalhada, que surge da interação
dos fótons com o objeto que está sendo radiografado. Para se estudar a interação
dos raios X com a matéria é necessário considerar o espalhamento e a absorção.
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Os principais fenômenos de interação da radiação com a matéria, considerando a
faixa de energia utilizada em radiodiagnóstico, são o efeito fotoelétrico, o
espalhamento coerente (Rayleigh) e o espalhamento incoerente (efeito Compton).
Segundo Berger e Hubbell (1987), para fótons com energia utilizada em mamografia,
considerando uma amostra de tecido mamário médio (50% adiposo e 50%
glandular), aproximadamente 70% do total de interações ocorrem por efeito
fotoelétrico, 20% por espalhamento incoerente e 10% por espalhamento coerente.
Na absorção fotoelétrica, a energia total do fóton incidente é transferida a um único
elétron orbital que, após receber a energia, é ejetado de sua camada. No caso do
espalhamento, os fótons mudam suas direções de deslocamento e podem perder
energia. Quando somente parte dessa energia é perdida, o resultado é o
espalhamento incoerente (efeito Compton). Quando nenhuma energia é perdida, o
resultado é o espalhamento coerente (Rayleigh).

4.1.2 – O Efeito Fotoelétrico.
O efeito fotoelétrico é um efeito de absorção, no qual o fóton é totalmente
absorvido na interação com o material e consequentemente não é transmitido
(CHAN; DOI,1983). No processo fotoelétrico, um fóton de energia 𝑣 colide com um
átomo resultando na liberação de um elétron de uma de suas camadas, geralmente
as mais internas. O elétron liberado é chamado de fotoelétron e o átomo que agora
se encontra num estado excitado, emite uma radiação característica ou elétrons de
Auger, tornando-se um íon positivo (JOHNS; CUNNINGHAM, 1983; CURRYIII et al.,
1990). Após a liberação do elétron de uma camada do átomo pelo efeito fotoelétrico,
a vacância na camada é preenchida por um rearranjo eletrônico. A Figura 4.1 ilustra
o processo do efeito fotoelétrico.
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Figura 4.1- Ilustração do efeito fotoelétrico.

4.1.3 – O Espalhamento Coerente (Rayleigh).
O espalhamento coerente ou de Rayleigh, é uma interação na qual a radiação
sofre uma mudança de trajetória sem mudar o seu comprimento de onda. Assim,
uma radiação de baixa energia incide sobre os elétrons de um átomo e este passa a
vibrar na frequência da radiação incidente (JOHNS, 1983). Esta vibração dos
elétrons deve-se ao fato de serem partículas carregadas e consequentemente
emitem radiação, porém com um pequeno desvio em relação à radiação incidente
(CURRYIII et al., 1990). O processo de espalhamento coerente pode ser visto como
absorção de radiação, vibração do átomo e emissão de radiação quando o átomo
retorna de seu estado perturbado. Nesta interação entre os raios X e a matéria não
ocorre ionização.

4.1.4– O Espalhamento Incoerente (Compton).
No espalhamento Compton, um fóton incidente com alta energia interage com
um dos elétrons das camadas mais externas ejetando-o do átomo. O fóton é
defletido pelo elétron (fóton espalhado) mudando sua trajetória para uma nova
direção, agora como radiação espalhada. Neste processo é produzido um par de
íons, um positivo e um negativo, que são chamados de elétrons de recuo (CURRYIII
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et al., 1990). O espalhamento incoerente foi tratado inicialmente por Compton, que
considerou a radiação incidente como pacotes de onda quantizados com energia 
(JOHNS & CUNNINGHAM, 1983). A Figura 4.2 ilustra o efeito Compton.

Figura 4.2- Ilustração do efeito Compton.

No efeito Compton, a energia do fóton espalhado E’ é dada por (CHAN; DOI,
1983):

𝐸′ =

𝐸
𝐸
1+
𝑚0 𝑐 2

(4.1)

1 − cos 𝜃

sendo,

E a energia do fóton incidente;
m0c2 a energia de repouso do elétron;

θ o ângulo do fóton espalhado.
A energia do fóton espalhado depende do ângulo de espalhamento θ (relativo
à direção inicial do fóton incidente) e é mínima para θ=180o e máxima para θ=0o.

4.5 – O Ruído Quântico.
Pode-se concluir que a radiação transmitida através do paciente, durante a
emissão dos raios X em um exame, tem duas contribuições: fótons primários,
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transmitidos sem sofrerem nenhuma interação, e fótons espalhados pelo processo
coerente e pelo processo incoerente. Assim, há uma degradação da imagem com a
presença do espalhamento, uma vez que o receptor de imagem não diferencia entre
fótons primários e espalhados (SPRAWLS, 1995).
O ruído em uma imagem refere-se à precisão com que ela pode ser gerada.
Grande parte do ruído deve-se à absorção randômica de raios X pelo receptor de
imagem, e pode ser caracterizado em termos do desvio padrão em torno do número
de quanta por unidade de área absorvida pelo écran (VYBORNY, 1994; SPRAWLS,
1995). Quanto menor o número de fótons absorvidos, maior será a flutuação
estatística da energia desses fótons, e consequentemente, maior será o ruído
quântico presente na imagem (CURRYIII et al., 1990). A Figura 4.3 mostra o ruído
gerado em uma imagem com exposição uniforme aos raios X. Observa-se que
quanto maior a dose absorvida, menor é o ruído quântico presente na imagem.

Figura 4.3-Imagens radiográficas ampliadas mostrando o ruído quântico. Filme Kodak XR (a) écran Agfa
MR-800 e (b) écran Dupont SP (JOHNS; CUNNINGHAM, 1983)

O ruído predominante nas imagens mamográficas é proveniente da aquisição
sob baixa contagem de fótons. Nesta situação as imagens são corrompidas pelo
ruído quântico, que é dependente do sinal e pode ser modelado por uma distribuição
estatística de Poisson (BETHEA; DURAN, 1995). Por se tratar de um ruído aleatório,
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a modelagem do ruído quântico é baseada apenas em ferramentas estatísticas. Em
um campo uniformemente irradiado, áreas adjacentes apresentam número de fótons
que variam aleatoriamente em torno de uma média Q (HUDA; SLONE, 1994). O
desvio entre o número de fótons de cada área e a média segue a distribuição de
Poisson (WOLBARST, 1993). Na prática radiológica, considera-se a variação das
densidades ópticas presentes em um filme radiográfico uniformemente exposto,
medidas com um microdensitômetro (EVANS, 1981).
A distribuição estatística de Poisson pode ser definida como a distribuição de
probabilidade de uma variável aleatória que registra o número de ocorrências sobre
um intervalo de tempo (ou espaço) específico. A probabilidade de que existam
exatamente 𝑘 ocorrências (sendo 𝑘 um número inteiro não negativo) é dada pela
equação (4.5):

𝑒 −𝜆𝑡 𝜆𝑡𝑘
𝑓 𝑘, 𝜆 = 𝑃 𝑋 = 𝑘 =
𝑘!

(4.5)

na qual, 𝑒 é base do logaritmo natural (𝑒 = 2,71828);

𝑘! é o fatorial de 𝑘;
𝜆 é um número real igual a taxa média do processo;
𝑡 é o intervalo de tempo ou espaço.
Conforme a distribuição estatística de Poisson há variação no número real de
fótons absorvidos por unidade de área do receptor de imagem, como ilustrado na
Figura 4.4. Se a densidade óptica média em uma área qualquer de um filme
radiográfico uniformemente exposto for N, considerando a distribuição de Poisson,
cerca de 68% de todos os fótons produzirão densidade óptica que estão dentro da
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faixa 𝑁 ± 𝑁 ; 16% produzirão densidade óptica maior que 𝑁 + 𝑁 e 16% menor
que 𝑁 − 𝑁.

68%

16%

16%

N

− 𝑵

𝑵

𝑵 + 𝑵 Densidade Óptica

Figura 4.4-Distribuição da densidade óptica em um filme radiográfico exposto uniformemente.

Pode-se definir a relação sinal/ruído (SNR, de signal to noise ratio) de uma
imagem como a razão do valor médio do sinal pelo seu desvio quadrático médio.
Portanto, é possível calcular a SNR de uma imagem uniformemente exposta
utilizando a seguinte equação (BARRET, 1981):

𝑆𝑁𝑅 =

𝑁
𝑁

= 𝑁

(4.6)

A equação (4.6) indica que a relação sinal ruído aumenta com a raiz quadrada
do número de fótons, ou seja, o ruído quântico diminui quanto mais se aumenta a
exposição de radiação. Na radiologia convencional de diagnóstico, o número de
fótons utilizados para a formação de uma imagem é aproximadamente de 100
fótons/mm2, o que torna o ruído quântico um parâmetro limitante na radiologia
(HUDA, 1994).
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Devido à imagem mamográfica ser adquirida sob baixa contagem de fótons,
há grande incorporação de ruído quântico, tornando um grande desafio detectar
lesões associadas ao câncer de mama.
No processo de formação da imagem mamográfica, ela está sujeita, além do
ruído quântico, a um borramento causado pela função de espalhamento de ponto,
conforme abordado no Capítulo 3. Assim, o processo discreto de formação de uma
imagem mamográfica borrada 𝑔 𝑥, 𝑦 pode ser descrito pela equação (4.7):

𝑔 𝑥, 𝑦 =  𝑥, 𝑦 ∗ 𝑓 𝑥, 𝑦

(4.7)

na qual,

𝑓 𝑥, 𝑦 representa o objeto (sem degradação);
 𝑥, 𝑦 a função de borramento;
𝑔 𝑥, 𝑦 é a imagem formada;
∗ é o operador de convolução.
Podemos escrever a equação (4.7) em notação vetorial usando uma
ordenação lexicográfica (ANDREWS; HUNT, 1977; GONZALEZ; WOODS, 2008)
como:

𝑔 = 𝐻𝑓

(4.8)

sendo,

𝐻 a função de espalhamento de ponto;
𝑓 a imagem sem degradação;
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𝑔 a imagem degradada observada.
Geralmente as imagens mamográficas são submetidas ao processo de
digitalização para armazenamento e processamento por computador. Nesse
processo é incorporado mais um tipo de ruído, que é o ruído eletrônico (BARRET;
SWINDELL, 1981; CURRYIII et al., 1990).
Frequentemente, o ruído eletrônico oriundo do processo de digitalização pode
ser modelado por um ruído gaussiano e independente do sinal (SNYDER, 1993) e
pode ser incorporado no processo de formação da imagem 𝑔 como um termo
aditivo:

𝑔 =𝑢+𝑛

(4.9)

na qual,

𝑢 é a imagem borrada por uma função de degradação;
𝑛 é o ruído aditivo incorporado na imagem observada 𝑔.
Este ruído incorporado na imagem degradada é descrito por uma distribuição
normal com média zero e variância aproximadamente unitária e é um ruído branco.
Portanto, a imagem mamográfica observada 𝑔 corresponde à soma da
imagem degradada por uma função de borramento e pelo ruído quântico, com um
termo aditivo, que representa o ruído Gaussiano independente do sinal.
Diversos trabalhos vêm sendo desenvolvidos visando examinar os efeitos do
ruído presente em imagens de mamografia e seu impacto no diagnóstico médico.
Gagne et al. (GAGNE et al., 2001; GAGNE et al., 2003) avaliaram a detectabilidade
de lesões em imagens radiográficas digitais com diferentes resoluções espaciais.
Eles mostraram que uma redução na resolução poderia até melhorar a detecção de
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lesões em certas categorias. Em um trabalho mais recente, (GAGNE, 2006), foi
demonstrado que a detecção de microcalcificações em imagens de mamografia
diminui quando esta é obtida com níveis baixos de exposição. Roehrig et al. (1995)
examinaram dois sistemas de mamografia digital por meio de um estudo de
contraste-detalhe e constatou que um sistema que apresenta menor ruído nas
imagens proporcionou um melhor limiar de detecção, mesmo se este possuir pior
resolução espacial.
Em trabalho recente, Sauders et al. (2007) analisaram cuidadosamente os
efeitos das medidas físicas de qualidade ligadas a imagens de mamografia e a
influência dessas medidas no desempenho do diagnóstico médico. Foi constatado
que a diminuição na resolução proporciona um pequeno impacto sobre o
desempenho do diagnóstico humano. No entanto, um grande aumento no ruído
quântico dificulta a detecção de microcalcificações e a discriminação de nódulos
malignos e benignos em imagens de mamografia. Além disso, a resolução espacial
aparenta ter pouco efeito em qualquer nível de ruído, sugerindo que para os
parâmetros de resolução e ruído, o ruído quântico pode ser um fator dominante na
qualidade das imagens. Desta forma, torna-se importante a etapa de redução do
ruído quântico em imagens de mamografia, a fim de favorecer ao diagnóstico
precoce do câncer de mama.

4.6 – Redução de ruído em imagens digitais.
Uma das técnicas de processamento mais utilizadas para melhorar a
qualidade de uma imagem digital é a aplicação de algoritmos que permitam eliminar
ruídos indesejáveis na imagem, geralmente gerados no processo de aquisição. Este
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tipo de técnica é chamado de filtragem e é classificada em dois grupos: filtragem
linear e não linear.
A filtragem pode ser feita no domínio do espaço (domínio da imagem) ou em
qualquer outro domínio (imagem transformada). No domínio do espaço, a filtragem é
feita pela convolução linear da imagem com uma matriz, chamada de máscara ou
filtro. No domínio da frequência, por exemplo, a filtragem é feita pela multiplicação
do filtro com a imagem.

4.6.1 – O filtro da Média.
O filtro da média é um filtro utilizado para reduzir ruídos em imagens. Este
filtro calcula a média aritmética de uma região na imagem definido pelo tamanho da
máscara e é considerado um filtro passa-baixa, já que atenua as altas frequências
espaciais na imagem. Algumas máscaras que efetuam uma filtragem da média,
numa vizinhança de dimensão 3x3, 5x5 estão ilustradas na Figura 4.5
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Figura 4.5- Filtro da média. (a) Filtro 3x3. (b) Filtro 5x5

. Esse filtros introduzem distorções, que são borramentos das bordas e nos
detalhes de alta frequência na imagem. Quanto maior o tamanho da máscara, maior
a intensidade do borramento. Esse filtro pode ser aplicado em imagens com ruído
independente do sinal, como o ruído aditivo (GONZALEZ; WOODS, 2008). Para
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redução de ruído dependente do sinal, como o ruído quântico, o resultado não é
satisfatório.

4.6.2 – O filtro da Mediana.
Um dos principais problemas dos filtros de redução de ruído como o filtro da
média é o borramento dos detalhes e das bordas da imagem filtrada. Em aplicações
cujo objetivo é filtrar o ruído mas ao mesmo tempo preservar as bordas e detalhes
finos das imagens, o uso do filtro da mediana é indicado. O filtro da mediana
substitui a intensidade de cada pixel pela mediana dos níveis de cinza de uma
vizinhança definida pela dimensão da máscara utilizada. Assim, para cada
vizinhança, os pixels são ordenados de forma crescente de intensidade e o pixel que
se encontra no centro da sequência ordenada será o valor de mediana de saída.
Este filtro apresenta bons resultados para ruídos que possuem grande diferença de
intensidade da vizinhança onde se encontra ou para ruídos não correlacionados com
o sinal.

4.6.3 – Transformada de Anscombe e o Filtro de Wiener.
Neste capítulo será abordado um método para redução do ruído quântico,
baseado na Transformada de Anscombe (AT, de Anscombe transform). A
transformada de Anscombe (ANSCOMBE, 1948) é uma transformação não linear
que permite transformar o ruído quântico de uma imagem digital, que é dependente
do sinal, em um ruído aproximadamente independente do sinal, aditivo, Gaussiano,
com média zero e variância unitária (INOUYE, 1971).
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De acordo com Anscombe (ANSCOMBE, 1948), dada a variável aleatória 𝑈𝑖 ,
com distribuição estatística de Poisson, podemos expressar a AT desta variável
aleatória utilizando a equação (4.10).

𝑍𝑖 = 2 . 𝑈𝑖 +

3
8

(4.10)

Esta nova variável 𝑍𝑖 , segundo Inouye (1971), pode ser representada por
meio de um modelo aditivo, conforme mostra a equação (4.11):

1

𝑍𝑖 = 2 . 𝑈𝑖 + + 𝑁𝑖 = 𝑆𝑖 + 𝑁𝑖
8

(4.11)

sendo 𝑁𝑖 um ruído aproximadamente independente do sinal 𝑆𝑖 , descrito por uma
distribuição Gaussiana com média zero e variância unitária.
Após esta transformação, pode-se utilizar técnicas bem conhecidas aplicadas
à nova variável no domínio de Anscombe, para a redução do ruído, que agora é
aditivo e independente do sinal (MASCARENHAS, 1999).
Sob o critério do mínimo erro quadrático médio, o filtro de Wiener
(ANDREWS, 1977) é um filtro linear ótimo e pode ser utilizado para a filtragem do
ruído no domínio de Anscombe. Assim, dado o vetor de observações u, para cada ui,
a transformada de Anscombe é dada pela equação (4.12):

𝑧𝑖 = 2 ∙

3
𝑢𝑖 +
8

(4.12)
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Obtemos uma estimativa sem ruído 𝑠𝑖 para 𝑧𝑖 utilizando o filtro de Wiener
pontual dado pela equação 4.13

𝑠𝑖 = 𝐸 𝑆𝑖 +

𝜎𝑠2𝑖

𝜎𝑠2𝑖 + 1

(𝑧𝑖 − 𝐸 𝑆𝑖 )

(4.13)

sendo que a média e a variância de 𝑆𝑖 , expressas respectivamente por 𝐸 𝑆𝑖 e 𝜎𝑠2𝑖 ,
são medidas locais e podem ser estimadas na prática a partir da imagem a ser
filtrada.
Podemos obter a variância 𝜎𝑠2𝑖 utilizando um filtro da média em uma região
homogênea da imagem. Assim, obtemos a variância de 𝜎𝑠2𝑖 a partir da equação 4.14:

𝑧𝑚 = 𝑧𝑖 ∗ 𝑚

(4.14)

na qual 𝑧𝑚 é a estimativa do sinal sem o ruído na região homogênea, representado
pela convolução de 𝑧𝑖 com o filtro da média 𝑚 . Ao considerarmos que o sinal após
o filtro de média não apresenta ruídos, podemos estimar a variância do sinal
comparando a região com ruído com a mesma região sem ruído (após a filtragem da
média), utilizando a equação (4.15):

1
𝜎𝑆2𝑖 =
𝑁

𝑁

(4.15)

𝑧𝑚 − 𝑧

2

𝑖=1

na qual 𝑧 é obtida pela equação (4.16):
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1
𝑧=
𝑁

𝑁

(4.16)

𝑧𝑚
𝑖=1

Após a filtragem do ruído, aplicamos a transformação inversa de Anscombe
(IAT, de Inverse Anscombe Transform), para termos uma estimativa da imagem
degradada sem o ruído quântico. Podemos expressar a IAT sobre 𝑠𝑖 pela equação
4.17):

𝑏𝑖 =

1
1
∙ 𝑠𝑖 2 −
4
8

(4.17)

A Figura 4.6 ilustra o diagrama de processo para a filtragem de ruído quântico
utilizando a transformada de Anscombe e o filtro de Wiener pontual.

