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Resumo 

Os músculos extraoculares (EOM), responsáveis pelas rotações oculares, apresentam-se 

aumentados em suas dimensões na orbitopatia de Graves, o que pode levar o paciente à 

cegueira (neuropatia óptica). Na prática clínica normalmente mede-se manualmente, em 

cada imagem coronal de tomografia computadorizada por raios-X (CT), o diâmetro desses 

músculos para avaliar se estes estão aumentados. A subjetividade e o tempo consumido 

na aquisição destas medidas são as principais deficiências desses métodos manuais. 

Dessa forma, apresentamos um método de segmentação dos EOM (MSEG) que supera as 

falhas, acima citadas. O MSEG proposto é baseado no detector de bordas Laplaciano da 

Gaussiana (LoG) associado à morfologia matemática. Para determinação do tamanho da 

máscara LoG levou-se em consideração os efeitos devido ao truncamento e a 

amostragem.  A acurácia das medidas em modelos tridimensionais (3D) é afetada pelo 

efeito de volume parcial (PVE). Em CT, por exemplo, falsas estruturas de tecidos moles 

aparecem nas interfaces do osso-para-gordura e do osso-para-ar. Além disso, a pele, que 

tem número CT (ou escala de Hounsfield) idêntico ao tecido mole, obscurece a 

renderização deste. A fim de produzir imagens 3D do osso e dos tecidos moles, mais 

confiáveis para medidas e com melhora de qualidade, foram desenvolvidos dois métodos 

de classificação dos voxels com PVE (MCLA) baseados num novo modelo de mistura. A 

remoção da pele é realizada por meio da morfologia matemática. Renderizações 

volumétricas foram criadas, antes e depois de aplicar os MCLA. Experimentos 

qualitativo e quantitativo foram conduzidos utilizando fantons matemáticos que 

simularam diferentes níveis de PVE por adição de ruído e borramento e em dados 

clínicos de CT. O resultado em 218 pares de medidas de áreas dos EOM realizadas em 

imagens coronais de CT (3 normais e 2 Graves) revelou uma boa correlação (R=0,92) 

entre o MSEG e o traçado manual. A medida de taxa de ocupação dos EOM na órbita (TO) 

feita em 33 pacientes (5 normais e 28 Graves) apresentou o maior valor no grupo 

Graves com neuropatia óptica, TO=34,3%. Este valor é quase cinco vezes maior que o 

grupo normal, TO=7,3%. Todos os resultados demonstraram uma melhora de 



 

 XX

qualidade das imagens 3D depois da aplicação dos MCLA. A análise quantitativa indica 

que mais de 98% dos voxels com PVE foram removidos por ambos MCLA, e o 

segundo MCLA têm um desempenho um pouco melhor que o primeiro. Além disso, a 

remoção da pele torna vívidos os finos detalhes nas estruturas musculares. Medidas em 

modelos 3D devem ser tomadas com cuidado na radiologia em vista dos artefatos 

demonstrados neste trabalho, artefatos vindos, principalmente, do PVE. Em nossos 

experimentos, os erros nas medidas de volume dos EOM foram acima de 25% do valor 

estimado como “verdadeiro”. Imagens volumétricas com PVE resolvidos são 

apresentadas, e assim medidas mais acuradas são asseguradas. 
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Capítulo 1  

Introdução 

A presente tese desenvolve métodos e algoritmos para a segmentação, visualização e 

quantificação dos músculos extraoculares (EOM) em imagens tridimensionais (3D), 

principalmente no intuito de suprir a atual necessidade dos médicos em realizar medidas 

mais acuradas do grau de deformação dos EOM na orbitopatia de Graves. Dessa forma, 

o trabalho contribui com soluções efetivas para localizar e suprimir voxels com efeito de 

volume parcial (PVE) em imagens de tomografia computadorizada por raios-X (CT). Um 

método é descrito para remover a pele de forma que as renderizações com PVE 

resolvido do osso e do tecido mole revelem consideravelmente mais detalhes. 

1.1 Motivação e objetivos 

Nossa experiência em processamento de imagens aplicada à oftalmologia iniciou em 

1996 com um estudo da morfologia da fenda palpebral [1], [2], [3], [4], e foi diretamente 

motivada por nossa colaboração com o Laboratório de Oculoplástica do Departamento 

de Oftalmologia da FMRP-HC, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. 

Naturalmente, essa interação nos levou ao trabalho aqui apresentado. Neste trabalho os 

avanços nos estudos de visualização tridimensional, especialmente em rendering* 

volumétrico direto (VR), foram frutos do apoio do Medical Image Processing Group (MIPG), 

Dept of Radiology, University of Pennsylvania, Philadelphia, EUA. Tal apoio se deu por meio 

de um estágio entre os anos de 2000-2001 que resultou no estudo da renderização 

volumétrica na presença do PVE em imagens de CT [5] apresentado nesta tese. 

                                                 
* O processo de pintura, iluminação e sombreamento do modelo tridimensional gerado para apresentação 
na tela bidimensional do computador. 
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Vale ressaltar aqui que diante da pesquisa bibliográfica realizada, notamos que 

existem poucos trabalhos voltados para o assunto da quantificação dos EOM por 

imagem digital [6], alguns publicamos recentemente [7], [8], [9], [10]. Abordagens mais 

simples como, por exemplo, a quantificação do diâmetro dos EOM diretamente de 

filmes radiográficos usando pequenas réguas milimetradas são relatados [11], [12]. Além 

de subjetivas, tais abordagens manuais consomem muito tempo na aquisição das 

medidas. A questão da quantificação da musculatura extraocular adquire importância 

fundamental na identificação dos pacientes com orbitopatia de Graves com risco de 

desenvolvimento de neuropatia óptica – lesão do nervo óptico podendo levar o paciente 

à cegueira [13], [14], [15]. Dessa forma, uma análise tridimensional é necessária para 

informar sobre o volume, a forma das deformações e localização dos EOM. Nesse 

aspecto, a presente tese faz uma contribuição original e inédita apresentando uma 

metodologia para segmentação, visualização e quantificação dessas estruturas. 

Em visualização 3D, o nosso trabalho contribui com novos métodos que 

efetivamente localizam e suprimem os voxels com PVE, e também removem a pele que 

causa obscurecimento das renderizações do tecidos mole (músculo) e ósseo. Na última 

década, muitos trabalhos sobre segmentação e visualização 3D relatam sobre a 

importância da redução do PVE para produção de imagens volumétricas com qualidade 

de detalhes e confiáveis para medidas [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22]. Os métodos 

propostos para classificar os voxels com PVE adotam um novo modelo de mistura [5], que 

são baseados no seguinte postulado: “Em qualquer imagem adquirida, voxels com incerteza 

mais alta ocorrem próximos à borda do objeto.” [23]. O método aqui descrito para remover a 

pele baseando-se em morfologia matemática é também original e inédito. 

1.2 Materiais 

O primeiro conjunto de imagens de CT (TOMOSCAN SR 4000 da Philips Medical 

Systems) foi obtido junto ao Laboratório de Oculoplástica do Departamento de 

Oftalmologia da FMRP-HC, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Essas imagens 

foram utilizadas para implementação e validação dos métodos de segmentação dos 

EOM. Imagens coronais de CT da órbita de diferentes grupos de pacientes foram 

utilizadas na quantificação da musculatura extraocular (Capítulo 3, seção 3.5). Os dados 

utilizados para o desenvolvimento e validação dos métodos de classificação de voxels 

com PVE foram obtidos junto ao MIPG do Departamento de Radiologia da 
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Universidade da Pensilvânia, Filadélfia. Os programas foram implementados e testados 

em computadores PC. As ferramentas utilizadas no trabalho basearam-se no ambiente 

de processamento de imagem do MATLAB [24] associado ao SDC Morphology Toolbox 

[25], nos sistemas de visualização volumétrica do VTK [26] e do 3DVIEWNIX [27] e na 

linguagem C. 

1.3 Estrutura da tese 

A tese está dividida em cinco capítulos, descritos como se segue abaixo. 

O Capítulo 1 corresponde à introdução da presente tese. A motivação, os objetivos e 

os materiais utilizados no trabalho são apresentados. 

O Capítulo 2 apresenta os conceitos básicos sobre segmentação em imagens digitais, 

com ênfase na descrição do detector de bordas, o operador Laplaciano da Gaussiana, e 

na morfologia matemática. Uma breve revisão sobre visualização volumétrica é feita 

abordando alguns algoritmos de reconstrução 3D. Na seção 2.3, o fenômeno do efeito 

de volume parcial é discutido e na seção 2.4, aborda-se o problema da deformação dos 

EOM em pacientes com orbitopatia de Graves. 

O Capítulo 3 apresenta uma solução de segmentação, visualização e quantificação 

dos EOM. O método de segmentação dos EOM é descrito, os resultados de 

desempenho da segmentação semi-automática e um estudo quantitativo dos EOM são 

também apresentados neste capítulo. 

O Capítulo 4 aborda sobre a renderização volumétrica na presença de PVE. Os 

métodos de identificação e supressão dos voxels afetados pelo PVE são apresentados. 

Em seguida, o método para a remoção da pele é descrito. Os resultados do desempenho 

destes métodos são apresentados em imagens de CT de pacientes e num fantom 

matemático. 

O Capítulo 5 revisa os objetivos da tese e apresenta as conclusões obtidas com o 

trabalho. 