•Imagem
ruidosa

•Transformada
de Anscombe

•Filtro de
Wiener

•Transformada
Inversa de
Anscombe

•Imagem sem
ruído quântico

Figura 4.6- Ilustração do procedimento para redução do ruído quântico utilizando a transformada de
Anscombe e filtro de Wiener pontual.

Um fator que deve ser considerado é que a transformada de Anscombe não
deve ser aplicada a imagens formadas com menos de 20 fótons por pixel. Na
radiologia convencional de diagnóstico, o número de fótons utilizados na formação
de uma imagem é tipicamente de 105 fótons/mm2 (VIEIRA, 2005). Considerando um
pixel de 100 x 100 µm teríamos, aproximadamente, 1000 fótons por pixel.
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Em outras modalidades de imagens médicas degradadas pelo ruído quântico,
a transformada de Anscombe têm proporcionado bons resultados para filtragem do
ruído

antes

do

processo

de

restauração

e

reconstrução

de

imagens

(MASCARENHAS, 1999; HOMEM et al., 2002; HOMEM et al., 2004). Mascarenhas
(1999) modelaram e filtraram a natureza do ruído Poisson das projeções de imagens
tomográficas através da transformada de Anscombe e do Filtro de Wiener antes da
reconstrução destas. Os resultados mostraram-se promissores e superiores tanto
em resolução como em ruído ao comparar com métodos clássicos aplicados em
imagens de tomografia.
No entanto, sua aplicação em imagens mamográficas e o efeito de sua
aplicação ainda não foram abordados na literatura. Vimos, no capítulo anterior, que
o ruído predominante em imagens mamográficas por raios X é o ruído quântico,
causado pela baixa contagem de fótons durante o processo de aquisição da imagem
(CURRYIII et al., 1990), e é caracterizado por uma distribuição de Poisson. Dessa
forma, a transformada de Anscombe e o filtro de Wiener pontual também deve ser
eficiente na redução de ruídos em imagens mamográficas, e será a técnica
abordada nesse trabalho.
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CAPÍTULO 5
Algoritmos para restauração de imagens.

5.1 – Resolução de Níveis de Cinza e Resolução Espacial.
As principais características que definem a qualidade das imagens
radiográficas são: contraste, resolução espacial e o ruído (WOLBARST, 1993).
O contraste radiográfico corresponde à diferença nas densidades ópticas
entre diversas regiões da imagem. Se o objeto a ser radiografado é formado por
estruturas que possuem diferentes níveis de absorção aos fótons de raios X, então o
padrão a ser registrado no filme apresentará diferentes intensidades, conforme
ilustra Figura 5.1.
Quanto maior for a diferença entre as densidades ópticas no filme
radiográfico, maior será o contraste percebido e, consequentemente, maior
facilidade será oferecida para a interpretação médica. O contraste pode ser
determinado tanto pelo contraste do objeto, determinado pelos diferentes níveis de
absorção entre as estruturas internas do objeto radiografado, como pelo contraste
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do receptor, que é relativo ao sistema de registro, que pode aumentar ou reduzir o
contraste do objeto. O contraste do receptor do sistema écran-filme (equipamento
analógico) descreve sua resposta aos diferentes níveis de intensidades dos raios X,
que é determinado em parte pelo processo de fabricação e revelação do filme e
também pelas propriedades de fluorescência do écran, que pode ser observado
através de sua curva sensitométrica. Nos sistemas digitais, o contraste do receptor
é determinado pela sensibilidade das placas CCDs e pelo número de bits do
conversor A/D.

Figura 5.1- Exemplo do contraste radiográfico: diferentes estruturas geram diferentes níveis de
enegrecimento no filme (WOLBARST, 1993).

A resolução espacial de uma imagem é relacionada com sua capacidade de
reproduzir detalhes do objeto a ser radiografado e pode ser definido como o
espaçamento mínimo entre estruturas de pequena dimensão (geralmente internas
ao corpo do paciente) que permite que estas sejam visualizadas e distinguidas na
imagem, como é ilustrado na Figura 5.2.
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Figura 5.2- Ilustração do espaçamento mínimo (resolução espacial) entre dois objetos que proporcionam
estruturas distintas na imagem (WOLBARST, 1993).

Pode-se aumentar a resolução espacial de um sistema de imagem com o
controle dos seguintes fatores geométricos:
 o tamanho do ponto focal deve ser o menor possível;
 a distância entre a fonte e o objeto deve ser a maior possível;
 a distância entre o paciente e o receptor de imagem deve ser a menor
possível (magnificação em torno de 1);
 o movimento do paciente deve ser reduzido ao menor possível através
de imobilização deste e com o uso de curto tempo de exposição,

Com o uso dos écrans, apesar de se conseguir uma significante redução na
dose durante a exposição radiográfica, este tende a provocar um borramento na
imagem, que provoca uma diminuição na nitidez na imagem. Assim, quanto menores
forem as partículas de material fluorescente que compõem o écran e quanto mais
fina for a camada que os contém, melhor será a capacidade de resolução do sistema
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de registro. Finalmente, deve-se manter um bom contato entre o écran e o filme para
evitar a deterioração da nitidez radiográfica (KODAK, 1980).
Em imagens digitais, a resolução espacial e a resolução de contraste são
tratadas de maneira um pouco diferente, A dimensão de cada ponto ou elemento
constituinte da matriz-imagem, o pixel, é dependente da resolução com que a
imagem foi obtida. O pixel então é a menor unidade sobre a qual podemos realizar
operações e seu tamanho define a resolução espacial da imagem digital. A Figura
5.3 mostra o efeito que diferentes resoluções espaciais causam na qualidade da
imagem digital.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 5.3-Exemplo de imagem mamográfica digitalizada com diferentes resoluções espaciais: (a) 100 dpi;
(b) 50 dpi; (c) 25 dpi e (d) 12 dpi.

O contraste é definido pela diferença entre os níveis de cinza dos pixels da
imagem digital, especialmente entre um dado pixel e os pixels adjacentes mais
próximos. Quanto maior for a diferença entre os níveis de cinza, maior será o
destaque desse pixel na imagem. Dá-se o nome de resolução de níveis de cinza o
intervalo de níveis de cinza que um pixel pode apresentar. Exemplificando, se uma
imagem foi digitalizada com 8 bits, cada pixel poderá assumir um valor entre 0 e
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255. A Figura 5.4 mostra o efeito causado por diferentes resoluções de nível de
cinza.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 5.4-Exemplo de imagem mamográfica digitalizada com diferentes resoluções de níveis de cinza:
(a) 8 bits; (b) 4 bits; (c) 2 bits e (d) 1 bit.

5.2 – Processamento de imagens no domínio da frequência.
As técnicas de processamento de imagens no domínio da frequência
baseiam-se no teorema da convolução. No domínio do espaço, podemos realçar
uma imagem 𝑔(𝑥, 𝑦) por meio da convolução desta com um operador linear

𝑤(𝑥, 𝑦), e temos a imagem realçada 𝑔′ (𝑥, 𝑦) conforme equação (5.1) (GONZALEZ;
WOODS, 2008):

𝑔′ 𝑥, 𝑦 = 𝑔 𝑥, 𝑦 ∗ 𝑤(𝑥, 𝑦)

(5.1)

A ferramenta matemática que transforma uma imagem digital 𝑔(𝑥, 𝑦), que é
uma função bidimensional, no domínio espacial em uma função 𝐺(𝑢, 𝑣) no domínio
da frequência é a transformada discreta de Fourier (DFT, de discrete Fourier
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transform) (METZ;DOI, 1979; GONZALEZ; WOODS, 2008), e pode ser expressa
pela seguinte equação (5.2), para o caso bidimensional:
𝑀−1 𝑁−1

𝑢𝑥 𝑣𝑦

(5.2)

𝑔(𝑥, 𝑦)𝑒 −𝑗 2𝜋( 𝑀 + 𝑁 )

𝐺 𝑢, 𝑣 =
𝑥=0 𝑦 =0

Desta forma, a relação apresentada na equação (5.3) também é verdadeira:

𝐺′ 𝑢, 𝑣 = 𝐺 𝑢, 𝑣 . 𝑊(𝑢, 𝑣)

(5.3)

pois, a operação de convolução no domínio do espaço corresponde a uma
multiplicação no domínio da frequência (GONZALEZ; WOODS, 2008). Na equação
(5.3),

𝐺′ 𝑢, 𝑣 ,

𝐺 𝑢, 𝑣

e

𝑊(𝑢, 𝑣)

correspondem

respectivamente

às

transformadas de Fourier de 𝑔′ (𝑥, 𝑦), 𝑔(𝑥, 𝑦) e 𝑤(𝑥, 𝑦).
Similarmente, obtemos a transformada discreta de Fourier inversa, (IDFT, de
inverse discrete Fourier transform) bidimensional a partir da equação (5.4):

1
𝑔 𝑢, 𝑣 =
𝑀𝑁

𝑀−1 𝑁−1

𝑢𝑥 𝑣𝑦

(5.4)

𝐺(𝑥, 𝑦)𝑒 𝑗 2𝜋( 𝑀 + 𝑁 )
𝑥=0 𝑦 =0

Assim, para processar uma imagem no domínio da frequência, deve-se
aplicar a DFT bidimensional na imagem a ser processada, obtendo como resultado
uma matriz complexa onde sua magnitude é o espectro de Fourier. Em seguida
multiplica-se o espectro de Fourier com algum filtro desejado, de forma que os
componentes

de

frequência

escolhidos

sejam

amplificados

ou

reduzidos.
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Finalmente, aplica-se a IDFT bidimensional para obter a imagem processada no
domínio do espaço.
𝑥+𝑦

É muito comum multiplicarmos 𝑔 𝑥, 𝑦 por (−1)

antes de calcularmos a

DFT para que a imagem do espectro no domínio da frequência fique centralizada,
conforme mostra a equação (5.5).

ℑ[𝑔 𝑥, 𝑦 (−1)𝑥+𝑦 ] = 𝐺 𝑢 − 𝑀/2, 𝑣 − 𝑁/2

(5.5)

na qual o operador ℑ[.] denota a transformada de Fourier do argumento. Com isso
desloca-se a origem de 𝐺 𝑢, 𝑣 para as coordenadas de frequência M/2 e N/2 que
representa o centro da área M X N ocupada pela DFT bidimensional (GONZALEZ;
WOODS, 2008). Dessa forma, as frequências mais baixas ficam localizadas no
centro da imagem e as frequências mais altas nas extremidades. Os filtros são mais
fáceis de serem projetados dessa forma.A Figura 5.5 mostra um exemplo de um
espectro de frequências centralizadode uma imagem mamográfica.

(a)

(b)

Figura 5.5- (a) Imagem mamográfica e (b) Espectro centralizadoda imagem (a) obtido com o uso da DFT
bidimensional (VIEIRA, 2005).
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Os filtros no domínio da frequência podem produzir um borramento na
imagem se os componentes de alta frequência forem reduzidos, o que equivale a um
filtro passa-baixa, e podem produzir um realce nas bordas e pequenos detalhes da
imagem se a magnitude destes mesmos componentes for aumentada (RUSS, 1998).

5.3 – Restauração de imagens.
A técnica de restauração de imagem consiste em reconstruir ou recuperar
uma imagem que foi degradada por uma função de degradação, através do prévio
conhecimento da função de degradação e das características do ruído introduzido
nesta imagem (GONZALEZ; WOODS, 2008). Assim, na restauração de imagens,
modela-se o processo de degradação e aplica-se o processo inverso para recuperar
a imagem original a partir da imagem degradada. Observa-se então a necessidade
de obter experimentalmente a função que representa a degradação sofrida pela
imagem ou construir um modelo matemático correspondente.
O processo de restauração de imagens implica essencialmente técnicas de
processamento no domínio da frequência, apesar do surgimento mais recente de
técnicas modernas de restauração no domínio espacial (GONZALEZ; WOODS,
2008). Como os métodos no domínio do espaço geralmente envolvem a
manipulação de grandes sistemas de equações, a complexidade computacional
torna-se bastante reduzida quando se utilizam os procedimentos no domínio da
frequência. Podemos equacionar o processo de degradação de uma imagem no
domínio da frequência pela da equação (5.6):

𝐺 𝑢, 𝑣 = 𝐹 𝑢, 𝑣 ∙ 𝐻 𝑢, 𝑣 + 𝑁(𝑢, 𝑣)

(5.6)
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na qual, 𝐺 𝑢, 𝑣 , 𝐹 𝑢, 𝑣 , 𝐻 𝑢, 𝑣 , 𝑁(𝑢, 𝑣) correspondem respectivamente à
imagem degradada, ao objeto, à função de degradação e ao ruído aditivo no
domínio da frequência. A função de degradação 𝐻 𝑢, 𝑣 pode ser representada, por
exemplo, como a OTF do sistema de formação de imagem.
Um modelo do processo de degradação e restauração no domínio da
frequência de uma imagem radiográfica está ilustrada na Figura 5.6, sendo 𝐹 𝑢, 𝑣
a imagem sem degradação, 𝑁(𝑢, 𝑣) o ruído incorporado na imagem, 𝐺 𝑢, 𝑣

a

imagem degradada e 𝐹′ 𝑢, 𝑣 a imagem restaurada.

Função de
degradação

+

G(u,v)
)

W

F(u,v)

Filtro de
restauração

N(u,v)
Degradação

F’(x,y)
Restauração

Figura 5.6- Ilustração do processo de degradação e restauração de imagens digitais.

5.3.1 – O Filtro Inverso
Uma abordagem para restaurar uma imagem degradada é utilizar o filtro
inverso (FI), que pode ser representado pela da equação (5.7):

𝐹𝐼 𝑢, 𝑣 =

𝐺(𝑢, 𝑣) 𝑁(𝑢, 𝑣)
−
𝐻(𝑢, 𝑣) 𝐻(𝑢, 𝑣)

(5.7)
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Esta abordagem de restauração origina-se do fato da função 1/𝐻(𝑢, 𝑣)
corresponder a um filtro correspondente ao inverso da OTF do sistema, que pode
ser multiplicado pelos termos 𝐺(𝑢, 𝑣) e 𝑁(𝑢, 𝑣) na equação (5.7) para obter a
imagem restaurada. Todavia, como a OTF de um sistema radiográfico geralmente
possui valores próximos de zero nas altas frequências, o filtro inverso amplifica o
ruído significativamente, já que divide o termo 𝑁(𝑢, 𝑣). Conforme Gonzalez e
Woods (2008), o filtro inverso não pode ser utilizado para restaurar imagem com
ruído.
Uma forma de evitar que a relação 𝐺(𝑢, 𝑣)/𝐻(𝑢, 𝑣) tenda ao infinito para as
frequências onde a OTF do sistema possui valores próximos de zero, é limitar a
atuação do filtro apenas para as faixas de frequência próximas da origem, onde o
inverso da OTF do sistema apresenta valores aplicáveis na prática (VIEIRA, 2005).
Todavia, mesmo utilizando esta abordagem, o filtro inverso não produz bons
resultados para imagens que apresentam um nível que ruído que não pode ser
desprezado, como é o caso das imagens mamográficas.

5.3.2 – Filtro do mínimo erro quadrático médio (Filtro de Wiener).
Nos casos onde o ruído é um fator proeminente na imagem, uma abordagem
que pode ser aplicada é utilizar o filtro linear ótimo, sob o critério do mínimo erro
quadrático médio, ou filtro de Wiener (WIENER, 1942). Para utilizar o filtro de Wiener
deve-se conhecer a função de degradação do sistema de formação de imagem e as
características do ruído incorporado na imagem. Assim, para a restauração de
imagens radiográficas, utilizamos a OTF do sistema e o espectro de potência do
ruído do sistema (NPS, de Noise Power Spectrum) (VIEIRA, 2005). Desta forma, é
possível construir um filtro de restauração no domínio da frequência que opera da
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mesma forma que o filtro inverso, sem que as componentes de alta frequência
correspondentes ao ruído sejam realçadas, conforme a equação (5.8).

1
𝐻(𝑢, 𝑣) 2
𝐹𝑊 𝑢, 𝑣 =
−
𝑆
𝐻(𝑢, 𝑣)
𝐻(𝑢, 𝑣) 2 + 𝑟𝑢 í𝑑𝑜
𝑆𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜

(5.8)

na qual, 𝐻 𝑢, 𝑣 é a OTF do sistema, 𝑆𝑟𝑢 í𝑑𝑜 é o espectro de potência do ruído e

𝑆𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 é o espectro de potência da imagem original, não sujeita a nenhuma
degradação. Segundo Gonzalez e Woods (2008), quando não é possível obter o
espectro de potência da imagem original, deve-se estimá-lo a partir de uma imagem
que acredita-se ser similar a imagem original. Assim, ele pode ser estimado ou pode
ser utilizada a própria imagem degradada para o cálculo do termo 𝑆𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 . No caso
de uma imagem com baixo ruído, 𝑆𝑟𝑢 í𝑑𝑜 tende a zero e os termos 𝐻(𝑢, 𝑣) 2 da
equação (5.7) se cancelam, transformando o filtro de Wiener no filtro inverso.
Para imagens corrompidas com ruído quântico, o filtro de Wiener não
apresenta bons resultados, uma vez que esse ruído não é aditivo e é formado
devido à baixa contagem de fótons.

5.4– Revisão Bibliográfica.
As imagens de mamografia são altamente ruidosas e geralmente possui
regiões com baixo contraste. A busca pelo realce nessas imagens tem representado
um grande desafio para os pesquisadores que objetivam melhorá-las para auxiliar
na detecção precoce do câncer de mama. Conforme visto anteriormente, os dois
maiores problemas encontrados em imagens de mamografia é o borramento
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introduzido pelo sistema de aquisição da imagem e o ruído quântico, sendo este
último o que mais afeta a qualidade da imagem (SAUDERS, 2007).
Em processamento de imagens de mamografia, a melhoria nas imagens deve
proporcionar uma imagem com melhor resolução e menor ruído, sem degradar a
resolução da imagem. Várias metodologias para melhorar o contraste e resolução, e
reduzir o ruído tem sido propostas na literatura.
Em 1996, (SIMONCELLI; ADELSON, 1996) propuseram um estimador
Bayesiano para reduzir o ruído presente em imagem, assumindo que o ruído é
Gaussiano e é conhecido. Esta abordagem proporciona uma filtragem de ruído às
cegas, capaz de superar o filtro de Wiener.
Nunes et al. (2002) propuseram uma metodologia para realçar imagens
mamográficas de mamas densas visando melhorar o desempenho de esquemas de
detecção de microcalcificações (CAD). A metodologia é baseada na utilização a
função de transferência de modulação (MTF) do sistema de imagem. O sistema CAD
utilizado para avaliar a técnica proposta apresentou melhor desempenho com a
imagem restaurada, sendo que a área da curva ROC elevou-se de Az = 0,87 a Az =
0,90. O número de falsos positivos não aumentou em relação às imagens sem
restauração, porém, o número de casos de falsos-positivos apresentados ainda foi
considerado alto. Neste trabalho não foi considerado o ruído presente nas imagens
de mamografia, o que poderia beneficiar o algoritmo e contribuir para a diminuição
dos casos de falsos positivos. Além disso, há a necessidade de ajustar muitos
parâmetros e selecionar as regiões de interesse previamente para serem
processadas.
A técnica de equalização de ruído foi proposta como um estágio de préprocessamento para a detecção automática de microcalcificações (McLOUGHLIN,
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2004), que pode piorar algumas estruturas na imagem para o rastreamento visual
feito por um especialista. Todavia, os esquemas de detecção automática de
microcalcificações

geralmente

produzem

falsos-positivos

e

falsos-negativos,

tornando necessário o rastreamento visual para obter um diagnóstico preciso. Na
prática, técnicas capazes de melhorar as imagens mamográficas para favorecer o
rastreamento visual são necessárias.
Vieira et al. (2005) propuseram a utilização do filtro de Wiener no domínio da
frequência para restaurar imagens mamográficas, com o conhecimento a priori da
MTF completa e o espectro de potência do ruído (NPS) do sistema de aquisição
imagem. Para avaliar o filtro de restauração, utilizaram um algoritmo de detecção de
microcalcificações, e obtiveram uma melhora na taxa de verdadeiro positivo do
algoritmo de detecção seguida de um ligeiro aumento na taxa de falso positivo em
comparação as imagens não restauradas pelo filtro. A área da curva ROC elevou-se
de Az = 0,85 para Az= 0,90 quando utilizadas as imagens restauradas. No trabalho
de Costaridou et al. (2005), foi avaliado o uso da transformada wavelet para realçar
imagens mamográficas de mamas densas para a caracterização de contorno de
lesões, utilizando

lesões simuladas. O método é feito em dois estágios: uma

filtragem de ruído local adaptativa utilizando limiarização suave (soft-thresholding) e
realce por alargamento de contraste linear (linear stretching). Para avaliar o método
proposto, foi introduzida nas áreas densas de imagens mamográficas normais,
lesões simuladas de baixo contraste. A avaliação foi realizada por radiologistas, que
tinham a tarefa de classificar cada lesão simulada em relação ao contorno como
nítido e não nítido. A análise por curva ROC foi realizada, os resultados obtidos com
os radiologistas foram combinados e a área da curva ROC elevou-se de Az=0,81
para Az=0,93, demonstrando que utilizando as imagens processadas pelo método
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proposto, o desempenho dos radiologistas foi superior. Embora os resultados
obtidos sejam satisfatórios, os autores sugeriram que a técnica deveria ser
aprimorada a fim de reduzir os casos de falsos-positivos.
Scharcansk et al. (2006) desenvolveram uma técnica para filtragem de ruído e
realce das bordas de imagens mamográficas, baseada na transformada wavelet. O
processo de filtragem é adaptativo e a função de realce de bordas foi desenvolvida
para evitar a introdução de artefatos no processo de realce. Todavia, este trabalho
não considerou a filtragem do ruído quântico, que é o ruído predominante em
imagens de mamografia.
Em Mencattini et al. (2008), um novo algoritmo para realce e redução de ruído
foi proposto, utilizando processamento baseado em wavelet diática. A etapa de
redução de ruído é baseada em uma estimação local iterativa da variância do ruído
e o realce é realizado diferentemente para cada escala wavelet. Os resultados
obtidos mostraram-se promissores ao realçar estruturas pequenas, como as
microcalcificações, e estruturas com baixo contraste, como os nódulos.
Sakellaropoulos et al. (2003) e Costaridou (2005) relataram que métodos de
realce de contraste utilizando wavelets conduzem a uma significante melhoria no
contraste local, porém amplifica o ruído.
Na literatura, vários trabalhos vêm abordando o pré-processamento utilizando
técnicas de realce e restauração para a melhoria no desempenho do radiologista e
de esquemas CAD na tarefa de detecção de estruturas suspeitas em imagens
mamográficas.

Sivaramakrishna et al. (2000) avaliou quatro técnicas de realce

visando melhorar a pontuação dos radiologistas na interpretação das imagens.
Foram aplicadas em imagens mamográficas contendo microcalcificações e lesões
malignas e benignas as técnicas: máscara de nitidez adaptativa (adaptative unsharp
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mask), equalização de histograma por contraste adaptativo (contrast-limited adaptive
histogram equalization), realce de contraste por vizinhança adaptativa (adaptiveneighborhood

contrast

enhancement)

e

wavelet.

Para

a

detecção

de

microcalcificações, a técnica de realce de contraste por vizinhança adaptativa foi a
melhor em 49% das interpretações realizadas, seguida da abordagem baseada em
wavelets em 28% e as imagens não realçadas em 13%.
Em recente estudo, Tourassi et al. (2008) investigaram a importância de um
pré-processamento para filtragem de ruído em imagens mamográficas para um
esquema CAD desenvolvido em trabalho prévio. Foram utilizadas várias técnicas
para filtragem de ruído e os resultados obtidos foram analisados utilizando a curva
ROC. Utilizando a técnica da filtragem mediana, a área da curva ROC elevou-se em
9%, e ao utilizar o filtro de Gabor, proporcionou melhor desempenho na porção mais
sensível da curva ROC onde um esquema de redução de falsos-positivos deve
operar (a curva ROC elevou-se de 0,33 para 0,37 com Az=0,90). Verificou-se que
com o pré-processamento das imagens, o esquema CAD pode apresentar melhoria
no caso de falso-positivos.
Em (PAPADOPOULOS, 2008) foi avaliado o efeito do estágio de
processamento para realce de imagens mamográficas e na melhoria de um
esquema CAD na etapa de detecção de microcalcificações. Foram testados cinco
algoritmos de realce: equalização de histograma por limitação de contraste
adaptativa (contrast-limited adaptive histogram equalization), wavelet discreta
redundante (redundant discrete wavelet), modificação local de escala (local range
modification), alargamento linear baseado em wavelets (wavelet-based linear
stretching) e

algoritmos de

redução

(shrinkage

algorithms).

As

melhores

performances em dois conjuntos de imagens mamográficas foram alcançadas pelo
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modificação local de escala com Az=0,93 e alargamento linear baseado em wavelets
com Az=0,92.
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CAPÍTULO 6
Materiais e Métodos.

6.1 – Considerações iniciais.
O objetivo deste trabalho é propor uma metodologia para restauração de
imagens mamográficas visando à melhora na qualidade dessas imagens para
auxiliar o radiologista na detecção precoce de lesões associadas ao câncer de
mama e para aumentar o desempenho de esquemas de auxílio ao diagnóstico
(CAD). Conforme visto anteriormente, os filtros de restauração mais comuns
descritos na literatura devem ser utilizados em imagens sem ruído ou para imagens
com ruído aditivo. Para o caso de imagens mamográficas, nas quais o ruído
predominante é o ruído quântico, torna-se importante que antes do processo de
restauração, seja realizada a filtragem ou a modificação desse ruído.
Como visto no Capítulo 2, as imagens mamográficas são armazenadas em
filmes radiográficos ou na forma digital, para os equipamentos digitais ou para os
equipamentos analógicos se forem utilizados digitalizadores de transmissão
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específicos para filmes radiográficos (CCD ou laser). Assim, estas imagens estão
sujeitas a dois tipos de ruído, o ruído oriundo da baixa contagem de fótons de raios
X (quântico) e o ruído proveniente do processo de digitalização (aditivo). O ruído
predominante nas imagens mamográficas é o ruído quântico. Este ruído é oriundo
da flutuação estatística no número de quanta por unidade de área absorvida pelo
écran e pode ser descrito por uma distribuição de Poisson (VYBORNY, 1994;
SPRAWLS, 1995). Quanto menor o número de fótons absorvidos, maior será a
flutuação estatística da energia desses fótons, e consequentemente, maior será o
ruído quântico presente na imagem (CURRYIII et al., 1990). O ruído eletrônico é
incorporado pelo circuito de conversão analógico/digital (conversor A/D) presente
nos digitalizadores de filmes radiográficos e nos sistemas de radiografia digital
(CURRYIII et al., 1990). Frequentemente, este ruído pode ser modelado por um
ruído Gaussiano e independente do sinal (SNYDER et al., 1993) e pode ser
incorporado no processo de formação de uma imagem mamográfica como um termo
aditivo, conforme equação (4.9).
Assim, uma imagem mamográfica corresponde à soma da imagem borrada
pela função de degradação do sistema de aquisição, degradada pelo ruído quântico,
com um ruído aditivo que representa o ruído Gaussiano independente do sinal. Com
objetivo de se obter uma boa estimativa 𝑢 da imagem borrada 𝑢, optou-se por
utilizar a transformada de Anscombe (AT). A AT é uma transformação não linear que
transforma o ruído quântico, que é um ruído dependente do sinal, em um ruído
aproximadamente independente do sinal, aditivo, Gaussiano, com média zero e
variância unitária (ANSCOMBE, 1948; INOUYE, 1971). Após esta transformação,
pode-se aplicar técnicas de redução de ruído que não levam em consideração a
natureza do ruído quântico, já que o ruído quântico no domínio de Anscombe se
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transforma em um ruído aditivo. Para esse trabalho foi utilizado o filtro de Wiener
pontual no domínio de Anscombe para a redução de ruído nas imagens. Após essa
etapa, é utilizada a transformada inversa de Anscombe para a obtenção das
imagens sem ruído. Com isso, para a restauração das imagens mamográficas após
a filtragem de ruído utilizou-se o filtro Inverso da MTF do sistema de aquisição
calculado tanto para o equipamento mamográfico como para o digitalizador.
As diversas etapas envolvidas no procedimento de restauração desenvolvido
nesse trabalho foram implementadas em linguagem JAVA utilizando o compilador
NetBeans 6.0. Além da etapa de restauração de imagens, o programa
computacional possui uma ferramenta para recorte de regiões de interesse (ROI) e
um sistema para gerenciar um banco de dados com informações sobre os
equipamentos mamográficos e digitalizadores utilizados nesse trabalho. Assim foi
desenvolvido um software para restauração de imagens mamográficas chamado
MStudio que também armazena o software para gerenciamento do banco de dados
de controle de qualidade chamado MStore.
Os softwares MStudio e MStore podem ser operados por qualquer usuário
(médico, radiologista, pesquisadores), pois foi desenvolvido buscando a melhor
usabilidade possível, apresentando uma interface homem/máquina de fácil
operação, permitindo que o usuário interaja com o sistema e consiga manuseá-lo até
conseguir realizar todas as etapas desejadas.
A Figura 6.1 apresenta resumidamente o diagrama de blocos do software
desenvolvido para restauração de imagens mamográficas. Cada etapa do
processamento será descrita detalhadamente nos itens seguintes deste capítulo.
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Digitalização da imagem mamográfica
Busca de parâmetros no banco de controle
de qualidade - MStore
Seleção de uma região homogênea na
imagem
Filtragem do ruído pelo filtro de Wiener no
domínio de Anscombe
Cálculo da projeção do ponto focal
Simulação da LSF do mamógrafo
Simulação da LSF do digitalizador
Cálculo da MTF completa do sistema de
imagem
Restauração da imagem mamográfica pelo
filtro inverso - MStudio
Figura 6.1- Diagrama de blocos mostrando as diversas etapas do programa MStudio para restauração das
imagens mamográficas digitais

Os softwares foram desenvolvidos utilizando a metodologia de implementação
em três camadas, tornando o sistema mais flexível permitindo que as partes possam
ser alteradas de forma independente. Utilizando esta metodologia, a lógica de
apresentação esta separada em sua própria camada lógica e física. As
funcionalidades da camada de negócio podem ser divididas em classes e essas
classes podem ser agrupadas em pacotes ou componentes, reduzindo as
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dependências entre as classes e pacotes além de poderem ser reutilizadas por
diferentes partes do aplicativo e até por outros módulos aplicativos. Assim, o banco
de dados pode ficar instalado em um servidor e através da interface gráfica
desenvolvida, torna-se possível qualquer usuário de qualquer estação de trabalho
acessar os dados cadastrados no banco de controle de qualidade através do
software MStore e também utilizar o software MStudio para restauração de imagens
de mamografia.

6.2 – Filtragem do ruído Quântico em imagens mamográficas.
A transformada de Anscombe foi utilizada nesse trabalho conforme a equação
(4.11). No domínio de Anscombe, foi utilizado o filtro de Wiener apresentado na
equação

(4.13)

para

redução

do

ruído

da

imagem

(ANDREWS,

1977;

MASCARENHAS, 1999). Para obter a variância do sinal sem ruído para incorporar
na equação do filtro de Wiener foi selecionada na imagem uma região homogênea,
onde não havia muita variação do sinal, e aplicou-se a convolução desta com um
filtro da média 3X3. Ao considerarmos que após a convolução da imagem
homogênea com o filtro o sinal não apresenta ruídos, a estimativa da média do sinal
sem ruído pode ser feita utilizando a equação (4.16). A variância é estimada no
domínio de Anscombe considerando a região homogênea antes e após a aplicação
do filtro da média. Após aplicar o filtro de Wiener no domínio de Anscombe, utiliza-se
a transformada inversa de Anscombe para obter a imagem no domínio do espaço.
Essa imagem, após a filtragem, possui uma quantidade muito pequena de ruído
comparada à imagem original, já que ela foi filtrada pelo filtro de Wiener no domínio
de Anscombe. Com o ruído quântico filtrado, a próxima etapa é a aplicação do filtro
inverso da função de transferência de modulação (MTF) do sistema de formação da
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imagem mamográfica para restaurar a imagem mamográfica degradada, só que
agora com o ruído quântico reduzido. A Figura 6.2 ilustra uma região de interesse de
uma mamografia digitalizada antes e após a filtragem do ruído pelo algoritmo
computacional desenvolvido.

(a)

(b)

Figura 6.2- Região de interesse de uma imagem mamográfica. (a) Imagem original. (b) Imagem filtrada
com o filtro de Wiener no domínio de Anscombe.

6.3 – Banco de dados de controle de qualidade de equipamentos
mamográficos.
Para automatizar a restauração das imagens mamográficas, foi
desenvolvido um banco de dados que contém alguns parâmetros físicos dos
equipamentos mamográficos previamente avaliados em programas de controle de
qualidade. Os parâmetros mais importantes que são utilizados no cálculo da MTF
do equipamento mamográfico e do digitalizador e devem ser armazenadas no banco
são: a imagem da projeção do ponto focal do equipamento mamográfico no centro
do campo obtida experimentalmente; algumas características geométricas do
equipamento como a distância do ponto focal ao filme radiográfico (DFF – distância
foco-filme), o ângulo de inclinação do anodo, a distância entre o filme e a base de
posicionamento da mama, a localização exata do centro do campo , o tamanho do
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pixel do digitalizador utilizado. Também foram armazenados três arquivos contendo:
o gráfico da MTF (Modulation Transfer Funcion), o gráfico do DQE (Detective
Quantum Efficiency) e o gráfico do NPS (Noise Power Spectrum) de cada
equipamento

mamográfico.

Todos

esses

parâmetros

foram

avaliados

experimentalmente utilizando procedimentos de controle de qualidade e ferramentas
computacionais desenvolvidas em trabalhos prévios (VIEIRA, 2005; VIEIRA et al.,
2008). Os parâmetros de controle de qualidade cadastrados do banco de dados
estão dispostos na tabela 6.1.

Tabela 6-1- Banco de dados de controle de qualidade de equipamentos mamográficos

Tabela
Controle_Qualidade

Campos
Nome do equipamento
Nome do fabricante
Localidade
Dimensão a do ponto focal (mm)
Dimensão b do ponto focal (mm)
Inclinação do anodo (graus)
DFF: distância foco-filme (mm)
DOF: distância objeto-filme (mm)
Espessura da mama (mm)
Posição raio central x
Posição raio central y
Imagem do ponto focal no centro do campo
MTF
DQE
NPS

O banco de dados foi desenvolvido utilizando o SQL Server 2008 Express
Edition utilizando a ferramenta Microsoft SQL Server Management Studio Express
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da Microsoft Corporation. A Figura 6.3 ilustra a tela principal do banco de controle de
qualidade, com as opções de cadastro de equipamento, consulta/alteração, excluir e
download da imagem do ponto focal cadastrada no banco. A Figura 6.4 ilustra a tela
de cadastro de um equipamento mamográfico no banco de dados.
Com o desenvolvimento do banco de dados de controle de qualidade, no
processo de restauração de imagens, o usuário seleciona qual é o equipamento
mamográfico que originou a imagem a ser restaurada e o sistema utiliza
automaticamente os parâmetros de qualidade cadastrados para tal equipamento
mamográfico.

Figura 6.3- Interface inicial do banco de controle de qualidade de equipamentos mamográficos.

Figura 6.4-Interface do módulo de cadastro de parâmetros de equipamentos mamográficos.
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6.4 – Algoritmo para restauração de imagens mamográficas.
Conforme visto no Capítulo 3, com o conhecimento da característica de
transferência de um sistema, pode-se prever o comportamento de sua saída para
qualquer entrada conhecida. No caso de sistemas de imagem, pode-se prever a
deterioração que a imagem final apresentará em relação à imagem “ideal” do objeto.
Nas seções seguintes será apresentado o algoritmo para restauração das
imagens mamográficas utilizando o filtro inverso da função de transferência do
sistema de aquisição de imagem.