O Anexo Colorido disponibiliza em cores as figuras marcadas com a palavra 

sobrescrita cor (e.g. Fig. 3.22cor) que aparecem ao longo do texto da tese em preto-e-

branco. 
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Capítulo 2  

Conceitos Básicos 

2.1 Segmentação em imagem digital 

A segmentação é o processo que divide uma imagem nos seus elementos 

constituintes ou objetos. Ela representa uma das mais importantes tarefas na análise de 

imagens digitais bidimensionais e tridimensionais porque é nesta etapa que objetos de 

interesse são extraídos da imagem para subseqüente processamento, visualização e 

análise. Dessa forma, a definição de objetos parece ser vital em qualquer aplicação com 

imagens, como por exemplo, em imagens médicas. Nesta tese a segmentação de imagem 

é realizada quando extraímos os EOM de uma imagem tomográfica da região anterior 

do globo ocular. Uma extensa revisão sobre o assunto é dada em Pal & Pal [28]. 

Um breve comentário sobre o conceito de imagem digital é dado a seguir. O leitor 

pode buscar mais informações sobre o assunto em diversos livros e artigos de 

processamento de imagem, dentre eles citamos [29], [30], [31], [32] e [33]. Uma imagem 

digital monocromática pode ser representada como um conjunto de pontos discretos 

em tons de cinza. Uma imagem digital é uma função de intensidade de luz ),( yxf  

discretizada em ambas coordenadas espaciais ),( yx  e no valor digital do ponto. 

Considera-se uma imagem digital monocromática, uma matriz em que os índices das 

linhas e colunas identificam o ponto na imagem e o correspondente valor do elemento 

da matriz identifica o tom de cinza no ponto (Fig. 2.1). Os elementos de tais arranjos 

são chamados de elementos de imagem ou, mais comumente, pixels. O pixel é 

representado por um quadrado com dimensões pyx =∆=∆ . Quando a imagem possui 

apenas dois valores distintos, geralmente ),( yxf  igual a zero ou um, ela é dita ser uma 

imagem binária. Por sua vez, uma imagem ),( yxf  com 8 bits de tons de cinza  pode 
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assumir até 28 ou 256 valores diferentes. Estes valores de tons de cinza são 

representados por um conjunto de inteiros, na maioria dos casos valores inteiros entre 0 

e 255. Analogamente, uma imagem monocromática de 12 bits possui 212 ou 4096 valores 

distintos. As imagens tridimensionais são discutidas na seção 2.2, p. 10. 

 
Fig. 2.1. Processo de representação digital de uma imagem. 

Limiarização 

A técnica mais popular de segmentação de imagem é a limiarização, ou binarização, 

por causa de sua simplicidade. Esta operação está, quase sempre, embutida em soluções 

avançadas de segmentação [28]. A limiarização consiste basicamente em determinar 

objetos de interesse numa imagem (e.g. EOM) indicando um intervalo de tons de cinza 

[ ]maxmin ;ll  que estes objetos pertencem. Neste caso o histograma da imagem original 

auxilia na escolha deste intervalo e os objetos segmentados são mostrados na imagem 

binária resultante (Fig. 2.2). 

  
Original   Imagem binária 

 
Histograma 

Fig. 2.2. Limiarização. 
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Laplaciano da Gaussiana 

O Laplaciano da Gaussiana (LoG) é comumente empregado como um detector de 

bordas, de segunda-ordem, em processamento de imagem. A sua popularidade é devida 

às suas propriedades escalares, desde quando foi apresentado por Marr e Hildreth [34], 

como um modelo fisiológico do sistema primário de visão humana.  

O LoG é um operador multi-resolução que pode ser aplicado em várias escalas. Este 

operador é empregado em vários detectores [35], [36], onde a escala da característica de 

interesse é geralmente desconhecida. A implementação do LoG num ambiente de 

processamento de imagem requer uma amostragem finita aproximada pois o LoG 

estende-se ao infinito em ambos domínios: espacial e da freqüência. Conseqüentemente, 

cuidados devem ser tomados na sua aplicação como um detector de bordas num 

domínio finito. O uso de versões aproximadas da função LoG truncada em seus 

extremos é normalmente empregado. Entretanto, os pontos de truncamento são 

geralmente obtidos por heurística, tal como uma constante que multiplica a distância  

zcd  entre os pontos de passagem pelo zero ou zero-crossing da função LoG (p. 27 , Fig. 

3.1). A escolha mal feita desta constante leva, quase sempre, a pobres detectores de 

bordas [35]. Assim, para gerar uma rigorosa determinação da máscara LoG (Capítulo 3, 

seção 3.2.1) adaptada ao problema de segmentação dos EOM [10], uma teoria baseada 

na fração de energia ignorada devido ao truncamento do LoG  é utilizada [35]. 

Uma função Gaussiana bidimensional (2D) de escala σ  é dada por: 

)
2

exp(
2

1)( 2

22

2 σ
yx

πσ
x,yGσ

+−= .      (2.1) 

O Laplaciano da Gaussiana é dado por: 

)
2

exp()2(
2

1)( 2

22

2

22

4
2

σ
yx

σ
yx

πσ
x,yGσ

+−+−−=∇ .    (2.2) 

A função LoG é isotrópica (ou seja, simétrica em todas as direções) no domínio 

espacial, tal isotropia é evidenciada na equação (2.2). A Fig. 2.3 mostra a função 

Gaussiana 2D e o correspondente Laplaciano da Gaussiana. Vale lembrar que as bordas, 

na teoria de Marr-Hildreth, são determinadas pelo zero-crossing de uma imagem 

convoluida com a máscara LoG. 
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Fig. 2.3. A Função Gaussiana 2D e o respectivo Laplaciano da Gaussiana. 

Morfologia matemática 

A morfologia matemática, criada por Georges Matheron e Jean Serra, permite o 

processamento de uma imagem baseando-se na sua forma geométrica [37], [38]. Serra 

comentou, em referência ao processamento de imagem por morfologia matemática, que 

a imagem contém informação demais, e o objetivo de qualquer tratamento morfológico é 

“administrar a perda desta informação” por meio de sucessivas transformações. Ou seja, o 

princípio básico da morfologia matemática é a extração de informações de uma imagem 

baseada na forma (geometria e topologia) dos objetos na imagem. A grande 

potencialidade da morfologia matemática reside no elemento estruturante, um conjunto 

completamente definido em forma e tamanho, que é comparado ao conjunto 

desconhecido da imagem por uma transformação. A forma do elemento estruturante 

define o resultado produzido pelo filtro morfológico. Na seção 3.2.2,  p. 32, utilizaremos 

dois tipos de elementos estruturantes: cruz e disco. Estes elementos estruturante são 

representados como um arranjo de pixels “ ● ” (ativos com valores iguais a um) ou “ · ” 

(inativos com valores iguais a zero), ver Fig. 3.9, p. 34 e Fig. 3.11, p. 36. Uma breve 

introdução aos filtros morfológicos segue abaixo. Para uma discussão completa e formal 

veja [37], [38], [39], [40], [41] e [42]. 

Existem dois tipos de processamento morfológicos: a morfologia binária aplicada nas 

imagens binárias e a morfologia cinzenta aplicada nas imagens com tons de cinza. Na 

morfologia binária é procurada uma configuração, o elemento estruturante, na vizinhança de 

cada pixel da imagem original. Se encontrada, o pixel correspondente da imagem 

resultante é rotulado como “verdadeiro” (valor do pixel igual a um), senão o pixel 

resultante é dado como “falso” (valor do pixel igual a zero).  
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Na morfologia cinzenta é preciso conhecer o valor máximo do pixel (mais claro) e 

mínimo (mais escuro) na vizinhança de cada pixel da imagem original ou numa parte 

dela. O resultado da aplicação morfológica dependerá de uma combinação destes 

valores. 

Para evitar confusão entre as notações adotadas pelos diferentes autores, as principais 

operações morfológicas, seguindo as notações de Facon [42], são apresentadas abaixo: 

1) Erosão: esta operação reduz a área do objeto. Numa imagem binária, a erosão da 

imagem X  pelo elemento estruturante B  pode ser expressa pela equação (2.3), como 

um conjunto de pontos x  onde xB  (elemento estruturante centrado em x ) está 

posicionado de tal forma que B  fica completamente contido em X : 

}{ XBXxBX x ⊂∈=ero .     (2.3) 

Nas imagem com tons de cinza, a erosão verifica se xB está abaixo dos valores dos 

pixels da imagem f , equação (2.4) abaixo:   

}:)()({ CyyxByfMINBX ∈−−=ero ,   (2.4) 

onde C   é o domínio da imagem f .  

Note que a erosão não é definida num ponto onde o elemento estruturante não está 

abaixo dos valores dos pixels da imagem f .  

2) Dilatação: esta é a operação dual da erosão, e o seu efeito é aumentar a área do 

objeto. No caso da morfologia binária, o complemento da proposição “ xB  está incluído 

em X ” é a proposta “a interseção de xB  e X  não é vazia”, definida como: 

}{ ∅≠∩∈= XBXxBX xdil .     (2.5) 

Pela equação (2.5), uma possível interseção xB com X  é verificada, posicionando e 

centrando o elemento estruturante xB em cada pixel x  de X . Caso aconteça interseção, 

o pixel x  (ponto central de xB ) na imagem resultante será marcado como “verdadeiro”. 

Caso contrário, ele será marcado como “falso”. Em analogia com a erosão, a dilatação 

nas imagens em tons de cinza verifica se xB  está acima dos valores dos pixels da 

imagem f , equação (2.6) abaixo:. 