6.4.1 – Obtenção da MTF do sistema de imagem.
Neste trabalho, a obtenção da imagem de projeção do ponto focal foi
realizada experimentalmente utilizando ferramentas de controle de qualidade
desenvolvida em trabalho prévio (VIEIRA et al., 2008), as quais possibilitam obter a
MTF de equipamentos mamográficos utilizando um sensor digital CCD odontológico.
Neste procedimento, é obtida a imagem da projeção do ponto focal do equipamento
mamográfico no centro do campo (para garantir a propriedade de invariância
espacial), utilizando o método da câmara de fenda. Como os sistemas radiológicos
são não-isotrópicos, obtiveram-se duas imagens da projeção, uma com a fenda
posicionada na direção paralela e outra na direção perpendicular ao eixo catodoanodo). Para obter função de transferência óptica (OTF) do sistema de imagem, foi
realizada uma varredura computacional na imagem da projeção do ponto focal para
obter a relação dos valores dos níveis de cinza da imagem em função da distância
de varredura (LSF). Finalmente, aplica-se a transformada de Fourier na LSF para
obter a OTF. A magnitude (módulo) da OTF é a função de transferência de
modulação (MTF).
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Como os equipamentos mamográficos não são invariantes espacialmente
(devido à característica de campo, abordada no Capítulo 2), uma técnica muito
utilizada é dividir o campo (plano-imagem) em pequenas regiões que podem ser
consideradas aproximadamente invariantes, ou seja, dentro de cada região o
formato da imagem não varia apreciavelmente (ROSSMAN, 1969). Para cada região
deve ser calculada uma MTF correspondente e aplicado o filtro inverso, garantindo,
assim, a condição de invariância espacial. Assim, a primeira etapa do procedimento
de restauração desenvolvida nesse trabalho é a de dividir as imagens mamográficas
em pequenas regiões (sub-imagens), nas quais pode-se considerar a propriedade
de invariância espacial. Para esse trabalho, foram consideradas sub-imagens
quadradas de aproximadamente 1,5 X 1,5 cm e foi calculada a MTF relativa ao pixel
central de cada sub-imagem recortada a partir do valor da MTF calculada
experimentalmente para o centro do campo. Para garantir o funcionamento correto
do algoritmo de recorte desenvolvido é necessário que a mama fique posicionada no
lado esquerdo da imagem mamográfica. Se a imagem original foi digitalizada com a
mama posicionada do lado direito, é necessário que a imagem seja rotacionada 180
graus

ou

espelhada.

O

algoritmo

desenvolvido

permite

que

esses

dois

procedimentos sejam realizados automaticamente.
A figura 6.5 mostra a tela do programa desenvolvido com uma imagem
mamográfica alinhada. Nessa figura é mostrado o processo de recorte das subimagens apenas para fins de exemplificação, pois ela não é mostrada para o usuário
durante o processamento. As sub-imagens são selecionadas partindo da parte
superior esquerda para a direção direita, coluna por coluna, de cima para baixo.
Essas sub-imagens estão delimitadas pelos quadrados cor-de-rosa mostrados na
figura 6.5 e as setas alaranjadas ilustram a ordem da obtenção dessas sub-imagens.
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Figura 6.5- Procedimento de recorte de sub-imagens para o processo de restauração

A etapa seguinte consiste em determinar, para cada sub-imagem, a sua
função de espalhamento de ponto (PSF) correspondente. Isso é realizado
calculando a projeção do ponto focal no centro de cada sub-imagem a partir da
projeção obtida experimentalmente no centro do campo. A determinação das
dimensões do ponto focal no centro de cada sub-imagem pode ser obtida pela
equação (2.6). Considerando-se o ponto focal no centro do campo como um
retângulo de dimensões a e b (parâmetros medidos experimentalmente e contidos
no banco de dados de controle de qualidade), o algoritmo calcula as novas
dimensões a’ e b’ no centro de cada região selecionada, além do ângulo de
deformação γ utilizando as equações (2.5), (2.6) e (2.7). A Figura 6.6 ilustra um
exemplo de ponto focal simulado para uma região arbitrária de uma imagem
mamográfica digitalizada, a partir das suas dimensões obtidas no centro do campo.
Restauração de imagens mamográficas digitais utilizando o filtro de Wiener no domínio de Anscombe e o filtro inverso
da MTF no domínio da frequência

117

118

CAPÍTULO 6 – Materiais e Métodos

Figura 6.6- Dimensão do ponto focal em uma determinada região da imagem mamográfica. As distâncias
X1 e Y1 em relação ao centro do campo determinam as novas dimensões do ponto focal e o ângulo de
deformação γ (VIEIRA, 2005).

A metodologia para a determinação das dimensões do ponto focal para cada
sub-imagem baseia-se na simulação computacional proposta por Vieira (2005), já
descrita no Capítulo 2. Para isso, primeiramente, deve-se determinar a que
distância, em relação ao centro do campo, devem ser calculadas as novas
dimensões do ponto focal. Isto é feito calculando-se, na imagem mamográfica digital,
a distância euclidiana entre as coordenadas do pixel correspondente ao centro do
campo (raio central do feixe) e as coordenadas do pixel correspondente ao centro de
cada sub-imagem selecionada, conforme ilustrado na Figura 6.7.
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Y1
Y2

eixo catodo-anodo

X1 X2 X3 X4 X5

centro do campo
Figura 6.7- Determinação das distâncias entre o centro do campo e o centro de cada região selecionada na
imagem mamográfica digital. As coordenadas X e Y determinam a localização do pixel correspondente ao
centro de cada região, e são utilizadas para o cálculo das novas dimensões do ponto focal a partir das suas
dimensões no centro do campo.

Como explicado no Capítulo 2, as estruturas internas da mama estão sujeitas
a diferentes níveis de borramento no processo de formação da imagem
mamográfica. Além da dimensão do ponto focal, essa degradação está relacionada
com a magnificação radiográfica em que a estrutura está submetida, que depende
do arranjo geométrico utilizado e da sua altura em relação ao ponto focal e ao filme,
conforme exemplificado na Figura 2.14.
Assim, para o cálculo da projeção do ponto focal e da MTF no centro de cada
região selecionada, torna-se necessária uma correção de acordo com a
magnificação utilizada na aquisição da imagem.
O cálculo da magnificação é feito partir da equação (2.1), que relaciona as
distâncias do ponto focal ao filme mamográfico (DFF) e do “objeto” ao filme (DOF).
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Estes valores também são parâmetros consultados no banco de controle de
qualidade MStore. O termo “objeto” refere-se a todas as estruturas presentes na
mama. Porém, há uma superposição dessas estruturas que estão em um ambiente
tridimensional quando é formada uma imagem radiográfica bidimensional plana.
Assim, a magnificação depende da altura em que se encontra cada estrutura dentro
da mama. Contudo, é praticamente impossível determinar com precisão a altura de
cada estrutura a partir da análise da uma imagem radiográfica plana. Devido a isso,
neste trabalho, considerou-se o plano que “corta” o centro na mama comprimida
para efeito de cálculo da distância das estruturas da mama ao filme radiográfico.
Essa condição foi utilizada em trabalho prévio e apresentou resultados satisfatórios
(VIEIRA, 2005). Desta forma, no cálculo da magnificação radiográfica, a distância
DOF é calculada pela soma das distâncias do suporte da mama ao filme radiográfico
(DSF) com a metade da espessura da mama comprimida (E/2), conforme ilustrado
pela Figura 6.8. Todos esses parâmetros foram medidos experimentalmente e estão
contidos no banco de controle de qualidade desenvolvido.
Ponto Focal

DFF
E
DOF
DSF

Plano que corta o centro
da mama comprimida
Suporte da mama
Grade
Chassi com filme

Figura 6.8 – Arranjo geométrico utilizado no cálculo da magnificação na formação de uma imagem
mamográfica. A projeção do ponto focal na imagem depende da relação entre as distâncias do ponto focal
ao filme (DFF) e do objeto ao filme (DOF = DSF + E/2). Sendo que E corresponde à espessura da mama
comprimida e DSF a distância entre o suporte da mama e o filme radiográfico.
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Na restauração de todas as imagens mamográficas utilizadas nesse trabalho
foi considerada uma mama comprimida de 4,0 cm para o cálculo da magnificação.
Os valores DFF, DOF e DSF foram medidos no próprio equipamento mamográfico, e
estão armazenados no MStore.
A partir da determinação da projeção do ponto focal no centro da sub-imagem
selecionada é simulada a função de espalhamento de ponto (PSF) correspondente.
Pode-se considerar que a projeção do ponto focal no centro da região selecionada
corresponde a um paralelogramo de lados a’ e b’ com inclinação 𝛾 (Figura 6.7).
Assim, a PSF correspondente é calculada a partir da convolução de duas funções de
espalhamento de linha (LSF), referentes à distribuição de intensidade do ponto focal
na orientação paralela e perpendicular ao eixo catodo-anodo, com ou sem inclinação
𝛾, dependendo da localização da região selecionada (GONZALEZ; WOODS, 2008).
Para a simulação computacional da LSF, foi considerada a distribuição
Gaussiana de intensidade do ponto focal (NICKOLOFF et al.,1990). A função
Gaussiana utilizada na simulação das LSFs foi calculada utilizando a equação (6.1)
(GONZALEZ; WOODS, 2008):

𝐿𝑆𝐹 𝑥 = 𝑒 −𝑥

2 /2𝜎 2

(6.1)

na qual,
x é a distância de varredura da LSF;
σ é a dispersão dos dados, que corresponde ao ponto onde a Gaussiana atinge
36,8% (1/e) do seu valor máximo. Note que a LSF simulada é normalizada e
alinhada, ou seja, tem seu valor máximo igual a 1 em x=0.
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Os valores armazenados no MStore para o tamanho efetivo do ponto focal
(dimensões a e b) correspondem ao valor da largura em meia altura (FWHM, de full
width at half maximum) da LSF.
O método FWHM consiste em considerar como tamanho efetivo do ponto
focal a largura da LSF medida na metade da sua altura máxima (RONG et al, 2003).
O significado físico da FWHM é a mínima separação necessária entre dois pontos
de modo que estes sejam resolvíveis sem a presença de ruído, indicando uma
medida de resolução espacial do sistema. Desta forma, quanto maior a FWHM da
LSF do sistema, pior sua resolução espacial (WOLBARST, 1993). Os valores das
dimensões do ponto focal utilizados para calcular a projeção do ponto focal no
centro de cada região selecionada (a’ e b’) também correspondem a valores FWHM
da LSF naquela determinada região. Assim, para a simulação da LSF a partir da
equação (6.1), deve-se considerar o valor FWHM da Gaussiana ao invés da
dispersão. Para obter o valor da dispersão de uma função Gaussiana a partir do
valor FWHM, utilizou-se a equação (6.2) (NERSISSIAN, 2004):

𝜎=

𝐹𝑊𝐻𝑀
2,354

(6.2)

Deste modo, considera-se a dimensão do ponto focal calculada no centro da
sub-imagem como sendo o valor FWHM. A partir desse valor, calcula-se a dispersão
σ utilizando-se a equação (6.2). Esse valor é substituído na equação (6.1) para a
determinação da LSF correspondente a cada sub-imagem recortada. A Figura 6.9
ilustra um exemplo de LSF calculada na qual é mostrada a relação entre os valores
de dispersão (σ) e o valor FWHM.
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1

-σ
σ

0
FWHM

σ

Figura 6.9- Relação entre a dispersão de dados (σ) e o valor FWHM de uma função Gaussiana.

A Figura 6.10 ilustra uma LSF calculada pelo método proposto para uma
determinada sub-imagem extraída de uma imagem mamográfica.

Figura 6.10 -LSF obtida no centro do campo para um equipamento mamográfico Lorad MIII. (a) LSF na
orientação paralela ao eixo catodo-anodo do equipamento. (b) LSF na orientação perpendicular ao eixo
catodo-anodo.
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Após o cálculo das LSF para ambas as orientações, é feita uma convolução
bidimensional entre as duas funções para se obter a função de espalhamento de
ponto (PSF) correspondente a cada sub-imagem.
O cálculo da MTF correspondente a cada sub-imagem é feito aplicando-se a
transformada de Fourier bidimensional (DFT 2D) na PSF simulada, conforme já
apresentado no Capítulo 5, equação (5.2). Dessa forma, é obtida a MTF relativa à
projeção do ponto focal do equipamento mamográfico em cada uma das subimagens extraídas da imagem mamográfica digital.
Neste trabalho foram utilizadas imagens mamográficas digitalizadas em três
digitalizadores específicos para imagens radiográficas: um digitalizador CCD modelo
Epson Perfection Pro V750 para as imagens de um simulador de mama (phantom) e
o digitalizadores a laser modelos Lumiscan 50 e Lumiscan 75 para as imagens reais
de mama. As imagens foram digitalizadas pelo Epson Perfection Pro V750 com 300
e 600 dpi, com tamanho de pixel de 0,085 mm e 0,042 mm respectivamente. As
imagens digitalizadas no Lumiscan 50 e o Lumiscan 75 possuem tamanho de pixel
de 0,15 mm e 0,085 mm respectivamente. Todas as imagens foram digitalizadas
utilizando 12 bits de resolução de níveis de cinza.
Para evitar o mau condicionamento de bordas (wraparound error) pelo uso da
DFT para filtragem no domínio da frequência, as sub-imagens extraídas de cada
imagem foi espelhada até atingir o dobro de seu tamanho. Assim, as imagens
digitalizadas pelo Lumiscan 50 foram extraídas sub-imagens de tamanho 64x64 e
espelhadas até atingirem 128x128. Nas imagens digitalizadas pelo Lumiscan 75
foram extraídas sub-imagens de 128x128 e espelhadas até atingirem 256x256. Das
imagens digitalizadas pelo Epson Perfection Pro V750 com 300 dpi foram extraídas
sub-imagens de 128x128 e espelhadas até atingirem 256x256 e as digitalizadas com
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600 dpi foram extraídas sub-imagens de 256x256 e espelhadas até atingirem
512X512.
A maior frequência espacial representada por estas sub-imagens corresponde
ao inverso do dobro do tamanho do pixel, segundo o teorema de Nyquist
(GONZALEZ; WOODS, 2008). Assim, ao aplicar a transformada de Fourier nas subimagens extraídas da imagem mamográfica digitalizada no Lumiscan 50, a maior
frequência espacial presente no espectro é de 3,33 ciclos/mm, que corresponde ao
inverso do dobro de 0,15 mm. Para as sub-imagens extraídas da imagem
digitalizada no Lumiscan 75, a frequência máxima do espectro de Fourier é de 5,88
ciclos/mm. Para as sub-imagens extraídas da imagem digitalizada no Epson
Perfection Pro V750 com 300 dpi a frequência máxima do espectro de Fourier é de
5,88 ciclos/mm e com 600 dpi é de 11,90 ciclos/mm. O intervalo de frequência (Δu)
relativo a cada pixel no espectro das sub-imagens no domínio da frequência pode
ser calculado pela equação (6.4):

∆𝑢 =

1
𝑀 ∙ ∆𝑥

(6.4)

na qual, 𝑀 corresponde ao tamanho da sub-imagem e ∆𝑥 corresponde ao tamanho
do pixel.
A tabela 6.2 apresenta as características das imagens utilizadas, seus
respectivos tamanhos de pixels e intervalos de frequência.
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Tabela 6-2 – Características das sub-imagens das mamografias digitalizadas utilizadas nesse trabalho

Digitalizador

Lumiscan
50

Lumiscan
75

Epson V750
300 dpi

Epson
V750 600
dpi

Tamanho do Pixel (mm)

0,15

0,085

0,085

0,042

Tamanho da sub-imagem
(pixels)

128X128

256X256

256X256

512X512

Maior frequência espacial
no espectro de
Fourier(ciclos/mm)

3,33

5,88

5,88

11,90

Intervalo de frequência de
cada pixel (ciclos/mm)

0,052

0,046

0,046

0,046

As PSFs, tanto do ponto focal quanto do digitalizador, foram simuladas
utilizando pixels de 0,02 mm para que o tamanho do ponto focal possa ser
representado. Assim, para que a MTF simulada possa ser utilizada na restauração
de imagens digitalizadas pelo Lumiscan 50 é necessário que seu espectro
represente frequências de até, no máximo, 3,33 ciclos/mm; pelo Lumiscan 75 de até,
no máximo, 5,88 ciclos/mm; pelo Epson Perfection Pro V750 com 300 dpi de até, no
máximo, 5,88 ciclos/mm e com 600 dpi de até, no máximo, 10,90 ciclos/mm. Isso
pode ser feito utilizando um tamanho específico de matriz para simular a PSF de
cada digitalizador. Para que as PSFs possuam intervalo de frequência igual a das
sub-imagens extraídas das imagens obtidas pelo Lumiscan 50 é necessário que
sejam simuladas utilizando uma matriz de 960x960 pixels. Assim, os valores de x na
determinação da função Gaussiana pela equação (6.1) variam entre -9,60 mm (-480
x 0,02 mm) e +9,60 mm (+480 x 0,02 mm).
Para as sub-imagens obtidas pelo Lumiscan 75 e para o Epson Perfection Pro
V750 com 300 dpi, foi considerada uma matriz de 1110x1110 pixels, com os valores
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de x na equação (6.1) variando entre -11,10 mm (-555 x 0,02 mm) e +11,10 mm
(+555 x 0,02 mm). Para as sub-imagens obtidas pelo Epson Perfection Pro V750
com 600 dpi, foi considerada uma matriz de 1076x1076 pixels, com os valores de x
na equação (6.1) variando entre -10,76 mm (-538 x 0,02 mm) e +10,76mm (+538 x
0,02 mm). O uso das matrizes com estes tamanhos possibilitou a redução do
tamanho relativo do pixel utilizado na simulação. Desta forma, o tamanho de matriz
utilizado para as imagens provenientes do Lumiscan 50 é capaz de simular
projeções de pontos focais de 0,02 mm a 19,20 mm, do Lumiscan 75 e do Epson
Perfection Pro V750 com 300 dpi de 0,02 mm a 22,20 mm, do Epson Perfection Pro
V750 com 600 dpi de 0,02 mm a 21,52 mm.
Após a determinação do tamanho das matrizes para simulação da PSF para
cada imagem, torna-se necessário também que a PSF utilizada na restauração de
imagens represente frequências iguais às imagens a serem restauradas. Isso pode
ser feito extraindo da PSF total uma sub-imagem que contenha apenas os pixels
representativos dessas frequências espaciais, para que a restauração seja feita de
forma coerente.
Para as imagens digitalizadas pelo Lumiscan 50 com uma PSF simulada com
uma matriz de tamanho 960x960, a frequência máxima permitida para a esta PSF é
de 3,33 ciclos/mm, do centro até uma das extremidades, é preciso extrair apenas 64
pixels (3,33/0,052). Para as imagens digitalizadas pelo Lumiscan 75 ou pelo Epson
Perfection Pro V750 com 300 dpi, a frequência máxima permitida para a PSF
simulada é de 5,88 ciclos/mm, do centro até uma das extremidades, é preciso extrair
apenas 128 pixels (5,88/0,046).