}:)()({ CyyxByfMAXBX ∈−+=dil .   (2.6) 

3) Abertura e Fechamento: as operações primitivas de dilatação e erosão são geralmente 

aplicadas seqüencialmente usando o mesmo elemento estruturante. Estas combinações 

são as operações de abertura e fechamento. A abertura elimina partículas indesejáveis 

sem modificar o tamanho das outras entidades. Isto é, aplica-se uma operação de erosão 

seguida por uma dilatação. Esta operação pode ser expressa pela equação (2.7) como: 
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( ) BBXBX
~

dileroabe = .      (2.7) 

Onde B~  é chamado de B  transposto. A abertura suaviza os contornos pelo interior, 

separa as partículas e elimina as pequenas partículas inferiores em tamanho ao elemento 

estruturante B . 

O fechamento é uma operação dual da abertura. O fechamento troca simplesmente a 

ordem das operações, tal que X  é primeiro dilatado e então erodido: 

( ) BBXBX
~

erodilfec = .      (2.8) 

O fechamento suaviza as fronteiras pelo exterior, conecta as partículas próximas e 

preenche os buracos no interior das partículas. 

2.2 Visualização volumétrica 

O estudo dos métodos e algoritmos de reconstrução 3D é parte integrante do 

processo conhecido como Visualização Volumétrica, ver Fig. 2.4. O termo visualização 

pode ser entendido como a transformação de dados ou informações numa imagem. A 

visualização utiliza-se do sentido primário humano, a visão, bem como o poder de 

abstração (processamento) da mente. O resultado é um meio simples e efetivo para 

comunicar informações complexas e/ou volumosas [26], [43]. 

A visualização científica (ViSC) é o nome formal dado ao campo da Ciência da 

Computação que engloba linhas de pesquisas tais como: interface do usuário, 

representação dos dados, algoritmos de processamento, representações visuais, e outras 

apresentações sensoriais, como o som e o tato [44], [45], [46], [47], [48]. 
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Fig. 2.4. Processo de visualização volumétrica para imagens médicas. 

Uma das mais interessantes áreas da ViSC, e também a que mais cresce hoje, é a 

visualização volumétrica [49]. Na medicina, a visualização volumétrica tem avançado 

para um estágio não imaginado 100 anos atrás quando Wilhelm Roentgen recebeu o 

prêmio Nobel de Física pela descoberta dos raios-X. Esse desenvolvimento está 

relacionado ao surgimento de equipamentos de aquisição de dados 3D, tais como: 

tomografia computadorizada por raios-X (CT), tomografia por emissão de pósitron 

(PET), tomografia por emissão de fóton (SPECT), ultra-sonografia (US), a imagem por 

ressonância magnética (MRI), e ao rápido avanço da tecnologia de computadores que 

hoje acelera ainda mais as pesquisas em visualização volumétrica aplicada à medicina 

[50], [51], [52]. 
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Novos procedimentos e algoritmos têm surgido freqüentemente com o propósito de 

reduzir o alto custo* computacional na visualização volumétrica e a grande quantidade de 

memória requerida [53], [54], [55], [56], [57]. 

Esses procedimentos e algoritmos podem também ser úteis na heurística do 

desenvolvimento do processo de visualização da musculatura extraocular. Os dados 

volumétricos na área médica são adquiridos em forma de imagens 2D (fatias) paralelas e 

espaçadas uniformemente ao longo do volume de interesse (Fig. 2.4). O empilhamento 

dessas fatias produz uma malha cartesiana com atributos escalares, como veremos 

abaixo em Descrição do volume. 

É bom lembrar que operações de processamento de imagem podem ser incluídas no 

processo de visualização volumétrica. A escolha das operações e a sua ordem de 

aplicação dependem fortemente da natureza dos dados, dos objetivos do estudo e da 

técnica de visualização adotada. Vários passos do processo de visualização volumétrica 

(Fig. 2.4) são comuns nos diferentes tipos de algoritmos usados para alcançar a 

visualização [58]. Neste trabalho, o processamento de imagem é realizado quando 

extraímos e quantificamos os EOM (Capítulo 3). As renderizações volumétricas (SR e 

VR, ver definições na p. 14) são produzidas a partir de dados CT volumétricos com 

PVE resolvido (Capítulo 4). 

Os algoritmos descritos aqui foram a priori idealizados para visualizar dados 

volumétricos escalares. Porém, algumas técnicas podem ser utilizadas para visualização 

de dados vetoriais, tensoriais, bi-modais, e de dimensões maiores. Antes da descrição 

dos algoritmos é necessário definir alguns termos para evitar confusão, e assim 

proporcionar um melhor entendimento das técnicas. 

Descrição do volume 

O voxel (elemento de volume) em imagens médicas é a forma representativa do dado 

de volume adquirido sob forma de uma imagem bidimensional de um corte transversal 

ao eixo longitudinal do paciente. O valor numérico (tom de cinza) associado ao voxel é 

chamado densidade do voxel. Por exemplo, cada voxel em uma imagem de CT tem um 

tom de cinza que é proporcional à densidade do tecido. Quanto maior a densidade do 

tecido maior será a atenuação de raios-X e, portanto, maior será o tom de cinza dos 

voxels deste tecido. A atenuação é expressa na escala de Hounsfield†, também conhecida 
                                                 
* Tempo de processamento de uma aplicação. 
† G. Hounsfield ganhou o prêmio Nobel em 1979 por inventar o tomógrafo de raios-X. 
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como número CT. Dessa forma, nas imagens por CT (Fig. 2.4) o osso aparece em tons de 

cinza mais claro (alta densidade) e o ar aparece em tons de cinza mais escuro (baixa 

densidade).  

Por definição, o voxel tem o mesmo valor do dado volumétrico contido no seu 

interior, como visto na Fig. 2.5. 

 

Fig. 2.5. Os cubóides representam os voxels em imagens médicas. Os pontos pretos no interior 

de cada voxel representam os dados volumétricos. 

É importante ressaltar que um conjunto de dados volumétricos possui uma 

organização estrutural (malha) inerente aos seus atributos (escalar, vetor, tensor, etc.). A 

estrutura, por sua vez, tem propriedades geométricas e topológicas dependentes da 

natureza dos dados volumétricos. A geometria está associada à posição no espaço 

),,( zyx . A topologia pode ser associada aos voxels da estrutura volumétrica (e.g. cubos, 

hexaedros, tetraedros, etc.), além de indicar um conjunto de propriedades invariantes 

sob certas transformações geométricas. 

A Fig. 2.6 exemplifica os tipos de estruturas. As imagens médicas se enquadram no 

tipo de conjunto de dados volumétricos classificados como malha cartesiana com 

atributos escalares, isto é, todos os voxels são cubóides idênticos e justapostos 

formando um bloco volumétrico. 
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Fig. 2.6. Tipos de malhas.  

Algoritmos de visualização volumétrica 

Os algoritmos fundamentais de visualização volumétrica pertencem a uma das duas 

categorias, e são elas: 

1. Surface rendering (SR) – rendering superficial. 

2.  Volume rendering (VR) – rendering volumétrico. 

Ambos algoritmos tem vantagens e desvantagens que devem ser consideradas para 

um resultado efetivo em problemas clínicos.  

Nos algoritmos de SR, uma reconstrução 3D do volume pode ser realizada em 

computadores modestos porque o algoritmo modela o volume como uma coleção de 

primitivas geométricas (normalmente triângulos) mostrada na tela do computador como 

superfícies ocas. Os algoritmos de SR percorrem a estrutura de dados volumétrica uma 

única vez para extrair as superfícies, por isso são geralmente mais rápidos que os 

algoritmos de VR. Entretanto, sobreposições de estruturas não podem ser visualizadas e 

artefatos são um problema. Além disso, menos de 10% dos dados do volume são 

usados [50], [59]. 

Já os algoritmos de VR usam quase 100% dos dados do volume e, portanto, 

requerem mais poder computacional tornando o processo de renderização lento e o 
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consumo de memória elevado. Embora os algoritmos de VR possibilitem a visualização 

de sobreposições de estruturas e produzam renderizações de melhor qualidade que 

aquelas baseadas em SR, o seu uso é limitado pelas deficiências apontadas acima. Nos 

últimos anos, vários algoritmos têm sido propostos no sentido de suprir as falhas acima 

citadas [53], [54], [55], [56], [57]. Dentre estes, o algoritmo shell-rendering desenvolvido 

por Udupa e Odhner [53] é utilizado neste trabalho (Capítulo 4). Os algoritmos de VR 

utilizam duas tabelas de valores: cor e opacidade (atenuação da luz) para mapear os 

valores de tons de cinza dos voxels do volume real.  

A Tabela 2.1 mostra uma taxonomia dos algoritmos descritos aqui. 

Tabela 2.1. Algoritmos de visualização volumétrica. 

ALGORITMOS DE VISUALIZAÇÃO VOLUMÉTRICA 
Rendering superficial 

(SR) 
Rendering volumétrico 

(VR) 
1. Contour-connecting. 

2. Opaque cubes (cuberille). 

3. Marching cubes. 
Dividing cubes. 
Marching tetrahedral. 

1. Ray-casting. 

2. Shell-rendering. 

 

2.2.1 Rendering superficial 

Contour-connecting 

Um dos primeiros métodos para produzir imagens 3D foi a partir de contornos 

planares, conhecidos como algoritmos de contour-connecting [60], [61]. A idéia básica destes 

algoritmos é traçar contornos fechados em cada fatia e, então, conectar os contornos 

adjacentes. Ainda existem vários problemas a serem resolvidos nestas técnicas, desde a 

extração dos contornos (segmentação) por meio de técnicas de processamento de 

imagem até os problemas de tecelagem (triangulação de contornos), ver Fig. 2.7a. 
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Fig. 2.7. Rendering superficial por triangulação de contornos (a), e faces de voxels (b). 

Opaque cubes (cuberille) 

A dificuldade das técnicas baseadas em contour-connecting, devido a suas ambigüidades 

topológicas e a necessidade da intervenção manual, foi completamente superada pelo 

novo método de SR baseado em uma interpretação por cubos da cena [62] (Fig. 2.7b). 

Esse algoritmo consiste de dois estágios: no primeiro, uma operação de limiarização é 

realizada (p.6, limiarização) e os voxels classificados são conectados. O segundo passo é 

o rendering do modelo 3D. O algoritmo tem duas vantagens: 

a. isola o objeto de interesse das estruturas vizinhas; e 

b. calcula o volume do objeto. 

Marching cubes 

O algoritmo de SR mais popular é o marching cubes, proposto por Lorensen e Cline [63], 

este algoritmo é muito empregado, ainda hoje, em diversas aplicações médicas. 

Lorensen é também um dos autores do sistema de visualização VTK empregado nesta 

tese (Capítulo 3). Dado um valor de limiar, as células (um cubo formado por oito voxels 

vizinhos como vértices; quatro de uma dada fatia k  e quatro da fatia 1+k ) que 

contribuem para formação da superfície são pesquisadas. Os autores analisaram 256 

possíveis configurações das intercessões dos triângulos (no máximo quatro triângulos 

por célula) com uma célula cúbica a partir dos valores dos seus vértices e por argumentos 

de simetria (reflexão, rotação). Estes casos foram reduzidos para 15, como mostra a Fig. 

2.8. Os pontos pretos (visíveis) e brancos (invisíveis) representam os vértices com 

valores acima do limiar. 
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Fig. 2.8. Marching cubes: as configurações básicas para triangulação de uma única célula. 

As operações desses algoritmos são sumarizadas a seguir: 

a. detecção dos vértices cujos valores estão acima do limiar e cálculo de um índice 

para uma tabela de intercessão de bordas definindo a configuração dos triângulos 

dentro da célula; 

b. definição dos vértices dos triângulos por interpolação linear entre os valores dos 

vértices das células; 

c. cálculos dos gradientes em cada vértices das células para utilização no processo de 

sombreamento; e 

d. rendering do modelo 3D. 

Marching tetrahedra 

Alguns autores têm apontado possíveis ocorrências de ambigüidades e falsos buracos 

nas superfícies. E para remover essas ambigüidades critérios adicionais devem ser 

aplicados, são entre eles destacados: 

1. Escolha de uma configuração preferencial nos casos de todas as faces serem 

ambíguas [64]. 

2. Decomposição da célula em tetraedros, resultando num número maior de 

triângulos por cada célula [65]. 

3. Variação bilinear sobre as faces ambíguas [66]. 

4. Examinar a superfície interna por interpolação trilinear [67]. 
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2.2.2 Rendering volumétrico 

Ray-casting 

Um algoritmo de VR bastante conhecido é o ray-casting [68], [69], [70], [71], [72]. 

Como a maioria dos algoritmos de VR, o ray-casting reconstrói todo o volume contínuo 

do conjunto de dados discretos por meio de alguma função de interpolação de ordem-

zero ou maior. Então, essa função é reamostrada e projetada na tela 2D produzindo a 

imagem final. Esse algoritmo usa a técnica image-order [73], [74] que dispara raios 

partindo dos pixels (elementos de imagens). Estes raios atravessam todo o volume 

somando os valores de cor e opacidade ao longo dos raios e, assim, definindo a 

contribuição dos pixels na imagem final. Outros algoritmos podem empregar uma 

técnica oposta, no sentido do volume para a imagem (object-order) [53], [75], ou uma 

combinação das duas técnicas. Uma discussão sobre os vários algoritmos de VR pode 

ser visto em [58] e [52]. 

Shell-rendering 

Este algoritmo de VR, proposto por Udupa e Odhner [53], representa todo o volume 

usando uma nova estrutura de dados, a shell. A shell reduz drasticamente a quantidade de 

memória e o tempo de rendering (p. 1, ver nota de rodapé), além de reter a nebulosidade 

inerente dos dados medidos ou simulados. Shell-rendering é um novo paradigma para 

visualização de volumes e, ainda, a sua representação explícita do volume permite a 

realização de morfometria* de superfícies numa técnica de VR. Este algoritmo será 

utilizado nos experimentos de rendering volumétrico na presença do PVE (Capítulo 4). 

Resumidamente, uma shell contém um conjunto de voxels próximos à borda das 

estruturas e associados a um número de atributos. Geralmente este conjunto de voxels é 

um subconjunto do volume total, mas também pode conter todo o volume. Somente os 

voxels da shell, que potencialmente contribuem para o processo de renderização, 

entrarão na computação principal de rendering. Logo, requerimentos computacionais e de 

armazenagem são efetivamente reduzidos, escolhendo cuidadosamente os atributos e 

armazenando a shell numa estrutura de dados especial que permita o acesso aleatório aos 

voxels e a seus atributos. O shell-rendering  usa a técnica object-order que elimina a 

                                                 
* Embora o termo tenha aplicação ampla na ciência, o sentido em biomedicina, em última análise, seria a 
"atividade de medir estruturas anatômicas". 
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necessidade de interpolação em tempo real e, conseqüentemente, acelera ainda mais este 

algoritmo de VR. 

2.3 O efeito de volume parcial 

O efeito de volume parcial (PVE) é um problema freqüente quando queremos visualizar 

estruturas numa imagem médica. Para visualizar as estruturas de interesse, presentes nos 

dados volumétricos originais, os dados devem ser primeiramente classificados [70], [50], 

[68]. A classificação determina uma porcentagem dos diferentes tecidos dentro de cada 

voxel. A idéia é estabelecer uma relação nebulosa (fuzzy) entre as transições dos diferentes 

tecidos (Fig. 2.9a), como exemplificado na Fig. 2.9b. Após a classificação dos tecidos, é 

possível decidir quais deles serão realçados ou suprimidos na renderização volumétrica. 

Assim uma função de opacidade é determinada de forma que as estrutura mais visíveis 

terão uma opacidade alta, e as estruturas transparentes uma opacidade baixa (Fig. 2.9c). 

Entretanto, o PVE geralmente ocorrido nas interfaces dos tecidos (Fig. 2.10) afeta a 

qualidade das renderizações introduzindo artefatos (falsos positivos). Nos últimos 10 

anos, métodos específicos têm sido apresentados para superar este problema [5], [16], 

[17], [18], [19], [20], [21], [22]. O PVE está estritamente relacionado à resolução de 

aquisição do dado volumétrico (e.g. CT, MRI e outros). Em CT, pesquisas têm sido 

conduzidas no intuito de reduzir a espessura da fatia, e assim reduzir o PVE. Porém, a 

limitação no tempo de aquisição devido ao aumento da dose de radiação no paciente 

torna ainda mais difícil a redução da espessura das fatias em CT. Além disso, um outro 

fator causador do PVE é o movimento do paciente durante a aquisição da imagem. 

Dessa forma, métodos de classificação dos voxels com PVE (MCLA) são apresentados para 

reduzir os artefatos vindo do PVE em imagens de CT (Capítulo 4).  
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Fig. 2.9. (a) Distribuição em tons de cinza dos diferentes tecidos. (b) Uma relação nebulosa 

(fuzzy) entre as transições dos diferentes tecidos. (c) Função de opacidade. 

 

Fig. 2.10. Ilustração do efeito de volume parcial. 

2.4 Deformação dos músculos extraoculares na orbitopatia de 

Graves 

As deformações sofridas nos músculos extraoculares (EOM) na orbitopatia de 

Graves, são bem conhecidas [13], [14]. Os músculos (Fig. 2.11) que compõe a EOM 

são: os retos medial, lateral e inferior; os oblíquos inferior e superior; e o reto superior que aparece 

geralmente junto ao elevador da pálpebra superior. Chamaremos de complexo superior o 
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conjunto formado pelo reto superior e o elevador da pálpebra superior. Com o efeito no 

curso dessa doença orbital, ocorre um aumento no diâmetro do músculo afetado e 

conseqüente desenvolvimento de fibrose*. Além dos óbvios efeitos sobre o movimento 

do olho (oculomotricidade), o alargamento dos EOM é apontado como um dos fatores 

causais mais importantes na origem da neuropatia óptica. A neuropatia óptica é uma lesão 

compressiva no nervo óptico podendo levar o paciente à perda de visão [76]. 

 

Fig. 2.11. Musculatura extraocular (adaptada do Atlas visual, ed. Ática, 1996). 

Uma abordagem simples para medir o alargamento dos EOM na orbitopatia de 

Graves é a quantificação, em milímetros, do diâmetro da musculatura no sentido 

horizontal e vertical da órbita. Esta é a avaliação feita, de maneira subjetiva e manual, 

pelos radiologistas, quando investigam laudos afirmando que um determinado músculo 

está com suas dimensões aumentadas [12]. Curiosamente não há dados tomográficos 

disponíveis na literatura sobre as dimensões normais dos músculos extraoculares. O 

problema é de certo modo complexo porque qualquer medida de diâmetro muscular 

deve estar, para efeito comparativo, relacionada a uma mesma posição dentro da órbita. 