Para as imagens digitalizadas pelo Epson

Perfection Pro V750 com 600 dpi, a frequência máxima permitida para a PSF
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simulada é de 11,90 ciclos/mm, do centro até uma das extremidades, é preciso
extrair apenas 256 pixels (11,90/0,046).
Dessa forma, para a restauração de imagens digitalizadas no Lumiscan 50,
deve-se extrair da PSF total uma sub-imagem de 128 x 128 pixels. Para a
restauração de imagens digitalizadas no Lumiscan 75 ou no Epson Perfection Pro
V750 com 300 dpi, uma sub-imagem de 256 x 256 e para a restauração de imagens
digitalizadas no Epson Perfection Pro V750 com 600 dpi, uma sub-imagem de
512X512. Note que o tamanho da matriz da sub-imagem extraída de cada MTF é do
mesmo tamanho da sub-imagem extraída da imagem mamográfica obtida com cada
digitalizador.
A Figura 6.11 ilustra como as sub-imagens são extraídas da MTF total para a
composição do filtro inverso de restauração das imagens digitalizadas pelo
digitalizadores Lumiscan 50 e pelo Lumiscar 75.

Lumiscan 50 – MTF 960x960

Lumiscan 75 – MTF 1110x1110

5,88 ciclos/mm
3,33 ciclos/mm

256x256

128x128

Figura 6.11 -Metodologia para ajuste das frequências dos espectros utilizados na composição do filtro
inverso. (a) sub-imagem a ser extraída da MTF simulada para as imagens obtidas pelo Lumiscan 50. (b)
sub-imagem a ser extraída da MTF simulada para as imagens obtidas pelo Lumiscan 75.
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A Figura 6.12 ilustra como as sub-imagens são extraídas da MTF total para a
composição do filtro inverso de restauração das imagens digitalizadas pelo
digitalizador Epson V750 com resoluções de 300 e 600 dpi.

Epson V750 300 dpi – MTF 1110x1110

Epson V750 600 dpi – MTF 1076x1076

512x512

11,90 ciclos/mm

5,88 ciclos/mm
256x256

Figura 6.12 - Metodologia para ajuste das frequências dos espectros utilizados na composição do filtro
inverso. (a) sub-imagem a ser extraída da MTF simulada para as imagens obtidas pelo Epson V750 com
300 dpi. (b) sub-imagem a ser extraída da MTF simulada para as imagens obtidas pelo Epson V750 com
600 dpi.

Para determinação da MTF total do sistema de aquisição deve-se considerar,
ainda, a MTF do digitalizador. A PSF referente aos digitalizadores foi simulada
utilizando tamanhos de matrizes obtidos de acordo com as características de cada
imagem, na qual cada pixel corresponde a 0,02 mm. No caso dos digitalizadores, foi
considerada uma PSF quadrada com distribuição uniforme de intensidade, já que os
sensores de imagem digital possuem essa característica.
O software desenvolvido calcula automaticamente o tamanho do pixel de
cada imagem a ser restaurada, identificando assim em qual digitalizador a imagem
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foi originada. O cálculo do tamanho do pixel é feito antes do processo de
restauração, onde o usuário seleciona na interface de configurações do sistema o
mamógrafo que originou a imagem e o tamanho do filme radiográfico utilizado.
Assim, o aplicativo desenvolvido divide o tamanho do filme selecionado pela largura
da imagem a ser restaurada, obtendo desta forma o tamanho do pixel usado na
digitalização e identificando qual foi o scanner utilizado. A Figura 6.13 ilustra a
interface de configuração do sistema onde o usuário seleciona o equipamento
mamográfico que gerou a imagem e o tamanho do filme radiográfico.

Figura 6.13 - Interface de configurações do sistema onde o usuário seleciona qual o equipamento
mamográfico que originou a imagem a ser restaurada e o tamanho do filme radiográfico da imagem.

Assim, a abertura da PSF do digitalizador vai corresponder ao tamanho do
pixel de cada digitalizador, sendo que de cada matriz de PSF do digitalizador é
retirado uma sub-imagem correspondente ao tamanho das sub-imagens extraídas
dos mamogramas originais. A Tabela 6.3 apresenta os dados para simulação das
MTF’s de cada sub-imagem proveniente de cada um dos digitalizadores utilizados
neste trabalho.
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Tabela 6-3– Dados para simulação das MTF’s para cada sub-imagem utilizada.

Digitalizador

Lumiscan
50

Lumiscan
75

Epson V750
300 dpi

Epson V750
600 dpi

Tamanho do pixel (mm)
utilizado na digitalização

0,15

0,085

0,085

0,042

Tamanho do pixel (mm)
utilizado na matriz de
simulação da MTF

0,02

0,02

0,02

0,02

Tamanho da matriz de
simulação das PSF’s

960X960

1110X1110

1110X1110

1076X1076

Intervalo de freqüência de cada
pixel da matrizes das PSF’s
simuladas (ciclos/mm)

0,052

0,046

0,046

0,046

Tamanho da sub-imagem
extraída das PSF’s para a
composição do filtro inverso

128X128

256X256

256X256

512X512

No domínio da frequência, a MTF completa de um sistema de imagem pode
ser determinada multiplicando-se as MTFs referentes a cada etapa do processo de
aquisição da imagem (conforme demonstrado no Capítulo 3). Assim, após a
aplicação da transformada de Fourier nas PSFs simuladas, a MTF completa do
processo de aquisição da imagem mamográfica é determinada multiplicando-se a
MTF relativa à projeção do ponto focal no centro da sub-imagem com a MTF do
digitalizador, conforme exemplificado na equação (6.3).

𝑀𝑇𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑀𝑇𝐹𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑓𝑜𝑐𝑎𝑙 ∙ 𝑀𝑇𝐹𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟

(6.3)
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Neste trabalho as imagens mamográficas utilizadas nos experimentos foram
adquiridas por três equipamentos mamográficos distintos, conforme mostrado na
Tabela 6.4.

Tabela 6-4 --Equipamentos mamográficos que originaram as imagens utilizadas nos experimentos.

Modelo

Fabricante

Local onde estão
instalados
Hospital das Clínicas de
Ribeirão Preto (FMRPUSP)

Cidade

CGR Senographe
DMR

GE Medical Systems

Mamo Diagnostic
MD 4000

Philips Medical
Systems

Setor de Mastologia do
Hospital São Paulo
(UNIFESP-EPM)

São Paulo

Lorad MIII

Lorad, Hologic
Company

Setor de Mastologia da
Santa Casa de São
Carlos

São Carlos

Ribeirão
Preto

A Tabela 6.5 mostra os tamanhos de pontos focais na direção paralela e
perpendicular ao eixo catodo-anodo de cada equipamento mamográfico utilizado nos
experimentos com imagens reais.
Tabela 6-5 –Dimensão dos pontos focais dos equipamentos mamográficos utilizados nos experimentos com
imagens reais.

Modelo
CGR Senographe DMR

Dimensão do ponto
focal - paralelo
0,45 mm

Dimensão do ponto
focal - perpendicular
0,52 mm

Mamo Diagnostic MD 4000

0,58 mm

0,40 mm

Lorad MIII

0,66 mm

0,34 mm
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6.4.2 – Cálculo do filtro inverso da MTF.
Após a filtragem do ruído no domínio de Anscombe utilizando o filtro de
Wiener e do cálculo da MTF total do sistema de aquisição, é possível, finalmente,
iniciar o procedimento de restauração da imagem mamográfica digital.
O processo de restauração é realizado no domínio da frequência, conforme
descrito no Capítulo 5. Deste modo, deve-se aplicar a transformada de Fourier em
cada sub-imagem extraída da imagem mamográfica digital para obter seu espectro
de Fourier. A imagem, agora no domínio da frequência, é multiplicada pelo filtro
inverso de forma a se obter a imagem restaurada. Finalmente, aplica-se a
transformada inversa de Fourier na imagem resultante para se obter a imagem final
restaurada. O filtro inverso utilizado é composto do resultado da multiplicação da
MTF do ponto focal e da MTF do digitalizador.
Após a redução do ruído quântico da imagem pelo filtro de Wiener no domínio
de Anscombe, há a presença de um ruído residual cuja descrição estatística não é
conhecida. Desta forma, a imagem a ser restaurada ainda apresenta um ruído
desconhecido. Para evitar que o ruído residual seja realçado pelo filtro inverso a
MTF foi limitada no valor 0,25, correspondendo ao valor de 1/4 da função fazendo
com que o filtro inverso possua valor máximo 4. O valor para a limitação do filtro
inverso foi determinado através de testes, sendo este o que apresentou melhor
resultado.
A Figura 6.14 exemplifica a limitação do filtro inverso utilizado neste trabalho,
onde o filtro não atua em frequências com valores inferiores a 0,25.
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filtro inverso
4

MTF
1

1

0,25

0,25

0

0

Figura 6.14- Ilustração da limitação da MTF completa do sistema de imagem e o respectivo filtro inverso.

O filtro inverso 𝐹𝐼(𝑢, 𝑣) pode ser calculado utilizando a equação (6.4), na qual
a 𝑀𝑇𝐹(𝑢, 𝑣) corresponde à função de transferência de modulação completa do
sistema de imagem, 𝐼𝑜 (𝑢, 𝑣) é a sub-imagem original a ser restaurada no domínio
da frequência e 𝐼𝑟 (𝑢, 𝑣) é a imagem restaurada.

𝐼𝑟 (𝑢, 𝑣) = 𝐼𝑜 (𝑢, 𝑣) ∙

1
𝑀𝑇𝐹(𝑢, 𝑣)

(6.4)

Note que o tamanho das sub-imagens 𝐼𝑜 𝑢, 𝑣 e da 𝑀𝑇𝐹(𝑢, 𝑣) devem ser
iguais para que a equação (6.5) possa ser utilizada.
As funcionalidades do aplicativo desenvolvido para restauração de imagens
mamográficas estão ilustradas na Figura 6.15.
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1

2

3

5

4

6

7

8
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Figura 6.15 -Barra de ferramentas do software MStudio desenvolvido.

As funcionalidades do aplicativo estão descritas nos itens abaixo:
1. Abrir a imagem para restauração;
2. Salvar a imagem restaurada ou a imagem de entrada em 8 bits (tiff,
bmp ou jpeg) ou 12 bits (tiff);
3. Apaga a imagem do painel escolhido (painel que abriga a imagem
original ou a imagem restaurada);
4. Inverter a imagem de entrada verticalmente (utilizado para o processo
de restauração se caso a imagem mamográfica não estiver na posição
requerida pelo aplicativo (seção 6.4.5)).
5. Recortar a imagem de (x1,y1) a (x2,y2) ou selecionando na imagem a
posição desejada com o mouse;
6. Abre a interface do banco de controle de qualidade MStore (com as
opções

de

cadastrar,

consultar/alterar

ou

excluir

equipamento

mamográfico)l
7. Abre a interface de configuração do sistema, onde o usuário seleciona
o equipamento mamográfico que originou a imagem e o tamanho do
filme radiográfico desta imagem;
8. Inicia o processo de restauração da imagem mamográfica de acordo
com o equipamento e o tamanho do filme selecionado;
9. Interface com informações explicativas de operação do aplicativo.
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Para restaurar uma imagem o usuário deve primeiramente abri-la (1); inverter
a imagem verticalmente, se for o caso (4); selecionar o equipamento mamográfico
(se este já estiver cadastrado no banco MStore) e o tamanho do filme radiográfico
da imagem (7); e por fim iniciar o processo de restauração (8).
O tempo total de processamento de uma imagem mamográfica completa,
incluindo a filtragem de ruído pelo filtro de Wiener seguido da restauração da
imagem, em um microcomputador PC Pentium 4 de 2,0 GHz, com 1024 MB de
memória RAM, foi de aproximadamente 2,5 minutos. A Figura 6.16 ilustra a interface
do aplicativo MStudio com a imagem original e a imagem restaurada.

Figura 6.16 -Interface do aplicativo MStudio desenvolvido neste trabalho. A imagem à esquerda
corresponde à imagem original e a imagem à direita corresponde a imagem restaurada.
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CAPÍTULO 7
Resultados.

7.1 – Considerações iniciais.
Para avaliação do método proposto as três etapas abaixo foram realizadas:
1. Obtenção de imagens de um simulador de mama (phantom) com
diferentes doses de radiação e resoluções espaciais, a fim de analisar
a redução do ruído quântico e a melhoria na resolução espacial
proporcionada pela restauração. Deste modo, foi investigada a
melhoria do sinal em relação ao ruído que a imagem restaurada
obteve. Como diversas técnicas de redução de ruído acaba causando
certo borramento nos detalhes finos e bordas das imagens filtradas, a
avaliação da melhoria da resolução espacial investigou se o processo
de filtragem de ruído introduziu alguma degradação indesejada e se o
filtro inverso foi capaz de restaurar as frequências que foram
degradadas no processo de aquisição.
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2. Investigação da melhoria do desempenho de um algoritmo de detecção
automática de microcalcificações (CAD) ao utilizar ROI’s originais e
restauradas extraídas das imagens do simulador de mama obtidas na
etapa anterior com diferentes doses de radiação e diferentes
resoluções espaciais. A utilização de imagens de um simulador
(phantom) nesses testes de avaliação do desempenho do esquema
CAD se justifica pois dessa forma é possível ter certeza da presença
de agrupamentos de microcalcificações em determinadas regiões da
imagem e ainda há a informação exata dos tamanhos dessas
microcalcificações, conforme o gabarito fornecido pelo fabricante.
Assim, o objetivo desta etapa é verificar a melhoria na detecção
automática de microcalcificações de diversos tamanhos pelo CAD
antes e após o processo de restauração, avaliando ainda para quais
tamanhos de microcalcificações o processo de restauração mais
contribuiu.

3. Depois de realizados os testes experimentais utilizando as imagens de
um phantom mamográfico, foi investigado também se o método
proposto poderia ser empregado na restauração de imagens reais de
mamas densas. Conforme abordado no Capítulo 2, segundo Nishikawa
et al. (1994), as imagens de mamografia que proporcionam o pior
desempenho de um esquema CAD são as imagens de mamas densas.
Isso é devido ao baixo contraste encontrado nestas imagens, fazendo
com que as estruturas de interesse fiquem “camufladas” entre os
tecidos que compõem a mama. Assim, esta etapa consiste em verificar
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a melhoria que o método proposto pode proporcionar no desempenho
de um esquema CAD ao restaurar imagens de mamas densas. As
imagens utilizadas nesta etapa são provenientes de 3 equipamentos
mamográficos distintos e são imagens devidamente laudadas por um
especialista.

7.2 – Validação do método para imagens de um simulador mamográfico.
Para validar a melhoria da resolução espacial e a melhoria na redução do
ruído nas imagens restauradas, foram determinados os parâmetros de qualidade
referentes ao equipamento mamográfico Lorad M-III, instalado no Setor de
Mastologia da Santa Casa da cidade de São Carlos (SP). Foi obtido neste
equipamento duas imagens do phantom de certificação CIRS modelo 011-A (CIRS,
EUA) ilustrado na Figura 7.1.

(a)

(b)

Figura 7.1- Phantom de certificação CIRS utilizados nos resultados experimentais. (a) gabarito do
phantom fornecido pelo fabricante mostrando as diversas estruturas e regiões de interesse.
Estruturas 2 a 13 correspondem a agrupamentos de microcalcificações de tamanhos variados:
(2): 0,13mm, (3): 0,16mm, (4): 0,19mm, (5): 0,23mm, (6): 0,27mm, (7): 0,40mm, (8): 0,23mm, (9):
0,19mm, (10): 0,16mm, (11): 0,23mm, (12): 0,19mm e (13): 0,16mm. (b) imagem mamográfica do
phantom.
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As duas imagens do phantom foram obtidas da seguinte maneira: uma
imagem foi adquirida com dose de 4,75mGy e a outra imagem foi adquirida com
dose de 8,25mGy. Desta forma obtemos uma imagem com maior nível de ruído
quântico (4,75 mGy) e uma com menor nível de ruído (8,25 mGy) para comparação
da melhoria na relação sinal-ruído pelo método proposto. Estas duas imagens
adquiridas com diferentes doses foram digitalizadas utilizando diferentes resoluções
espaciais. Para digitalizá-las, foi utilizado um digitalizaor de filme radiográfico Epson
modelo Perfection V750 Pro, com resolução de contraste de 3800 níveis de cinza.
Cada uma das imagens foi digitalizada com 300 dpi (tamanho de pixel de 0,085 mm)
e 600 dpi (tamanho de pixel de 0,042 mm), totalizando em 4 imagens de phantom,
conforme apresentado na tabela 7.1.

Tabela 7-1 -Imagens de um simulador de mama para validação do algoritmo de restauração desenvolvido.

Imagem

1

2

3

4

Dose (mGy)

4,75

4,75

8,25

8,25

Resolução Espacial (dpi)

300

600

300

600

7.2.1 – Avaliação da melhoria da resolução espacial utilizando padrão
de barras.
Para avaliar a melhoria na resolução espacial pelo método de restauração
proposto, foi extraída de cada imagem de phantom (imagem 1, 2, 3 e 4) uma região
que contém um padrão de barras que varia de 5 até 20 pares de linhas por milímetro
(pl/mm). Essa região pode ser visualizada no alto da imagem na Figura 7.1(a) e
7.2(a). Devido à subjetividade da técnica de observação visual direta da imagem do
padrão de barras como estimativa da resolução espacial (dependência de operador
humano) a determinação do menor par de linhas que pode ser resolvido na
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aquisição da imagem é o par de linhas tal que se perceba alguma variação em seu
perfil de níveis de cinza (BRETTLE et al., 1996). Assim para avaliação da melhoria
na resolução espacial foi utilizada a região com o padrão de barras da imagem de
phantom original e a mesma região restaurada com o método proposto neste
trabalho. Para cada região foi traçado o perfil de níveis de cinza para avaliar
visualmente qual é o menor par de linhas resolvíveis na imagem. Para traçar o perfil
de níveis de cinza foi escolhida a linha que corresponde à metade da altura da
imagem. A Figura 7.2 ilustra a imagem do padrão de barras e seu respectivo perfil
de níveis de cinza para a imagem original obtida com dose de 8,25 mGy e
digitalizada com 600 dpi.