Isto é, se a medida for perto do tendão ela não pode ser comparada com outra realizada 

na metade da órbita, pois as dimensões musculares podem não ser as mesmas [11], [12], 

[15]. Uma metodologia para quantificação do EOM (p. 39, seção 3.3) é apresentada no 

                                                 
* A formação de tecido fibroso resultante do processo de cicatrização do tecido irritado. 
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sentido de estabelecer uma normalização destas medidas de modo que as dificuldades 

apontadas acima sejam superadas. As imagens de CT (Fig. 2.12) e a MRI auxiliam os 

principais métodos de estudo da deformação da musculatura extraocular nesse tipo de 

orbitopatia (a doença de Grave). Os exames de imagem revelam freqüentemente um 

alargamento dos EOM nos pacientes com orbitopatia de Graves (Fig. 2.13). 

 

Fig. 2.12. Imagem CT coronal da órbita de um paciente normal. 

 

Fig. 2.13. Imagem CT coronal da órbita de um paciente com orbitopatia de Graves. As setas 

brancas indicam os músculos alargados. 

A taxa de ocupação muscular na órbita TO é invariavelmente abordada nesses estudos das 

deformações dos EOM [77], [78]. Embora, teoricamente, esta abordagem seja correta, a 

mera quantificação do volume nada instrui sobre a forma da estrutura muscular 

comprometida pela doença. Desse modo, a visualização 3D dos EOM [2], [5] que  

oferece um meio mais simples para o entendimento de complexas relações anatômicas, 

pode ser a base de um estudo quantitativo mais acurado do grau de deformação destes 

músculos. A questão da quantificação da musculatura extraocular adquire importância 

fundamental na identificação dos pacientes com orbitopatia de Graves com risco de 
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desenvolvimento de neuropatia óptica. Embora a prevalência do envolvimento do nervo 

óptico na orbitopatia de Graves não seja bem estimada, a detecção da neuropatia óptica 

é importante, pois uma vez presente, o tratamento da orbitopatia de Graves muda 

radicalmente e terapias mais agressivas, como a descompressão óptica, podem ser 

indicadas [14]. 
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Capítulo 3  

Quantificação da Musculatura 

Extraocular por Imagem Digital 

3.1 Introdução 

Numa análise de imagens médicas (e.g. CT, MRI e outras), os métodos automáticos 

de segmentação podem realizar um estudo exaustivo de investigação em numerosas 

estruturas em poucos minutos. Por exemplo, numa imagem CT coronal de órbita (p. 22, 

Fig. 2.12) são tipicamente apresentados oito objetos (secção transversal dos EOM) de 

interesse. Num estudo quantitativo da deformação dos EOM na orbitopatia de Graves, 

os oftalmologistas medem usualmente os diâmetros (comprimento do eixo vertical e 

horizontal) destes oito objetos, em sete imagens CT coronal espaçadas uniformemente 

ao longo da região orbital de cada paciente, no intuito de identificar e classificar 

pacientes com orbitopatia de Graves com o risco de desenvolver neuropatia óptica [11], 

[12], [15]. Caso este estudo envolva medidas em 30 pacientes, o médico efetuará 

aproximadamente 1400 medidas de diâmetro, o que poderá levar dias ou meses. 

É inquestionável o benefício dos métodos de segmentação automática, dado o 

exposto acima. Entretanto, existem e sempre existirão situações em que os métodos 

automáticos falharão, dependendo de considerável assistência do médico especialista (o 

usuário) [79], [80]. Desta forma métodos semi-automáticos, ou interativos, oferecem um 

balanço entre a automatização da segmentação e o processo cognitivo humano de 

reconhecimento de objetos e bordas produzindo técnicas mais robustas de segmentação 

[81]. Atualmente métodos semi-automáticos específicos têm provado ser a base para 

soluções efetivas, principalmente, em imagens médicas [82],[83] [3], [4], [7], [8], [9], [10]. 
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Um método semi-automático de segmentação dos EOM (MSEG) [9], [10] será descrito ao longo 

deste capítulo e utilizado num estudo quantitativo envolvendo 33 pacientes (5 normais e 

28 pacientes com orbitopatia de Graves), ver seção 3.4, p. 45. Um modelo 3D 

superficial dos EOM é proposto baseando-se no algoritmo de SR, marching cubes. Este 

modelo foi avaliado quantitativamente medindo-se o volume e área superficial dos 

EOM e de fantons matemáticos (seção 3.3). 

3.2 Segmentando os músculos extraoculares 

Os EOM podem ser identificados por algumas de suas características (p. 22, Fig. 

2.12):  

a. padrão elíptico ou circular; 

b. área que mede entre 20,3 mm  a aproximadamente 218 mm ; 

c. tons de cinza mais alto que as estruturas vizinhas; e 

d. o comprimento do menor eixo dos EOM nas imagens CT coronais estudas foi 

aproximadamente mm0,3 . 

Tais imagens CT coronal da órbita foram disponibilizadas pelo Laboratório de 

Oculoplástica da FMRP-HC, que conduz atualmente pesquisas médicas investigativas 

sobre a causa e o efeito da deformação dos EOM na orbitopatia de Graves utilizando 

imagens de CT [11], [12]. Estas imagens de CT são tipicamente digitalizadas num 

scanner específico para filme radiológico em 8 bits de tons de cinza com o tamanho do 

pixel igual a mm40,0 . 

Vale ressaltar nesse ponto que o intuito do trabalho é primeiramente suprir a 

necessidade atual dos oftalmologistas do FMRP-HC que realizam estudos quantitativos 

nos EOM, por meio de traçado manual, nas imagens acima descritas. Entretanto os 

métodos propostos podem ser facilmente aplicados em imagens usuais de CT com 12 

bits de tons de cinza. 

3.2.1 Produzindo uma máscara LoG ótima 

Neste trabalho os efeitos devidos ao truncamento e a amostragem serão levados em 

conta para a implementação da máscara (matriz pequena) LoG no domínio finito da 

imagem. Logo, para gerar um detector de bordas acurado baseado no LoG adotamos 

uma base matemática relatada em [35], e a aplicamos no problema de segmentação dos 
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EOM. Esta implementação proposta aqui produz um operador LoG isotrópico*  com 

tamanho adequado à segmentação dos EOM [10].  

A Fig. 3.1 ilustra o erro devido ao truncamento da função contínua LoG. Este erro 

pode ser quantificado pela grandeza sε , a fração de energia ignorada devido ao 

truncamento da função LoG no domínio espacial, abaixo: 
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1 ,     (3.1) 

onde (x,y)Gσ
2∇  é a função LoG. 

 
Fig. 3.1. Truncamento da função contínua LoG (secção transversal). 

Conseqüentemente, sε  é obtido quando limitamos a função LoG a um dado 

intervalo fixo ),( ll− , o que denota uma região quadrada ll 22 × .  Para um experimento 

em que mantemos l  fixo e variamos a escala σ , nota-se que o erro da energia sε  

decresce quando o σ  decresce. Esse comportamento pode ser facilmente entendido 

pois quando a escala σ  decresce, a representação da função LoG torna-se mais 

compacta no domínio espacial. Logo para uma região fixa qualquer tomada, o 

truncamento da função LoG também será menor.  

Além do erro da energia sε , o truncamento introduz adicionalmente uma assimetria 

(ou anisotropia) na função LoG. Tal assimetria quebra a fundamental propriedade de 

                                                 
* Esta propriedade garante que o resultado da soma de todos elementos (valores) da máscara LoG seja 
zero. 
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isotropia da função LoG, levando à  um detector de bordas pobre que responderá 

preferencialmente às bordas côncavas ou convexas, desde que a resposta para as partes 

planas da imagem não será mais igual a zero. De modo a evitar este problema, um fator 

de correção κ  é adicionado ao operador truncado, logo temos: 

∫ ∫
− −

∇−=
l

l

l

l

σ(x,y)dxdyG
l

2
24

1κ .     (3.2) 

Tal efeito tem sido comumente negligenciado devido a incorreta implementação do 

operador LoG [35]. 

A classificação das bordas após a convolução do LoG na imagem é normalmente 

feita pela passagem pelo zero ou zero-crossing. Logo, um erro na detecção dos zero-crossing 

é também introduzido quando a máscara LoG truncada é convoluida com a imagem. É 

possível provar matematicamente que a probabilidade do erro na detecção dos zero-

crossing ( erroP ) de uma dada imagem pode ser expressa como função do erro da energia 

sε . Esta prova matemática é dada em [35], e obtemos que: 

)(sen1 1
serroP ε

π
−≈ ,      (3.3) 

ou, alternativamente, o erro da energia é dado por: 
)(sen 2

erros Pπε = .       (3.4) 

Daí vem que reduzindo sε , o erroP  é também reduzido. Ou seja, a probabilidade de 

erro em detectar os falsos zero-crossing (falsos positivos) ou ignorar os verdadeiros zero-

crossing (falsos negativos) é menor. 

Até aqui tratamos do problema do truncamento do operador LoG contínuo, 

entretanto para implementá-lo num ambiente de processamento de imagens devemos 

aproximá-lo por uma máscara discreta sw . Os elementos de sw  são obtidos 

amostrando a função LoG contínua numa matriz discreta quadrada, onde tais elementos 

são armazenados no formato de ponto flutuante de dupla precisão. Temos que sw  é 

dado por: 

   σµ ss lw 2121 +=+= ,      (3.5) 

onde sµ  é um fator de parametrização invariante com a escala σ  no domínio espacial , 

e  x  arredonda para o inteiro mais próximo de x . 

Dada a equação (3.5) acima, outro cuidado deve ser tomado para uma correta escolha 

do tamanho da máscara sw , a fim de evitar o problema de subamostragem ou aliasing da 

função LoG. Para evitar este problema de subamostragem deve-se limitar os valores 
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mínimos e máximos de σ  para uma dada imagem NN × . Este limite para as imagens 

orbitais estudadas ( 256≈N ), e admitindo %1,0=erroP  é obtida abaixo. 

 
Fig. 3.2. Erro da energia no domínio espacial. 

Se %1,0=erroP , 6109,9 −×=sε  pela equação (3.4), 8,3≈sµ  por inversão numérica 

da equação (3.1) ou pela Fig. 3.2. Tomando fµ  (um fator de parametrização invariante 

com a escala σ  no domínio da freqüência) igual à sµ , 8,3≈fµ . Segundo o 

desenvolvimento matemático em [35] temos que: 
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π
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2
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2
−<<

−
,      (3.6) 

substituindo os valores 256=N , 8,3== sf µµ  na equação (3.6) temos: 
3,3322,1 << σ .       (3.7) 

E substituindo  8,3=sµ  na equação (3.5), o tamanho da máscara LoG sw  é obtido 

pela equação (3.8) abaixo: 

 σ8,321+=sw        (3.8) 

Uma heurística é comumente empregada para a determinação do tamanho da 

máscara LoG multiplicando por três a distância zcd  entre os pontos de zero-crossing no 

domínio espacial ( σ5,8≈ ) [84]. Este valor é próximo ao obtido pela equação (3.8) e, 

conseqüentemente, implica num erro de detecção dos zero-crossing de aproximadamente 

0,1%. 

Para o caso da detecção dos EOM, limitamos os valores de σ  para os quais a 

distância zcd entre os pontos de zero-crossing no domínio espacial (p. 27, Fig. 3.1) seja 

menor que o menor eixo dos EOM, isto é, mm0,3  ou aproximadamente 8 pixels. Vem 

que: 
83,2822 =⇒≈= σσzcd      (3.9) 

Dadas as equações (3.7) e (3.9), vem que o domínio de σ  para o nosso estudo será,  
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83,222,1 << σ        (3.10) 

O fator de correção dκ  que corrige a anisotropia da máscara LoG discreta é dado 

por: 
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Outras alternativas têm sido empregadas para garantir que o resultado da soma de 

todos elementos da máscara LoG discreta seja igual à zero [85]. Entretanto, tais 

métodos distorcem a forma do LoG no intuito de preservar a propriedade de isotropia 

(p. 1, ver nota de rodapé) da função LoG e, conseqüentemente, produzem 

implementações inexatas do LoG. 

Avaliação do desempenho do LoG na detecção dos EOM 

Uma medida de desempenho erroZC , baseada na correta classificação do zero-crossing 

do LoG, foi escolhida para comparar os resultados obtidos com a máscara LoG 

implementada em relação ao erro teórico esperado erroP . Neste experimento utilizamos 

várias imagens CT coronal da órbita (Fig. 3.3a). O algoritmo de busca dos zero-crossing 

utilizado produz um mapa de contornos fechados (imagem binária) que representa as 

bordas dos objetos da imagem convoluida com a máscara LoG. Este mapa de 

contornos tem a mesma resolução espacial da imagem convoluida [24]. erroZC  é 

computado pela equação (3.12), abaixo: 

NN
ZCerro ×

+
=

negativosfalsos positivosfalsos
.   (3.12) 

onde os falsos positivos são os falsos zero-crossing detectados e falsos negativos são 

verdadeiros zero-crossing não detectados. NN ×  indica o número total de pixels do mapa 

de contornos. 

Um exemplo do mapa de contornos obtidos do zero-crossing da imagem convoluida 

com o LoG é apresentado na Fig. 3.3b. 
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                     (a) Imagem original        (b) Zero-crossing ( 2=σ , 49=sw ) 

Fig. 3.3.  Mapa de contornos de uma imagem CT coronal da órbita. 

A medida de desempenho erroZC  foi realizada em três escalas diferentes ( 0,1=σ , 

0,2=σ , 0,3=σ ) com valores ímpares para sw  variando de 3 a 31. Tomamos 

49=sw  como referência (mapa de contorno estável) para o cálculo de erroZC  nas 

diferentes escalas σ . 

A Fig. 3.4a mostra que a qualidade da classificação do zero-crossing pela máscara LoG é 

degradada quando sw  é reduzido. O primeiro gráfico (Fig. 3.4a) mostra quanto maior 

σ , maior será o sw  e o desempenho do detector LoG  será melhor ( erroZC  pequeno) 

quando sw  aumenta. O segundo gráfico (Fig. 3.4b) mostra erroZC  versus sµ  

sobreposto ao erro teórico esperado erroP . É evidente que a curva 0,1=σ  produziu um 

melhor desempenho quando comparado com σ  maiores. Entretanto, 0,1=σ  está fora 

dos limites impostos pelas equações (3.7 e 3.10) e, conseqüentemente, podem existir 

erros associados a este mapa de contornos devido aos efeitos de truncamento e 

amostragem. 
        

 
(a)      (b) 

Fig. 3.4. Erro na detecção do zero-crossing. 
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O 0,1=σ  foi utilizado no experimento por ser um parâmetro de escala usualmente 

escolhido para o LoG. Também no segundo gráfico (Fig. 3.4b), os valores experimentais 

tendem para o erro teórico erroP  quando aumentamos sµ . 

Neste experimento para o %1,0=erroP , 0,2=σ  apresentou melhores resultados 

que 0,3=σ , e ainda atendeu a condição de limite dada pela equação (3.10). Logo é 

possível afirmar, com base na teoria apresentada acima, que a melhor escolha de escala 

para detecção dos EOM é 0,2=σ . 

Como extensão deste estudo da implementação de uma máscara LoG ótima, a Fig. 

3.5 ilustra os erros quando usamos 0,2>σ  para detecção dos EOM. A máscara LoG 

com 0,2=σ  e 49=sw  foi usada como referência para a computação dos erros (falsos 

positivos e falsos negativos). No gráfico apresentado na Fig. 3.5, os resultados são 

apresentados para σ  inteiros variando de 3 a 14. Os resultados em cada escala σ  foram 

normalizados pelo número total de zero-crossing detectados para 0,2=σ . De acordo 

com este gráfico, o aumento de σ  não resulta em aumento de falsos positivos (bordas 

deslocadas) como afirmam trabalhos anteriores [86], [87], [88]. De fato os resultados 

obtidos aqui [10] provam o contrário, ou seja, a diminuição de falsas bordas e aumento 

de falsos negativos (bordas perdidas). Segundo a nossa revisão bibliográfica, este 

resultado é inédito e não explorado anteriormente. 

 
Fig. 3.5. Erro normalizado na detecção do zero-crossing para 0,2>σ . 

3.2.2 O método de segmentação 

A segmentação dos EOM utilizando o zero-crossimg enfrenta vários problemas, dentre 

eles destacam-se: o excesso de segmentação e a falha na detecção das bordas dos EOM 
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conectados à parede orbital, ou quando estes músculos estão conectados entre si (Fig. 

3.6). 

 
0,2=σ , 17=sw  

Fig. 3.6. Falhas na detecção dos EOM usando o zero-crossing. 

A fim de superar as dificuldades apontadas acima, a morfologia matemática foi 

investigada com o propósito de promover uma solução efetiva capaz de extrair os EOM 

da imagem convoluida com o LoG. Neste sentido alguns algoritmos foram propostos 

ao longo da pesquisa [7], [8], [10]. Estes algoritmos utilizavam ainda o zero-crossing para 

autenticar a presença de bordas, a partir das quais um usuário (um médico especialista) 

selecionava no mapa de contornos as localizações dos EOM (Fig. 3.7).  

 
   Original    Mapa de contornos 

 
       Seleção dos EOM       Imagem final 

Fig. 3.7. A primeira solução para extração dos EOM. 

O diagrama de blocos (Fig. 3.8) resume as operações realizadas para obter a imagem 

final apresentada na Fig. 3.7. 
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Fig. 3.8.  Diagrama de blocos da primeira solução para extração dos EOM. 

Note que antes de gerar o mapa de contornos pelo zero-crossing ( 0,2=σ , 17=sw ), 

efetua-se uma abertura pelo elemento estruturante em forma de disco plano com raio 

2=r  (Fig. 3.9). Esta operação elimina os zero-crossing provenientes de baixas variações 

de tons de cinza ou ruídos. Portanto, um mapa de contorno é obtido como resultado 

dos zero-crossing vindos, sobretudo, de bordas potencias. Uma vez gerado o mapa de 

contornos, o usuário pode selecionar os EOM com o auxílio do mouse (Fig. 3.7, seleção 

dos EOM). Então, estas regiões selecionadas são preenchidas observando-se a 

conectividade 8N  (os oito primeiros vizinhos dos pixels marcados pelo usuário). A Fig. 

3.9, 1=r  mostra estes oito vizinhos de um dado pixel central p . Logo após, os 

contornos destas regiões são suavizados por meio de uma operação de fechamento 

seguida da abertura pelo elemento estruturante disco, 1=r  (Fig. 3.9). 
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Fig. 3.9. Elemento estruturante em forma de disco plano. 