Níveis de Cinza

(a)

5

6

7

8

9 10 11

12 13

16 1718
14 15
(a)

(b)
Posição Relativa (pixel)
Figura 7.2- Avaliação da resolução espacial. (a) imagem do padrão de barras sem restauração. (b) Perfil
de níveis de cinza da imagem. Os números contidos na figura correspondem aos valores de pares de linhas
por milímetro (pl/mm) que foram resolvidos.
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A Figura 7.3 (a) ilustra o resultado obtido para a mesma imagem do padrão de
barras mostrada na Figura 7.2(a), só que agora restaurada pelo método proposto. A
Figura 7.3 (b) ilustra o perfil de níveis de cinza correspondente à imagem 7.3(a).

(a)

Níveis de Cinza
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5

6

7

10
8 9

11 12 13 14 15 16 17 18 19

(b)
Posição Relativa (pixel)
Figura 7.3 -Avaliação da resolução espacial. (a) imagem do padrão de barras após a restauração. (b) Perfil
de níveis de cinza da imagem. Os números contidos na figura correspondem aos valores de pares de linhas
por milímetro (pl/mm) que foram resolvidos.

O menor par de linha resolvível na imagem pode ser visto como o par que
contém o maior número de linhas por milímetros onde possa ser observado alguma
variação nos níveis de cinza. Na Figura 7.3 (b) pode-se notar o grande aumento nos
número de pares de linhas resolvíveis na imagem restaurada em comparação com a
imagem sem restauração na Figura 7.2 (b). A imagem original ilustrada na Figura 7.2
(a) foi adquirida com 8,25 mGy e digitalizada com 600 dpi e pode resolver até 13
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pl/mm. Após a restauração desta mesma imagem pelo método proposto (Figura 7.3
(a)), a imagem passou a resolver até 17 pl/mm.
A Tabela 7.2 apresenta os resultados obtidos com as imagens originais e as
imagens restauradas na avaliação da resolução espacial por perfil de níveis de
cinza. A tabela mostra o valor máximo de pares de linhas que foram resolvidos para
cada umas das 4 imagens de padrão de barras obtidas com diferentes doses e
resoluções espaciais, antes e após a restauração.

Tabela 7-2 -Avaliação da resolução espacial a partir da imagem do padrão de barras

Conjunto de Imagens

Imagens sem restauração

Resolução
Espacial (dpi)
300 dpi
300 dpi
600 dpi
600 dpi

Dose (mGy)

pl/mm

4,75
8,25
4,75
8,25

9
9
10
13

300 dpi
300 dpi
600 dpi
600 dpi

4,75
8,25
4,75
8,25

10
14
12
17

Imagens restauradas pelo
método proposto neste trabalho

7.2.2 – Avaliação da melhoria da redução de ruído quântico.
Para avaliar a redução do ruído quântico pelo método proposto foi utilizado o
parâmetro de avaliação através da análise da relação sinal ruído. Se considerarmos
a imagem restaurada como o sinal e a diferença entre esta e a imagem original
como o ruído, podemos definir a relação sinal-ruído (SNR, de signal-to-noise ratio) a
partir da equação (7.1) (GONZALEZ; WOODS, 2008):

𝑆𝑁𝑅 =

𝑀 −1
𝑥=0
𝑀 −1
𝑥 =0

𝑁 −1
𝑦 =0

𝑁 −1 𝑓
𝑦 =0

𝑥,𝑦 2

𝑓 𝑥,𝑦 − 𝑓 𝑥,𝑦

2

(7.1)
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na qual, 𝑓 𝑥, 𝑦 é a imagem original e 𝑓 𝑥, 𝑦 é a imagem restaurada. Quanto maior
for a SNR, menor é o ruído presente na imagem, ou seja, maior é o sinal em relação
ao ruído.
Para verificar a melhoria na relação sinal ruído, foi extraída de cada uma das
imagens de phantom uma região uniforme de 80 X 80 pixels. Três casos foram
considerados para a análise da melhoria de relação sinal-ruído. Primeiro, a utilização
da imagem original sem nenhum pré-processamento para redução de ruído.
Segundo, a aplicação do filtro da mediana na imagem original para a redução de
ruído e, por último, foi utilizado para a redução do ruído o filtro de Wiener no domínio
de Anscombe proposto neste trabalho. Todas essas imagens foram restauradas
utilizando o filtro Inverso da MTF do sistema de imagem. Os resultados das SNR
obtidas para os três casos descritos acima, estão dispostos na Tabela 7.3.

Tabela 7-3 -Comparação da relação sinal-ruído das imagens mamográficas do phantom após a
restauração.

Conjunto de Imagens

Resolução Espacial
(dpi)
300 dpi
300 dpi
600 dpi
600 dpi

Dose
(mGy)
4,75
8,25
4,75
8,25

SNR
(db)
73,1
74,3
75,0
75,4

Restaurada após redução de
ruído pelo filtro da mediana

300 dpi
300 dpi
600 dpi
600 dpi

4,75
8,25
4,75
8,25

66,6
73,6
67,1
72,4

Restaurada após redução de
ruído pela transformada de
Anscombe e filtro de Wiener

300 dpi
300 dpi
600 dpi
600 dpi

4,75
8,25
4,75
8,25

83,4
91,0
85,2
89,5

Restaurada sem redução de
ruído
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A escolha da utilização do filtro da mediana para filtrar o ruído antes do
processo de restauração utilizando o filtro inverso da MTF foi devido a este ser um
filtro simples de implementação, capaz de atenuar ruídos e preservar as
características de borda da imagem, diferentemente do filtro da média, no qual os
detalhes finos da imagem não são preservados (GONZALEZ; WOODS, 2008).

7.3 – Avaliação da melhoria do desempenho de um algoritmo de
detecção automática de microcalcificações.
A avaliação da melhoria do desempenho de um algoritmo de detecção
automática de microcalcificações foi realizada em duas etapas: primeiramente foram
selecionadas ROI’s contendo microcalcificações extraídas das imagens de phantons
obtidas com diferentes doses de radiação e diferentes resoluções espaciais. As
ROI’s foram recortadas das imagens mamográficas utilizando a ferramenta de
recorte contida no software desenvolvido, e em seguida estas foram submetidas a
um algoritmo de detecção automática de microcalcificações (CAD) para avaliação da
melhoria na detecção ao utilizar as imagens restauradas em relação às imagens
originais.
O algoritmo de detecção de microcalcificações utilizado foi desenvolvido em
trabalho prévio (GOES et al., 2002), e utiliza técnicas clássicas de processamento e
segmentação de imagens para detectar automaticamente microcalcificações em
imagens mamográficas. Esses algoritmos já foram implementados e testados em
diversos trabalhos, e seus resultados são bem reconhecidos (Nishikawa et al.,1993;
Wallet et al., 1997; Nappi et al.,1999). O algoritmo de detecção utilizado permite que
seja processado de uma vez um conjunto de imagens. Assim, cada conjunto de
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imagens foram processados separadamente pelo algoritmo de detecção e cada
microcalcificação que foi detectada foi pintada de cor-de-rosa.

7.3.1 – Avaliação da melhoria do desempenho de um algoritmo de
detecção automática de microcalcificações utilizando imagens de
phanton.
Para avaliar o desempenho do método proposto no realce de estruturas de
interesse em imagens de mamografia obtidas com diferentes doses de raios X e
resoluções espaciais, foram selecionadas 12 ROI’s em cada uma das quatro
imagens de phantons: 6 regiões contendo cada uma um agrupamento de
microcalcificações. Cada agrupamento possui 6 microcalcificações de tamanhos
variados (regiões 2 - 7 na Figura 7.1). Foram selecionadas ainda 6 ROI’s que não
continham

agrupamentos

de

microcalcificações.

Todas

as

imagens foram

processadas pelo método proposto, totalizando 96 ROI’s: 48 originais e 48
restauradas.
Essas imagens foram utilizadas no algoritmo de detecção automática de
microcalcificações para comparação dos resultados obtidos entre as imagens
originais e as imagens restauradas pelo algoritmo desenvolvido. Ao final do
processamento pelo esquema de detecção automática de microcalcificações, o
algoritmo marca nas imagens as microcalcificações detectadas. Dessa forma, é
possível, a partir dos resultados obtidos no processamento, quantificar o número de
estruturas corretamente detectadas em ambos os casos: nas imagens originais e
nas imagens restauradas.
Na Figura 7.4, as ROI’s na esquerda (a e c) mostram as microcalcificações
detectadas para um agrupamento extraído da imagem do phantom quando utilizadas
as ROI’s originais adquiridas com 4,75 mGy e digitalizadas com 300 dpi. As imagens
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da direita (b e d) mostram as microcalcificações detectadas quando utilizadas as
mesmas ROI’s após a restauração pelo método proposto.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 7.4 -Resultados obtidos com o programa de detecção automática de microcalcificações utilizando
imagens com microcalcificações obtidas com dose 4,75 mGy e digitalizada com 300 dpi. (a) e (c): imagens
originais; (b) e (d): imagens restauradas pelo algoritmo proposto.

Nota-se na Figura 7.4 que mais microcalcificações foram detectadas quando
utilizadas as imagens restauradas pelo algoritmo proposto neste trabalho. As ROIs a
e c possuem seis microcalcificações cada uma. Pode-se notar que utilizando as
imagens originais (imagens a e c), a detecção pelo esquema automático de
detecção apresentou 6 falsos negativos, dado que apenas seis sinais foram
detectados. Utilizando as mesmas ROI’s, só que agora processada pelo método
proposto (imagens b e d), o número de sinais detectados aumentou para 9
diminuindo para apenas 3 os casos de falsos negativos. Ademais, as estruturas
realçadas nas imagens c e d correspondem a estruturas muito pequenas, de 0,13 e
0,19 mm, respectivamente, o que mostra a importante contribuição do método
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proposto no realce de tais estruturas que são difíceis de serem localizadas devido ao
seu tamanho reduzido.
Para uma melhor investigação da melhoria do desempenho do esquema CAD
utilizando imagens restauradas pelo método proposto, os resultados obtidos foram
agrupados de acordo com o tamanho das microcalcificações. As microcalcificações
foram separadas em três grupos: 0,13 a 0,16mm; 0,19 a 0,23 mm e 0,27 a 0,40 mm.
Na Figura 7.5(a) está ilustrado os resultados obtidos pelo esquema CAD ao utilizar
as imagens originais e as restauradas adquiridas com diferentes doses e resoluções
espaciais, conforme descrito na tabela 7.1. Na parte inferior do gráfico está a tabela
que contém o número de microcalcificações que foram detectadas para cada grupo
de tamanhos diferentes (o número máximo de microcalcificações detectadas é 12).

(a)

(b)
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(c)

(d)
Figura 7.5 -Avaliação da taxa de detecção de microcalcificações. (a) Resultados obtidos com as ROI’s
adquiridas com 4,75mGy e digitalizadas com 300dpi . (b) Resultados obtidos com as ROI’s adquiridas
com 8,25 mGy e digitalizadas com 300dpi. (c) Resultados obtidos com as ROI’s adquiridas com 4,75mGy e
digitalizadas com 600dpi. (d) Resultados obtidos com as ROI’s obtidas com 8,25 mGy e digitalizadas com
600 dpi.

Analisando a Figura 7.5, pode-se notar que o maior ganho na taxa de
detecção foi obtido para as microcalcificações de menor dimensão que são
justamente as mais difíceis de detectar e foram as mais degradadas no processo de
aquisição da imagem. Isso mostra a grande contribuição do método proposto, uma
vez que este é capaz de restaurar estruturas de tamanho reduzido que são os
primeiros indícios da presença de câncer de mama e que provavelmente nem um
especialista ou esquema CAD poderiam localizar devido ao baixo contraste que
estas estruturas apresentam nas imagens.
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Para uma melhor análise do desempenho do esquema CAD, o número de
falsos positivos obtidos para as imagens com diferentes doses e resoluções
espaciais estão ilustradas no gráfico da Figura 7.6. A Figura 7.6(a) ilustra os
resultados obtidos ao utilizar as imagens originais e as restauradas obtidas com
diferentes doses e resoluções espaciais, conforme descrito na tabela 7.1.

(a)

(b)

(c)
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(d)
Figura 7.6 -Avaliação da taxa falsos positivos na detecção de microcalcificações. (a) Resultados obtidos
com as ROI’s adquiridas com 4,75mGy e digitalizadas com 300dpi . (b) Resultados obtidos com as ROI’s
adquiridas com 8,25mGy e digitalizadas com 300dpi. (c) Resultados obtidos com as ROI’s adquiridas com
4,75mGy e digitalizadas com 600dpi. (d) Resultados obtido com as ROI’s adquiridas com 8,25mGy e
digitalizadas com 600dpi.

Pode-se notar uma grande diminuição na taxa falso positivo pelo CAD quando
imagens restauradas são utilizadas. Para as ROI’s adquiridas com 4,75 mGy com
300 dpi, por exemplo, a taxa de falsos positivos foi reduzida em 50% em
comparação à taxa obtida com as ROI’s originais. Para as ROI’s adquiridas com
com 8,25 mGy e digitalizada com 300 dpi, a taxa de falsos positivos foi reduzida em
66,6%, o que mostra a eficiência da redução do ruído nas ROI’s restauradas pelo
método proposto.

7.3.2 – Avaliação da melhoria do desempenho de um algoritmo de
detecção automática de microcalcificações utilizando imagens reais.
Neste trabalho foi realizada uma investigação da melhoria no desempenho de
um esquema de detecção de microcalcificações (CAD) ao utilizar imagens de
phantons adquiridas com diferentes doses de radiação e diferentes resoluções
espaciais.. Após realizados os testes com os phantons e comprovada a melhoria no
desempenho do esquema CAD utilizado, a etapa seguinte foi verificar se esta
melhoria também é alcançada utilizando imagens reais de exames de mamografia.
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Para que isso pudesse ser realizado, foi selecionado no banco de imagens
mamográficas do LAPIMO um conjunto de imagens de mamas densas provenientes
de 3 equipamentos mamográficos distintos devidamente laudadas por radiologistas.
Estes 3 equipamentos mamográficos estão descritos na Tabela 6.4 do Capítulo 6,
sendo os mamógrafos: CRG Senographe DMR, Mamo Diagnostic MD 4000 e Lorad
MIII. Foram utilizadas imagens com a presença de microcalcificações e imagens
sem

microcalcificações.

As

imagens

provenientes

dos

mamógrafos

CGR

Senographe DMR e do Lorad MIII foram digitalizadas com tamanho de pixel de 0,15
mm e as imagens provenientes do mamógrafo Mamo Diagnostic MD 4000 foram
digitalizadas com tamanho de pixel de 0,085 mm.
Para cada equipamento mamográfico, foi selecionado um conjunto de
imagens para que fossem restauradas pelo programa MStudio, a partir dos
parâmetros de qualidade determinados previamente pelo trabalho de Vieira et al.,
(2008) e inseridos no banco de controle de qualidade MStore.

Assim, para a

restauração das imagens mamográficas a partir do conhecimento a priori das
características do processo de aquisição, o programa desenvolvido busca no banco
de controle de qualidade os seguintes parâmetros: tamanho efetivo do ponto focal
do equipamento mamográfico no centro do campo; localização do raio central do
feixe (centro do campo) na imagem mamográfica digital; distância foco-filme (DFF);
distância do objeto ao filme (DOF) e o ângulo de inclinação do anodo.
A Figura 7.7 mostra um exemplo de uma imagem mamográfica obtida no
mamógrafo CGR Senographe DMR com tamanho de pixel de 0,15 mm, antes e
depois de restaurada pelo software computacional MStudio, a partir dos parâmetros
oriundos do banco MStore. A imagem à esquerda corresponde mamografia original
e a imagem à direita representa a imagem restaurada após o processamento. Pode-

Restauração de imagens mamográficas digitais utilizando o filtro de Wiener no domínio de Anscombe e o filtro inverso
da MTF no domínio da frequência

CAPITULO 7 - Resultados

se observar a melhoria visual da imagem restaurada em relação à imagem original.
Através da restauração, os componentes de frequências que perderam modulação
pelo processo de aquisição, ou seja, perderam contraste, foram restaurados na
imagem podendo ser pecebidos pelo aumento no contraste da imagem, com o
realce de detalhes finos e estruturas de tamanhos reduzidos, além da redução do
ruído.

1

1
2

2

(a)

(b)

Figura 7.7-Imagem mamográfica obtida de um exame realizado no Hospital das Clínicas de Ribeirão
Preto no mamógrafo CGR Senographe DMR. (a) imagem original; (b) imagem restaurada pelo software
computacional MStudio.

Para uma melhor visualização do realce obtido pelo processamento da
imagem pelo método proposto, foram recortadas e ampliadas duas regiões
específicas de ambas as imagens apresentadas na Figura 7.7. Os recortes
efetuados estão delimitados pelos quadrados brancos da figura. Os recortes
ampliados são mostrados na Figura 7.8 e na Figura 7.9.
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(a)

(b)

Figura 7.8 -Imagem ampliada do recorte (1) da imagem mamográfica mostrada na Figura 8.7: (a) Imagem
original; (b) Imagem restaurada.

(b)

(a)

Figura 7.9 -Imagem ampliada do recorte (2) da imagem mamográfica mostrada na Figura 8.7: (a) Imagem
original; (b) Imagem restaurada.

Para os testes com o esquema de detecção automática de microcalcificações,
selecionou-se um conjunto de 90 imagens mamográficas, separadas de acordo com
os equipamentos (mamógrafo e digitalizador) utilizados no processo de aquisição.
Cada conjunto de imagens foi selecionado de tal modo que representasse tanto
casos

cujo

laudo

médico

apontava

a

existência

de

agrupamentos

de

microcalcificações, quanto exames onde era comprovada a inexistência de lesões
ou microcalcificações suspeitas. A Tabela 7.4 mostra, para cada equipamento
mamográfico, o número de exames selecionados, o digitalizador utilizado, o número
total de imagens processadas pelo programa MStudio e o número total de ROI’s
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selecionadas das imagens e que foram processadas pelo esquema de detecção
automática de microcalcificações (GOES et al., 2002).