Embora o algoritmo acima descrito apresente bons resultados na segmentação dos 

EOM, buscamos um método que ofereça uma segmentação mais rápida e que explore 

ainda mais as potencialidades da morfologia matemática. Neste caso, partindo da 

imagem pré-processada pelo LoG, desenvolvemos um método de segmentação dos 

EOM (MSEG) que: 



 

 

35

a. requer mínima supervisão do usuário; e 

b. capaz de quantificar todas as estruturas segmentadas em apenas alguns segundos 

(e.g. ~12 segundos nas imagens com dimensão 256256 ×  e 8 bits em tons de 

cinza). 

 O diagrama de blocos é apresentado (Fig. 3.10) a seguir. Na seção seguinte (p. 39, 

seção 3.3.4), os resultados de desempenho da segmentação e de um estudo quantitativo 

utilizando este MSEG são apresentados. 

 

Fig. 3.10. Diagrama de blocos do MSEG. 

A Fig. 3.10 apresenta o fluxo de processamento do MSEG. A fim de facilitar a 

compreensão deste método, o diagrama foi dividido em dois módulos principais: 

a. detecção da órbita: a região de interesse (ROI); e 

b. detecção dos EOM. 

Logo cada módulo do MSEG é descrito, indicando-se quando necessário os valores 

típicos usados nos experimentos. 

O módulo de detecção da órbita 

Este módulo limita o processo de segmentação dos EOM dentro da região orbital, 

onde os EOM estão realmente localizados. 

Inicialmente, o fechamento por reconstrução da imagem original é realizado 

aplicando-se um número n  finito de iterações recursivas de erosões em ef  pelo 

elemento estruturante cruz, 1=r  (Fig. 3.11), condicionada à imagem original. A imagem 

ef  é obtida dilatando a imagem original por um elemento estruturante disco com raio 

50=r  (p. 34, Fig. 3.9). O número de iterações é automaticamente computado fazendo 

Filtro LoG
=2.0 e tamanho 17x17σ  

Abertura por reconstrução em 
nível de cinza

Filtros morfológicos 
binários

Imagem Original

Fechamento por reconstrução 
em nível de cinza

Limiarização

Limiarização

Resultado

Detecção da Órbita (ROI)Detecção do EOM

Parâmetro 1
(valor de limiar)

Parâmetro 2
(elemento estruturante)

Parâmetro 3
(valor de limiar)

Extraindo a
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n  igual à maior dimensão da imagem original, e.g., se uma imagem tem dimensão 

380256 × , 380=n .  
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Fig. 3.11.  Elemento estruturante cruz. 

A operação de fechamento mostrou-se uma poderosa aliada no processo de extração 

da órbita, esta operação uniformiza as regiões orbitais e vizinhas que serão segmentadas 

usando a técnica de limiarização (ver p. 6). O usuário escolhe o limite máximo maxl , pois 

o limite mínimo minl  foi fixado nos experimentos num valor igual à 30 (o maior valor 

possível para o limite máximo  é 255). A Fig. 3.12 ilustra essa seqüência de operações 

descrita acima. Em casos particulares em que a detecção possa falhar, um módulo 

externo é disponibilizado para permitir o traçado manual da ROI pelo usuário. 

   
      Original           Fechamento por reconstrução 

              
   Limiarização 

Fig. 3.12. Seqüência inicial da detecção da órbita. 



 

 

37

No bloco filtros morfológicos binários, aplicamos uma seqüência de operadores 

morfológicos na imagem binária (Fig. 3.12, limiarização) para extrair as órbitas, como 

pode ser visto na Fig. 3.13. Logo, passo a passo efetuam-se as operações abaixo: 

a. faça um fechamento por um elemento estruturante disco com raio 20=r  (p. 34, 

Fig. 3.9); 

b. inverta esta imagem e elimine os objetos que tocam a borda da imagem; e 

c. elimine pequenas estruturas. 

   
   Fechamento              Órbitas 

Fig. 3.13. Seqüência final da detecção da órbita. 

O módulo de detecção dos EOM 

Neste módulo retomou-se uma idéia anteriormente vista no primeiro algoritmo 

proposto (p.34, Fig. 3.8). Uma abertura é realizada numa imagem convoluida pelo LoG  

LoGf  ( 0,2=σ , 17=sw ). Entretanto usaremos aqui a abertura por reconstrução, pois 

esta é mais fiel à preservação da forma original das estruturas. Logo, aplicou-se esta 

operação  em LoGf  seguindo os passos abaixo: 

a. erodir LoGf ; e 

b. dilatar o resultado por n  iterações condicionada à imagem original. 

Neste caso para erodir LoGf  usou-se o elemento estruturante cruz, 15=r . Esse 

elemento estruturante é conseguido por meio de 15 sucessivas adições de Minkowski 

[42], [38] num arranjo 4-conexo (ver Fig. 3.11,  1=r ). O pixel central ),( yxp  tem quatro 

vizinhos compartilhando suas arestas: ),1( yxp + ,  ),1( yxp − , )1,( +yxp e )1,( −yxp . 

As dilatações foram realizadas usando o elemento estruturante cruz, 1=r  (p. 36, Fig. 

3.11). 

Em seqüência, um usuário escolhe o limite máximo maxl  para o intervalo de 

limiarização. Nos experimentos realizados, um valor típico para este parâmetro foi 110. 
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No bloco filtros morfológicos binários, pequenas estruturas e artefatos devido ao PVE 

(e.g. borda da órbita) na imagem binária (Fig. 3.14) são removidos aplicando-se uma 

abertura usando o elemento estruturante cruz, 1=r  (Fig. 3.11), e removendo os objetos 

conectados de vizinhança 4 ( 4N ) com área menor que 10 pixels. Em seguida, os 

contornos podem ser suavizados aplicando-se um fechamento  pelo elemento 

estruturante disco, 1=r  (Fig. 3.9). Os resultados destas operações são ilustrados na Fig. 

3.14 abaixo. 

 
             Original                          Abertura por reconstrução 

 
Imagem binária           Imagem final 

Fig. 3.14. Ilustração da detecção dos EOM. 

 O MSEG descrito acima foi implementado no ambiente MATLAB [24] em 

conjunto com o toolbox de morfologia matemática da SDC [25]. A Fig. 3.15 ilustra 

exemplos de telas de resultados e o painel de controle do aplicativo. 
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Fig. 3.15. O Aplicativo. 

3.3 A quantificação 3D da musculatura extraocular 

A questão da quantificação do grau de deformação dos EOM adquire importância 

fundamental no estudo do quadro evolutivo da orbitopatia de Graves, principalmente 

identificando os pacientes com risco de desenvolvimento de neuropatia óptica. Logo, 

desenvolvemos neste trabalho ferramentas de software, tal como o aplicativo de 

segmentação semi-automática (Fig. 3.15), que podem auxiliar os médicos na 

identificação e classificação destes pacientes. 

Num estudo quantitativo, realizado por Silvestrini [12], mediu-se manualmente os 

eixos vertical e horizontal dos EOM em filmes CT coronal da órbita. A fim de 

estabelecer uma comparação entre os resultados deste estudo manual e os resultados 

utilizando o MSEG (p. 45, seção 3.4), os EOM foram medidos em seis fatias no sentido 

antero-posterior (Fig. 3.16), conforme [12]. A fatia de referência é definida quando o 

rebordo orbital lateral está totalmente formado, então as fatias do estudo são tomadas a 

partir desta posição a cada 3 mm sucessivamente. 
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Fig. 3.16. Exemplo de um estudo dos EOM por CT. 

Note bem que a fatia de referência não entra no estudo e a posição tomográfica 

coronal é um dado importante no estudo da deformação dos EOM. Por isso, cada fatia 

foi nomeada segundo a sua posição em relação à fatia de referência. Por exemplo, P3 – 

primeira fatia localizada a 3 mm atrás da fatia de referência; P6 – segunda fatia localizada 

a 6 mm da fatia de referência, e assim por diante até P18 – última fatia situada a 18 mm 

da fatia de referência, numa posição próxima ao ápice orbital. Neste estudo quantitativo 

a taxa de ocupação dos EOM na órbita (TO) é dada pela equação (3.13), abaixo: 

TO
OrbitalVolume

EOMdosVolume= ,      (3.13) 

onde o Volume dos EOM é a soma dos volumes binários de cada EOM segmentado pelo 

MSEG (p.35, Fig. 3.10). Igualmente, o Volume Orbital é também computado pelo 

volume binário da órbita obtido pelo MSEG. 

Visualização 3D dos EOM por superfícies 

O estudo quantitativo dos EOM é valioso no que diz respeito à identificação e a 

classificação de casos que possam levar o paciente à cegueira.  Porém, este nada instrui 

sobre a forma e as relações anatômicas dos EOM. Deste modo, uma solução de 

visualização 3D torna-se necessária.  No intuito de suprir esta carência, uma aplicação 

de visualização 3D baseada em SR foi desenvolvida. No Capítulo 4 é apresentada uma 

solução baseada em VR que produz imagens tridimensionais com qualidade de 

detalhamento dos tecidos mole e ósseo. 

Logo, implementou-se um algoritmo de SR (Fig. 3.17) em Tcl/Tk utilizando as 

bibliotecas de funções do VTK [26]. 
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Fig. 3.17. Algoritmo de SR. 