Tabela 7-4 - Conjuntos de imagens processadas pelo programa MStudio como pré-processamento de um
esquema de detecção automática de microcalcificações

No de
Total de
exames
imagens
selecionados mamográficas
restauradas

No de ROI’s
processadas
pelo esquema
de detecção

Mamógrafo

Digitalizador

CGR
Senographe
DMR

Lumiscan
50

12

48

30

Mamo
Diagnostic MD
4000

Lumiscan
75

8

32

30

Lumiscan
50

12

48

30

Lorad MIII

De cada conjunto selecionado foram extraídas regiões de interesse de 100 x
100 pixels para o processamento pelo esquema de detecção automática de
microcalcificações. Deste modo, para cada equipamento obteve-se um conjunto de
ROI’s extraídas de imagens mamográficas reais, contendo 50% de ROI’s onde foi
comprovada a presença de agrupamentos de microcalcificações, e 50% de ROI’s
que não apresentavam estruturas suspeitas. Todas as imagens selecionadas foram
processadas pelo método proposto, o que resultou em um total de 180 ROI’S, sendo
90 originais e 90 restauradas.
As microcalcificações agrupadas constituem um indício importante para a
investigação do câncer de mama, conforme discutido no Capítulo 2. Para definir a
quantidade de microcalcificações por área a ser considerada como um cluster de
microcalcificações, foi utilizada a definição de Fam (FAM et al.,1988) onde uma área
de 1cm2 com 3 microcalcificações ou mais é considerada como um cluster. A Figura
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7.10 ilustra seis exemplos da aplicação do pré-processamento pelo programa
MStudio no esquema CAD para detecção de microcalcificações. Os agrupamentos
de microcalcificações estão delimitados pelos quadrados pretos.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)
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(g)

(h)

(i)

(j)

Figura 7.10 -ROI’s originais e restauradas extraídas dos mamogramas. (a, c, e, g, i) imagens originais; (b,
d, f, h, j) imagens restauradas.

Nota-se

uma

maior nitidez nas

ROI’s

que

foram

restauradas;

as

microcalcificações presentes na imagem, por exemplo, são visualizadas com mais
clareza nessas regiões, possibilitando a identificação de agrupamentos. Na Figura
7.10(a), por exemplo, foi localizado apenas um agrupamento de microcalcificações.
Já utilizando a mesma ROI, só que agora restaurada pelo método proposto, pode-se
localizar dois clusters de microcalcificações. Isto ocorre porque o filtro de inverso
realçou

os

componentes

de

alta

frequência

da

imagem

(no

caso,

as

microcalcificações) e atenuou o ruído, fazendo com que as estruturas se tornassem
mais facilmente visíveis. Com isso, as ROI’s restauradas apresentam qualidade
superior à ROI original, pois as degradações inerentes ao processo de aquisição
foram “compensadas” pelo esquema de processamento proposto.
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Para uma melhor investigação do desempenho do esquema de detecção ao
utilizar as imagens originais e restauradas, foram calculadas as taxas de verdadeiropositivo e falso-positivo para cada conjunto de ROI’s selecionadas das imagens
mamográficas. As imagens que o continham agrupamento de microcalcificações
foram utilizadas para o cálculo da taxa de verdadeiro positivo, ou seja, os
agrupamentos de microcalcificações em cada ROI que foram detectadas e, as
imagens que não continham agrupamento de microcalcificações foram utilizadas
para o cálculo da taxa de falso positivo, ou seja, os casos de agrupamentos de
microcalcificações detectados em imagens que não os continham. As tabelas a
seguir (Tabela 7.5, Tabela 7.6 e Tabela 7.7) mostram os resultados obtidos para a
sensibilidade e especificidade do esquema CAD quando utilizadas imagens originais
e imagens restauradas para cada equipamento mamográfico. O desvio padrão (DP)
corresponde a um parâmetro de segmentação presente no algoritmo de detecção, e
que pode ser alterado pelo usuário. Quanto menor for o desvio padrão, mais sinais
serão detectados, mas, ao mesmo tempo, aumentará o número de falsos positivos.
Tabela 7-5 -Resultados obtidos para as imagens restauradas provenientes do mamógrafo CGR
Senographe DMR. O = imagem original; R = imagens restauradas; VP = verdadeiro-positivo; FN = falsonegativo, VN = verdadeiro-negativo; FP = falso-positivo; DP = desvio padrão do esquema de detecção
automática de microcalcificações. Valores em percentagem %.

VP

FN

VN

FP

DP

O

R

O

R

O

R

O

R

2,5

68,97

86,21

31,03

13,79

68,97

75,86

31,03

24,14

3

55,17

72,41

44,83

27,59

82,76

82,76

17,24

17,24

3,5

44,83

72,41

55,17

27,59

100,00

96,55

0,00

3,45

4

37,93

62,07

62,07

37,93

100,00

100,00

0,00

0,00

4,5

27,59

51,72

72,41

48,28

100,00

100,00

0,00

0,00
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Tabela 7-6 -Resultados obtidos para as imagens restauradas provenientes do mamógrafo Mamo
Diagnostic MD 4000. O = imagem original; R = imagens restauradas; VP = verdadeiro-positivo; FN =
falso-negativo, VN = verdadeiro-negativo; FP = falso-positivo; DP = desvio padrão do esquema de
detecção automática de microcalcificações. Valores em percentagem %.

VP

FN

VN

FP

DP

O

R

O

R

O

R

O

R

2,5

75,86

89,66

24,14

10,34

51,72

51,72

48,28

37,93

3

62,07

86,21

37,93

13,79

75,86

75,86

24,14

17,24

3,5

51,72

86,21

48,28

13,79

100,00

93,10

0,00

6,90

4

34,48

75,86

65,52

24,14

100,00

96,55

0,00

3,45

4,5

27,59

48,28

72,41

51,72

100,00

100,00

0,00

0,00

Tabela 7-7 -Resultados obtidos para as imagens restauradas provenientes do mamógrafo Lorad M-III. O
= imagem original; R = imagens restauradas; VP = verdadeiro-positivo; FN = falso-negativo, VN =
verdadeiro-negativo; FP = falso-positivo; DP = desvio padrão do esquema de detecção automática de
microcalcificações. Valores em percentagem %.

VP

FN

VN

FP

DP

O

R

O

R

O

R

O

R

2,5

65,52

79,31

34,48

20,69

82,76

86,21

17,24

13,79

3

48,28

65,52

51,72

34,48

89,66

89,66

10,34

10,34

3,5

27,59

58,62

72,41

41,38

100,00

100,00

0,00

0,00

4

13,79

51,72

86,21

48,28

100,00

100,00

0,00

0,00

4,5

10,34

41,38

89,66

58,62

100,00

100,00

0,00

0,00

Foi traçada a curva ROC para avaliação do desempenho do esquema CAD
em relação a cada conjunto de imagens de acordo com a metodologia descrita no
Capítulo 2, seção 2.4.1. Assim, foi possível avaliar o desempenho do esquema CAD
na detecção automática de microcalcificações quando considerada a etapa de préprocessamento proposta.
O valor do desvio padrão ideal que deve ser utilizado pelo esquema de
detecção pode ser obtido a partir da curva ROC, e corresponde ponto onde se
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consegue a maior taxa de verdadeiro positivo para a menor taxa de falso positivo. As
Figuras 7.11, 7.12 e 7.13 ilustram as curvas ROC obtidas para os dados das

Taxa – Verdadeiro Positivo

Tabelas 7.5, 7.6 e 7.7.

Taxa – Falso Positivo
Figura 7.11 - Curvas ROC obtidas para os valores da Tabela 7.5. A curva mais escura representa os
resultados obtidos para o esquema CAD utilizando imagens originais. A curva mais clara foi traçada
utilizando os dados obtidos com as imagens restauradas. Os pontos da curva ROC foram obtidos variando
o desvio padrão do esquema de detecção.

Taxa – Verdadeiro Positivo

160

Taxa – Falso Positivo
Figura 7.12 - Curvas ROC obtidas para os valores da Tabela 7.6. A curva mais escura representa os
resultados obtidos para o esquema CAD utilizando imagens originais. A curva mais clara foi traçada
utilizando os dados obtidos com as imagens restauradas. Os pontos da curva ROC foram obtidos variando
o desvio padrão do esquema de detecção.
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Taxa – Falso Positivo

Figura 7.13 - Curvas ROC obtidas para os valores da Tabela 7.7. A curva mais escura representa os
resultados obtidos para o esquema CAD utilizando imagens originais. A curva mais clara foi traçada
utilizando os dados obtidos com as imagens restauradas. Os pontos da curva ROC foram obtidos variando
o desvio padrão do esquema de detecção.

Os resultados mostraram que, quando as imagens originais obtidas com o
mamógrafo CGR Senographe DMR (resultados na Tabela 7.5 e curva ROC ilustrada
na Figura 7.11) foram utilizadas no esquema CAD, a área sob a curva ROC foi de Az
= 0,76. Ao utilizar as mesmas imagens após a restauração pelo método proposto, a
área sob a curva ROC aumentou para Az = 0,87. Para as imagens provenientes do
mamógrafo Mamo Diagnostic MD 4000 (resultados na Tabela 7.6 e curva ROC
ilustrada na Figura 7.12), a área sob a curva ROC foi de Az = 0,75 para as imagens
originais e de Az = 0,91 para as imagens restauradas. Para as imagens do
mamógrafo Lorad MIII (resultados na Tabela 7.7 e curva ROC ilustrada na Figura
7.13), a área sob a curva ROC foi de Az = 0,77 para as imagens originais e de Az =
0,88 para as imagens restauradas. As Tabelas 7.8, 7.9 e 7.10 mostram os
resultados obtidos pelo esquema de detecção para o DP que proporcionou melhor
resultado nas Tabelas 7.5, 7.6 e 7.7. Para o mamógrafo CGR Senographe DMR o
melhor desempenho do esquema de detecção foi alcançado ao utilizar DP = 2,5,
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para o mamógrafo Mamo Diagnostic MD 4000 ao utilizar DP = 3,0 e para o
mamógrafo Lorad M-III ao utilizar DP = 2,5.
Tabela 7-8-Resultados obtidos para as imagens restauradas oriundas do mamógrafo CGR Senographe
DMR. O = imagem original; R = imagens restauradas; VP = verdadeiro-positivo; FN = falso-negativo, VN
= verdadeiro-negativo; FP = falso-positivo; no CD = número de clusters detectados (número total de casos é
29); % CD = porcentagem de clusters detectados.

VP
o

n CD
%CD

FN

VN

FP

O

R

O

R

O

R

O

R

20
68,97

25
86,21

9
31,03

4
13,79

20
68,97

22
75,86

9
31,03

7
24,14

Tabela 7-9 -Resultados obtidos para as imagens restauradas oriundas do mamógrafo Mamo Diagnostic
MD 4000. O = imagem original; R = imagens restauradas; VP = verdadeiro-positivo; FN = falso-negativo,
VN = verdadeiro-negativo; FP = falso-positivo; no CD = número de clusters detectados (número total de
casos é 29); % CD = porcentagem de clusters detectados.

VP
o

n CD
%CD

FN

VN

FP

O

R

O

R

O

R

O

R

18
62,07

25
86,21

11
37,93

4
13,79

22
75,86

22
75,86

7
24,14

5
17,24

Tabela 7-10 -Resultados obtidos para as imagens restauradas oriundas do mamógrafo Lorad M-III. O =
imagem original; R = imagens restauradas; VP = verdadeiro-positivo; FN = falso-negativo, VN =
verdadeiro-negativo; FP = falso-positivo; no CD = número de clusters detectados (número total de casos é
29); % CD = porcentagem de clusters detectados.

VP
o

n CD
%CD

FN

VN

FP

O

R

O

R

O

R

O

R

19
65,52

23
79,31

10
34,48

6
20,69

24
82,76

25
86,21

5
17,24

4
13,79

A Tabela 7.11 mostra os resultados obtidos para a área da curva ROC ao
utilizar as imagens originais e as imagens restauradas para os três equipamentos
mamográficos utilizados neste trabalho.
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Tabela 7-11 -Resultados obtidos para a área da curva ROC ao utilizar as imagens mamográficas originais
e restauradas para os três equipamentos mamográficos. O = imagem original; R = imagens restauradas.

Mamógrafo

AZ
O

R

CGR Senographe DMR

0,76

0,87

Mamo Diagnostic MD 4000

0,75

0,91

Lorad M-III

0,77

0,88

Para verificar a melhoria na redução de ruído nas imagens reais restauradas,
foi calculada a relação sinal-ruído utilizando a equação (7.1). Foram considerados
três casos para comparação da relação sinal-ruído. No primeiro caso foi considerada
a imagem original sem filtragem de ruído e restaurada pelo filtro inverso da MTF. No
segundo, as imagens originais foram processadas pelo filtro de Wiener no domínio
da frequência utilizando a MTF do equipamento mamográfico a partir do método
desenvolvido em (VIEIRA, 2005). No terceiro, as imagens originais foram
processadas pelo método proposto neste trabalho.
A SNR calculada para os três casos estão dispostas na tabela 7.12. Nota-se
que da mesma forma que para as imagens de phantons, a imagem processada pela
transformada de Ancombe e o filtro inverso, que é a proposta desse trabalho, é a
que possui melhor relação sinal ruído.
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Tabela 7-12 --Avaliação da relação sinal-ruído das imagens reais

Conjunto de Imagens

Restaurada pelo filtro inverso da
MTF sem redução de ruído

Restaurada pelo filtro de Wiener
no domínio da frequência
(VIEIRA, 2005)

Restaurada pelo filtro inverso da
MTF e o filtro de Wiener no
domínio de Anscombe

Mamógrafo

RSN
(db)

CGR Senographe DMR

42,1

Mamo Diagnostic MD 4000

37,7

Lorad M-III

43,4

CGR Senographe DMR

48,5

Mamo Diagnostic MD 4000

42,0

Lorad M-III

59,2

CGR Senographe DMR

65,3

Mamo Diagnostic MD 4000

53,2

Lorad M-III

76,1
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CAPÍTULO 8
Discussão e Conclusões.

6.1 – Considerações iniciais.
O objetivo deste trabalho é propor uma metodologia para restauração de
imagens mamográficas, visando à melhoria do desempenho de esquemas de
processamento (CAD). Conforme visto anteriormente, torna-se importante que antes
do processo de restauração, seja realizada a filtragem do ruído nas imagens. As
seções a seguir apresentam uma discussão sobre o trabalho desenvolvido e as
conclusões.

6.2 – Discussão.
O programa computacional desenvolvido utiliza informações a respeito do
sistema responsável pela formação da imagem digital para restaurar as imagens
mamográficas provenientes desses sistemas. A obtenção dessas informações é feita
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de forma rápida e automatizada, através de consultas ao banco de dados de
controle de qualidade MStore desenvolvido neste trabalho. Assim, torna-se possível
que as informações de diversos equipamentos mamográficos estejam disponíveis
através de prévio cadastramento no banco de controle de qualidade. Nesse sentido,
o programa MStudio mostrou-se bastante interessante na prática: a partir da
informação do tamanho do ponto focal do equipamento mamográfico no centro do
campo, o programa efetua a restauração da imagem mamográfica de forma
totalmente automatizada, a partir das informações do equipamento mamográfico que
originou a imagem.

6.2.1– Melhoria na resolução espacial
A avaliação da melhoria da resolução espacial obtida pela utilização do
método proposto foi feita através da utilização de uma região com padrão de barras
extraídas das imagens do simulador que foram obtidas com diferentes doses de
radiação e digitalizadas com diferentes resoluções. O padrão de barras nas imagens
varia de 5 a 19 pl/mm. A determinação do menor valor de pl/mm que pode ser
resolvido na imagem é o par de linhas tal que se perceba alguma variação em seu
perfil de níveis de cinza. Analisando a Tabela 7.1 que apresenta os resultados
obtidos com a análise do perfil de níveis de cinza para cada imagem utilizada, podese observar que para as imagens que apresentam maior nível de ruído (obtidas com
menor número de fótons – 4,75 mGy), a melhoria na resolução espacial foi menor do
que para imagens obtidas com maior número de fótons (8,25 mGy). A imagem
original adquirida com dose de 4,75 mGy e digitalizada com 600 dpi, por exemplo,
pode resolver até 10 pl/mm. Esta capacidade de resolução foi aumentada para 12
pl/mm quando esta imagem foi processada pelo método proposto. Para a imagem
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digitalizada com mesma resolução espacial, mas adquirida com dose de 8,25 mGy,
a melhoria na resolução de pares de linhas por milímetro foi de 13 pl/mm para 17
pl/mm.
Com isso, pode-se notar que além da degradação introduzida pela função de
transferência do sistema de imagem, o ruído também é um fator limitante na
resolução espacial da imagem. Esta mesma observação foi vista no trabalho de
Sauders et al.(2003) no qual constataram que a diminuição na resolução espacial de
uma imagem mamográfica proporciona um pequeno impacto sobre o desempenho
do diagnóstico humano, porém se aumentarmos o nível de ruído nas imagens, a
detecção de microcalcificações e a classificação de nódulos em malignos e benignos
torna-se muito mais difícil.

Desta forma, dado que com a utilização do método

proposto houve uma grande diminuição no nível de ruído presente nas imagens, a
melhoria na resolução espacial das imagens foi grande devido também a esta etapa
e não somente pela restauração pelo filtro inverso da MTF do sistema de aquisição
de imagem.

6.2.2 – Melhoria na relação sinal-ruído
Os resultados obtidos para a avaliação da melhoria da relação sinal-ruído
mostraram que as imagens que tiveram o ruído filtrado pelo método proposto
apresentaram melhor relação sinal-ruído. Para esta avaliação foram obtidas duas
imagens de phantons com dose de 4,75 mGy e 8,25 mGy. Cada uma dessas
imagens foi digitalizada com 300 e 600 dpi. Para fins de comparação foi analisado a
melhoria da relação sinal-ruído utilizando a imagem original, a imagem original com
o ruído filtrado pelo filtro da mediana e a imagem com o ruído filtrado pelo filtro de
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Wiener no domínio de Anscombe. Todas estas imagens em seguida foram
restauradas pelo filtro inverso da MTF do sistema de aquisição.
Os resultados apresentados na Tabela 7.3 mostram que as imagens
restauradas pelo método proposto apresentaram melhores resultados em relação
aos outros dois casos utilizados. Analisando os resultados obtidos pela imagem
restaurada sem a etapa de filtragem de ruído, as imagens adquiridas com maior
nível de ruído, ou seja, com menor dose de radiação (4,75 mGy), apresentaram
menor relação sinal-ruído do que as imagens obtidas com maior dose de radiação
(8,25 mGy). Ao utilizar as mesmas imagens só que aplicando o filtro da mediana
antes do processo de restauração, a relação sinal ruído não foi melhorada, ao
contrário, foi reduzida. Isso pode ter sido causado devido ao filtro da mediana não
ter bons resultados ao utilizar imagens com ruído correlacionado com o sinal, como
é o caso do ruído quântico. Além disso, como após a filtragem do ruído por este filtro
o ruído quântico presente na imagem não foi atenuado, a aplicação do filtro inverso
em imagens com ruído não apresenta bons resultados. Porém novos estudos podem
ser realizados, utilizando um conjunto maior de imagens e com maior variação de
ruído para uma melhor avaliação do desempenho do filtro da mediana antes da
restauração utilizando o filtro inverso da MTF.

Ao utilizar as mesmas imagens

utilizadas nas abordagens anteriores, mas agora com o ruído filtrado pelo filtro de
Wiener no domínio de Anscombe, a relação sinal ruído da imagem apresentou uma
grande melhora. Em comparação as imagens sem filtragem de ruído, a relação
sinal-ruído para as imagens com 300 dpi e 4,75 mGy a melhoria foi de 14%, com
300 dpi e 8,25 mGy foi de 22%, com 600 dpi e 4,75 mGy foi de 13,6% e com 600 dpi
e 8,25 mGy foi de 18%.
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6.2.3 – Melhoria no desempenho de um esquema automático de
microcalcificações utilizando imagens de phantons
Os resultados obtidos na utilização do programa MStudio mostraram que a
imagem restaurada é visivelmente melhor do que a imagem originalmente produzida
pelo sistema. Pode-se observar que após o processamento pelo aplicativo
desenvolvido apresentaram melhor nitidez em relação às imagens originais. Nas
ROIs que foram extraídas das imagens do simulador ilustradas nas Figuras 7.4, é
possível perceber um realce no contraste das microcalcificações presentes nas
imagens restauradas (b e d) e a visualização de pequenos detalhes na imagem é
melhorada. Isto ocorre pois a imagem restaurada se aproxima de uma imagem ideal,
isto é, uma imagem sem degradação, já que o programa computacional considera
para cada imagem restaurada o equipamento que a originou. Com esta melhoria
visual, o radiologista poderá ser beneficiado por uma imagem com melhor contraste
que facilitará a tarefa de detecção precoce de estruturas indicativas do câncer de
mama.
Analisando a melhoria no desempenho do esquema de detecção automática
de microcalcificações ao utilizar as imagens do simulador de mama, na Figura 7.4 (a
e c), verifica-se que no processamento das imagens originais registraram-se 6 falsos
negativos, já que cada agrupamento contém 6 microcalcificações, mas somente 6
foram detectadas (das 12 existentes). Ao utilizar as mesmas ROIs, mas agora
restauradas pelo método proposto (imagens b e d), o número de estruturas
detectadas aumentou significativamente (9 microcalcificações foram detectadas),
reduzindo os casos de falso negativo para três. Além disso, as estruturas realçadas
nas imagens (b) correspondem a estruturas extremamente pequenas (0,24mm) e as
estruturas realçadas na imagem (f) correspondem a (0,16mm), o que demonstra
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uma importante contribuição do filtro para o realce de estruturas que são difíceis de
detectar devido a seu tamanho reduzido.
Assim, os resultados obtidos com o esquema computacional de detecção
automática de microcalcificações mostraram que o seu desempenho é superior ao
utilizar as imagens restauradas, quando comparado ao desempenho obtido com as
imagens originais.
Para uma melhor investigação do desempenho do esquema de detecção ao
utilizar as imagens restauradas, os resultados da taxa de detecção de
microcalcificações

foram

agrupados

de

acordo

com

o

tamanho

das

microcalcificações, totalizando três grupos: 0,13 a 0,16mm; 0,19 a 0,23mm e 0,27 a
0,40mm. Na Figura 7.4 (a, b, c e d), pode-se notar que o esquema detectou todas as
microcalcificações de maior tamanho (0,27 a 0,40mm) tanto nas imagens originais
quanto nas imagens restauradas. Estas microcalcificações provavelmente seriam
detectada por um radiologista em um exame mamográfico. No entanto, ao
considerar o grupo com as microcalcificações menores (0,13 a 0,16 mm) a taxa de
detecção do esquema obteve melhores resultados ao utilizar as imagens
restauradas. Estas microcalcificações são consideradas muito pequenas e sua
detecção por um radiologista sem o auxilio de um esquema CAD é uma tarefa muito
difícil. Considerando que o radiologista não tivesse localizado as microcalcificações
deste grupo e nem o esquema de detecção, a detecção precoce dessas
microcalcificações não seria realizada. Contudo, ao utilizar as imagens restauradas
estas estruturas puderam ser detectadas pelo esquema de detecção e,
provavelmente o próprio radiologista seria capaz de identificá-las dado que a
imagem restaurada apresenta uma melhoria visual. Isto mostra a grande importância
da contribuição do método proposto. Analisando ainda o grupo de microcalcificações
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de menor dimensão, pode-se notar que a detecção por um esquema CAD tem uma
grande dependência da resolução espacial e também do ruído. As imagens
adquiridas com menor resolução (300 dpi) e com alto nível de ruído (4,75 mGy)
ilustrada na Figura 7.5(a) são justamente as que proporcionam o pior desempenho
do esquema de detecção. Entretanto, após a restauração, o esquema de detecção
apresentou o mesmo desempenho para todas as imagens utilizadas. Desta forma, o
método proposto é capaz de uniformizar a qualidade das imagens processadas,
aproximando as imagens de pior qualidade das imagens que apresentam qualidade
superior.
Da mesma forma, a taxa de falsos positivos do esquema de detecção
utilizado também foi reduzido ao utilizar as imagens restauradas. Analisando a
Figura 7.6, na Figura (a) pode-se notar uma redução de 50% na taxa de falso
positivo ao utilizar as imagens restauradas, na Figura (b) 66%, na Figura (c) 50% e
na Figura 8.6 (d) 55.5%. Isso mostra uma grande redução na taxa de falso positivo
quando utilizadas as imagens processadas pelo método proposto. Isso mostra que
as imagens restauradas melhoraram o desempenho do esquema de detecção, ou
seja, houve um aumento da sensibilidade do esquema CAD (verdadeiro positivo)
seguido também de um aumento na sua especificidade (falso positivo).
Assim, os resultados utilizando imagens de simuladores mostraram que as
imagens restauradas pelo aplicativo desenvolvido neste trabalho melhoram o
desempenho de um esquema automático de detecção de microcalcificações,
contribuindo para a redução nos casos de falsos negativos e de falsos positivos.
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6.2.4 – Melhoria no desempenho de um esquema automático de
microcalcificações utilizando imagens reais de mamas densas
Neste trabalho, foi investigado a melhoria do desempenho de um esquema
CAD ao utilizar imagens de mamas densas restauradas pelo método proposto. Estas
imagens apresentam baixo contraste entre os tecidos da mama e as estruturas que
possam estar associadas ao câncer de mama, tornando o diagnóstico médico e a
detecção por um esquema CAD uma tarefa difícil. Assim, as imagens de mamas
densas selecionadas que foram restauradas pelo método proposto foram
submetidas a um esquema de detecção de microcalcificações para avaliar o seu
desempenho.
Analisando o desempenho do esquema CAD ao processar as imagens reais
de mamas densas sem pré-processamento, as ROI’s ilustradas na Figura 7.10 (a e
e) registrou apenas um caso de três microcalcificações em uma área de 1cm 2. Ao
utilizar a mesma ROI, só que agora restaurada pelo programa computacional
desenvolvido, o esquema de detecção automática de microcalcificações registrou
dois casos de três microcalcificações em uma área de 1cm 2, como ilustrado na
Figura 7.10 (b e f). Nas ROIs ilustradas na Figura 7.10 (c, g e i), o esquema de
detecção utilizado não detectou microcalcificações que formassem um agrupamento
de microcalcificações. Já ao utilizar as imagens restauradas, ilustradas na 7.10 (d, h
e j), o esquema de detecção utilizado detectou agrupamentos de microcalcificações
conforme laudo médico. Os resultados obtidos na utilização das imagens reais de
mamas densas restauradas no esquema de detecção foram melhores do que
quando utilizadas as imagens originais, como pode ser observado nas tabelas de
taxa de verdadeiro positivo e falso positivo mostradas no Capítulo 7 (Tabela 7.5,
Tabela 7.6 e Tabela 7.7). O desempenho do esquema de detecção utilizado, quando
inserido o programa MSudio na etapa de pré-processamento, apresentou aumento
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significativo na taxa de detecção de estruturas de interesse para todos os conjuntos
de imagens, seguido de uma redução na taxa de falsos-positivos. Além disso, pela
análise das curvas ROC, pode-se notar um aumento significativo no desempenho
global do esquema quando utilizadas imagens restauradas. Isso pode ser
confirmado pela análise da área sob a curva ROC (A z). Para todos os casos foi
observado um aumento nessa área, o que representa uma melhora no desempenho
global do esquema quando utilizadas as imagens restauradas pelo método proposto,
pois estas são imagens de melhor qualidade.
Ao analisar os resultados apresentados nas tabelas 7.5, 7.6 e 7.7, podemos
observar que: se o esquema for calibrado para operar com um desvio padrão fixo, o
uso das imagens realçadas aumenta a taxa de verdadeiro-positivo, mas, ao mesmo
tempo, aumenta também a taxa de falso-positivo do esquema. Contudo, ao se elevar
o desvio padrão do esquema, consegue-se um aumento na taxa de verdadeiro
positivo do esquema, se comparado com os valores obtidos com as imagens nãorealçadas e DP mais baixo, acompanhada de uma diminuição da taxa de falsopositivos. Isso mostra que, ao se utilizar imagens de melhor qualidade, como por
exemplo, aquelas realçadas pelo algoritmo desenvolvido nesse trabalho, devem-se
também elevar o desvio padrão do esquema, o que significa aumentar o nível de
confiabilidade às imagens processadas. Isto faz com que haja uma boa melhora no
desempenho da detecção, com uma melhor taxa de acerto em imagens positivas
(verdadeiro-positivo) seguida de uma diminuição da taxa de erros em imagens
negativas (falso-positivo).
Desta forma, para o mamógrafo CGR Senographe DMR o melhor
desempenho do esquema de detecção foi alcançado ao utilizar DP = 2,5, para o
mamógrafo Mamo Diagnostic MD 4000 ao utilizar DP = 3,0 e para o mamógrafo
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Lorad M-III ao utilizar DP = 2,5. As imagens provenientes do mamógrafo Mamo
Diagnostic MD 4000 foram digitalizadas com 300 dpi e as imagens provenientes do
mamógrafo CGR Senographe DMR e Lorad M-III foram digitalizadas com 96 dpi. O
DP utilizado que apresentou melhores resultados para as imagens do mamógrafo
Mamo Diagnostic MD 4000 foi maior do que o DP utilizado para os outros dois
mamógrafos, visto que este possuía imagens de melhor qualidade, pois as imagens
de

mamas

densas

provenientes

desse

equipamento

mamográfico

foram

digitalizadas com tamanho de pixel de 0,085 mm enquanto as imagens obtidas com
os outros dois equipamentos foram digitalizadas com tamanho de pixel de 0,15 mm.
Isso torna ainda mais claro a dependência desses esquemas de detecção em
relação à qualidade das imagens utilizadas.
Um dos resultados mais relevantes encontrados neste trabalho foi o aumento
na sensibilidade e na especificidade do esquema CAD para imagens de mamas
densas. Isto é, houve um aumento na taxa de detecção ao utilizar as imagens
restauradas em relação às imagens originais, seguida de uma diminuição na taxa de
falsos positivos. Na prática, um falso negativo pode significar um caso de câncer não
detectado e um falso positivo pode significar submeter a paciente a exames
complementares desnecessários e, por isso, os esquemas CAD objetivam acabar
com os casos de falsos negativos e também reduzir os casos de falsos positivos.
As Tabelas 7.9, 7.10 e 7.11 mostram os resultados da detecção do esquema
para o melhor DP de cada conjunto de imagens. Analisando o aumento da taxa de
detecção, na Tabela 7.9, a taxa de acerto do esquema de detecção aumentou de
68,97% para 86,21% ao se utilizar as imagens restauradas. Na Tabela 7.10 a taxa
de acerto aumentou de 62,07% para 86,21% e na Tabela 7.11 aumentou de 65,52%
para 79,31%. Analisando a redução nos casos de falsos-positivos, na Tabela 7.9

Restauração de imagens mamográficas digitais utilizando o filtro de Wiener no domínio de Anscombe e o filtro inverso
da MTF no domínio da frequência

CAPITULO 8 – Discussão e Conclusões

nota-se uma diminuição de 31,05% para 24,14%, na Tabela 7.10 uma diminuição de
24,14% para 17,24% e na Tabela 7.11 uma diminuição de 17,24% para 13,79%,
mostrando a grande contribuição do método proposto ao reduzir o ruído e restaurar
estruturas de interesse nas imagens reais.
A relação sinal-ruído também foi calculada para as imagens reais e estão
dispostas na tabela 7.12. A SNR foi calculada para as imagens originais, para as
imagens originais restauradas pelo método proposto em (VIEIRA, 2005) e pelo
método proposto neste trabalho. Os resultados mostraram que a melhoria na relação
sinal ruído para as imagens restauradas pelo método proposto é bem maior em
comparação as imagens originais restauradas sem redução de ruído. Em
comparação com as imagens restauradas pelo metodologia de (VIEIRA, 2005) e as
imagens restauradas pelo método proposto neste trabalho, o melhor resultado foi
para as imagens restauradas neste trabalho.
Com os resultados obtidos, nota-se a grande relação entre os esquemas de
detecção computacional e a qualidade da base de imagens utilizada. Quando
utilizadas imagens de melhor qualidade, o desempenho do esquema de detecção
obteve uma melhora significativa, como verificado em trabalhos anteriores
(Nishikawa et al., 1994; Nishikawa; Yarusso, 1998; Vieira et al., 2005). Portanto,
após a restauração das imagens pelo programa computacional desenvolvido, o
desempenho do esquema de detecção acabou se tornando menos dependente da
origem das imagens, ou seja, observa-se uma maior uniformidade na qualidade das
imagens após a restauração, o que pode ser confirmado observando os resultados
apresentados nas tabelas 7.5, 7.6 e 7.7 e, em suas respectivas curvas ROC.
Em comparação com outros trabalhos da literatura, Nunes e Schiabel (2002)
propuseram uma técnica para realçar contraste em mamas densas utilizando a
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função de transferência de modulação (MTF) do sistema de imagem. O sistema CAD
utilizado para avaliar a técnica proposta apresentou melhores resultados, onde a
área da curva ROC elevou-se de Az = 0,87 a Az = 0,90. Os números de falsos
positivos não aumentaram em relação às imagens sem processamento, porém, o
número de casos de falsos positivos apresentados é considerado alto. Neste
trabalho não foi considerado o ruído presente nas imagens de mamografia, o que
poderia beneficiar o algoritmo e contribuir para a diminuição dos casos de falsos
positivos.
Considerando o ruído presente nas imagens mamográficas e a MTF do
sistema, em (VIEIRA, 2005) foi proposta a utilização do filtro de Wiener para
restaurar imagens mamográficas no domínio da frequência, com o conhecimento a
priori da MTF completa e o espectro de potência do ruído (NPS) do sistema de
imagem. Para avaliar o filtro de restauração, utilizaram o algoritmo de detecção de
microcalcificações desenvolvido em (GOES et al., 2002). Verificou-se melhoram na
taxa de detecção (verdadeiro positivo) seguida de um ligeiro aumento na taxa de
erro (falso positivo) em comparação as imagens não restauradas pelo filtro. A área
da curva ROC elevou-se de Az = 0,85 para Az= 0,90. A utilização do filtro de Wiener
no domínio da frequência para restauração de imagens com ruído quântico não
proporciona bons resultados na filtragem do ruído, uma vez que este filtro não
considera a natureza deste ruído. Tourassi (2008) testou a eficácia de alguns
algoritmos para pré-processamento de imagens de mamografia, e foi apresentado
um aumento na área da curva ROC de 5% e 9% quando usado as técnicas de do
filtro da mediana e o filtro de Gabor, respectivamente. O filtro de Wiener não
apresentou resultado significante, apresentando resultados semelhantes aos das
imagens sem pré-processamento.
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Após a restauração das imagens mamográficas pelo método proposto, o
desempenho do esquema de detecção melhorou para todos os conjuntos de
imagens avaliados, ou seja, houve uma melhoria significativa na taxa de detecção
do esquema e uma redução nos casos de falsos-positivos, tornando-se menos
dependente do conjunto de imagens utilizadas. Apesar de não ter sido utilizado um
esquema CAD completo para a avaliação dos algoritmos propostos, a detecção
automática de estruturas de interesse é uma das etapas mais importantes num
esquema CAD, pois é nesta etapa que serão selecionadas quais estruturas serão
classificadas pelo CAD. Desta forma, o método proposto para restauração melhora a
qualidade das imagens mamográficas, que passam a apresentar características que
contribuíram para um melhor desempenho do esquema de processamento utilizado
neste trabalho, e consequentemente, de um esquema CAD completo

6.3 – Conclusões.
A partir do que foi elaborado no presente projeto de pesquisa pode-se concluir
que o algoritmo proposto para filtragem do ruído quântico e para restauração de
imagens de mamografia melhorou a qualidade das imagens mamográficas, pois
estas apresentaram características que contribuíram para um melhor desempenho
do esquema de processamento utilizado neste trabalho.
A partir dos resultados obtidos do esquema de processamento, é possível
concluir que o algoritmo desenvolvido é funcional e é capaz de restaurar imagens
mamográficas provenientes de qualquer equipamento, desde que as informações
dos equipamentos estejam disponíveis. Com isso, além de produzir uma imagem de
melhor qualidade, considerando que a restauração recupera a imagem tornando-a
mais próxima de uma imagem “ideal”, ainda melhora o desempenho dos esquemas
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de processamento destinados à detecção automática de achados mamográficos de
interesse clínico. Dessa forma, garante-se que as dificuldades de detecção de
estruturas na imagem estejam relacionadas, principalmente, às características
intrínsecas ao objeto radiografado, e não às limitações do processo de aquisição da
imagem. Além disso, o programa computacional desenvolvido para restauração de
imagens mamográficas apresenta uma característica importante e diferencial, em
comparação aos algoritmos de restauração mais comuns: a utilização de
informações de qualidade do sistema de aquisição como parâmetros a serem
utilizados no processo de restauração, o que proporciona a cada imagem um
processamento exclusivo de acordo com o equipamento que a originou.
Os resultados mostram que a restauração das imagens mamográficas pelo
método desenvolvido melhora o desempenho de esquemas automático de detecção
e pode ser uma ferramenta útil para o auxílio na detecção precoce do câncer de
mama.

6.4 – Sugestão para Trabalhos Futuros


Aplicação do método proposto em imagens mamográficas contendo
nódulos e verificar o desempenho de um esquema CAD para classificação
de achados mamográficos.



Avaliação da qualidade das imagens mamográficas restauradas pelo
programa MStudio por médicos radiologistas, a fim de quantificar a melhora
na detecção de estruturas suspeitas e, consequentemente, no diagnóstico
médico.

Aplicar o método em imagens mamográficas provenientes de equipamentos
mamográficos digitais.
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