O algoritmo de SR proposto usa as imagens binárias obtidas pelo MSEG. Ou seja, o 

usuário utiliza o aplicativo (p. 39, Fig. 3.15) para gerar o volume binário. Em seguida, 

este volume é classificado em 5 grupos: 

1. MVS – musculatura vertical superior (RS e CS); 

2. MVI – musculatura vertical inferior (RI); 

3. MH – musculatura horizontal (RL e RM); 

4. GO – globo ocular; e 

5. NO – nervo óptico. 

Os passos posteriores são comumente empregados em algoritmos de SR bastante 

conhecidos como, por exemplo, os utilizados no laboratório da GE – R&D Center , New 

York, e no Brigham and Women’s Hospital Surgical Planning Lab, Boston [26]. O algoritmo de 

SR (Fig. 3.17) gera um modelo 3D dos EOM que permite interação com o usuário. É 

possível realizar operações de rotação e magnificação nos EOM com o auxílio do 

mouse. Na seção 3.4, os resultados obtidos por este algoritmo são ilustrados. 

Erro nas medidas dos modelos 3D 

Neste ponto é preciso abordar sobre o erro nas medidas a partir de modelos 3D 

poligonais dos EOM (Fig. 3.17). Naturalmente que estimar erros pressupõe a 

determinação do valor exato da medida de interesse (e.g. volume). E, neste caso, uma 

estimativa de erro pode ser realizada em fantons matemáticos 3D, uma vez que estes 

possuem formas bem definidas cujas medidas são exatas e determinadas teoricamente. 

Dessa forma os erros foram avaliados sob dois aspectos, são eles: 
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1) Amostragem : cinco fantons foram obtidos a partir de uma função 3D contínua de 

uma esfera de raio mmr 10= . Para isso, seções transversais ou fatias binárias, 

igualmente espaçadas, foram tomadas ao longo de um dos eixos desta função e, então, 

usadas para criar os modelos 3D com o algoritmo de SR proposto (Fig. 3.17). No 

primeiro modelo, as fatias binárias estão mm5,0  afastadas uma das outras. No segundo 

modelo, estas estão posicionadas a mm0,1  de distância uma das outras. Dessa forma, 

os espaçamentos entre as fatias do terceiro, quarto e quinto modelo foram mm5,1 , 

mm0,2 , mm5,2 , respectivamente. Os volumes dos cinco modelos foram computados 

e os erros avaliados (p. 49, seção 3.4). 

2) Triangulação: recordando o que foi dito na p. 14, seção 2.2, os algoritmos de SR 

reconstroem todo o volume como uma coleção de primitivas geométricas. O algoritmo 

de SR proposto no trabalho (Fig. 3.17) é baseado no marching cubes, ou seja, usa 

triângulos como primitivas geométricas. Portanto, o número de triângulos do modelo 

3D determina tanto a qualidade de modelamento do volume quanto o tempo de 

processamento do algoritmo. Uma das vantagens dos algoritmos de SR é a interação 

com o modelo 3D gerado. Isto se traduz em permitir ao usuário realizar sobre o modelo 

3D rápidas operações de rotação, magnificação, rendering, etc. Nos casos em que o 

numero de triângulos é excessivo, esta vantagem é bastante limitada. Logo, o objetivo é 

também fornecer um modelo 3D que possa representar o volume acuradamente com 

um número reduzido de triângulos. Contudo este balanço não é fácil, pois uma redução 

de triângulos (decimate, ver [26]), além de afetar a qualidade do modelo, aumenta o erro 

nas medidas destes. Para verificar a influência da redução de triângulos nos modelos 3D 

gerados e estabelecer um fator de redução que não introduza ainda mais erros nas 

medidas, um segundo experimento foi realizado. Logo, três esferas idênticas 

( mmr 0,10= ) foram modeladas com diferentes números de triângulos, as medidas de 

volume e superfície de cada uma foram computadas e os respectivos erros avaliados (p. 

49, seção3.4). 

O algoritmo usado para o cálculo do volume e da superfície é baseado no teorema da 

divergência [89], [90], [91]. 

O teorema da divergência diz que uma dada superfície S  limita um volume V  a 

equação (3.14), abaixo: 

∫∫∫ ∫∫ ⋅=⋅∇
V S

dSFndVF
rr

ˆ ,      (3.14) 
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onde n̂  é o vetor unitário perpendicular à superfície S , apontando para fora do volume 

em cada ponto de S , F
r

⋅∇  é a divergência de F
r

 e ),,( zyxF
r

 é um campo vetorial 

diferenciável em V . Logo, escolhendo F
r

 de modo que 1=⋅∇ F
r

 (e.g. 3/),,( zyxF
rrrr

= ), 

a integral do volume se torna o volume da região, assim: 

∫∫
++

=
S

zyx dS
znynxn

V
3

)(
.      (3.15) 

Uma vez que S  é uma coleção de primitivas geométricas, a integral de superfície 

pode ser aproximada por uma soma de Riemann. Portanto, dada uma superfície S  

formada por m  polígonos, onde o i -ésimo polígono tem uma área iA , uma normal 

)ˆ,ˆ,ˆ(ˆ iiii wvun =  e contém um ponto ),,( iii zyxc . Este ponto pode ser escolhido como 

um vértice ou centróide. Temos que o volume V  é aproximadamente: 

∑
=

×++=
m

i

iiiiiii Awzvyux
V

1 3
)( .     (3.16) 

Outra alternativa para a escolha de F
r

 é )ˆ,ˆ,ˆ( zcybxaF =
r

, onde +Ζ∈cba ,,  e 

1=++ cba . Uma solução para os valores de cba ,,  pode ser baseada na excentricidade 

k  do volume. Esta idéia de excentricidade foi utilizada neste trabalho, ou seja o F
r

 

escolhido para o cálculo do volume foi )ˆ,ˆ,ˆ( zkykxkF zyx=
r

, onde: 
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ˆˆ
,   (3.17) 

onde 1=++ zyx kkk . 

Um experimento num modelo 3D dos EOM é realizado comparando o volume binário 

a parir das fatias segmentadas pelo MSEG com o volume calculado pelo teorema da 

divergência, acima descrito (p. 49, seção 3.4). 

3.4 Resultados 

Esta seção apresenta: os resultados de desempenho da segmentação realizada pelo 

MSEG (p. 35, Fig. 3.10); um estudo quantitativo envolvendo 4 grupos de pacientes (um 

grupo normal e três grupos de Graves); e os resultados qualitativos e quantitativos dos 

modelos 3D obtidos a partir de fantons matemáticos e de um dado volumétrico real dos 

EOM. 

Resultados de desempenho do MSEG 

Avaliou-se a acurácia da segmentação dos EOM, correlacionando os resultados do 

MSEG com o traçado manual de dois observadores num conjunto de imagem CT da 
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órbita de cinco pacientes (3 normais e 2 Graves). Neste experimento, os dois 

observadores pintaram as regiões correspondentes aos EOM em cada fatia com o 

auxílio do mouse. Enquanto realizavam a tarefa de segmentação, também, podiam 

magnificar as regiões de interesse (e.g. bordas dos EOM). Cada observador segmentou 

no total 109 regiões dos EOM. As áreas envolvidas de cada EOM foram computadas e 

comparadas aos pares entre os dois observadores e o MSEG, como mostra abaixo a 

Tabela 3.1. 

Tabela 3.1. Correlação R entre as áreas medidas manualmente e pelo MSEG. 

 R REGRESSÃO LINEAR NÚMERO DE MEDIDAS 
GRUPO CONTROLE    

Observador 1 versus MSEG 0,93 07,002,1 −x  61 
Observador 2 versus MSEG 0,96 18,097,0 +x  61 

Observador 1 versus Observador 2 0,94 08,002,1 −x  61 
GRUPO GRAVES    

Observador 1 versus MSEG 0,79 00,188,0 +x  48 
Observador 2 versus MSEG 0,89 67,093,0 +x  48 

Observador 1 versus Observador 2 0,85 14,180,0 +x  48 
 

O valor de correlação R  foi calculado entre as áreas segmentadas pelos observadores 

e pelo MSEG [92], mostrando uma boa proximidade dos valores de R  para todos os 

casos (R  entre 0,85 a 0,96). A Tabela 3.1 mostra que as áreas dos EOM determinadas 

pelo MSEG são comparáveis às obtidas pelos observadores e bem ajustadas por uma 

regressão linear (inclinação da reta entre 0,80 a 1,02). A Fig. 3.18 apresenta um gráfico 

de correlação das medidas manuais versus as medidas automáticas realizadas pelo MSEG. 

Os resultados mostram que estas medidas são quase idênticas (correlação 92,0=R e 

regressão linear 49,096,0 −x ). 
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Fig. 3.18. Gráfico de correlação entre a segmentação manual e automática. 

Estudo quantitativo dos EOM 

Uma avaliação quantitativa foi realizada num conjunto de 33 pacientes subdivididos 

em quatro grupos diferentes (1 grupo normal e 3 grupos Graves), são eles: 

1. Grupo normal: 5 pacientes voluntários sem problema oculomotor (e.g. 

estrabismo). 

2. Grupo Graves sem miopatia: 15 pacientes com orbitopatia de Graves, que 

apresentam aumento dos EOM sem presença de problema oculomotor. 

3.  Grupo Graves com miopatia: 5 pacientes com orbitopatia de Graves, que 

apresentam ambos fatores – aumento dos EOM e problema oculomotor. 

4. Grupo Graves com neuropatia óptica: 8 pacientes com orbitopatia de Graves, que 

apresentam lesão no nervo óptico causada pelo exagerado aumento dos EOM. 

As medidas deste estudo foram realizadas segundo a metodologia descrita na seção 

3.3, p. 39. Os dados de cada um dos grupos foram analisados, primeiro, isoladamente 

por meio de análise de variância multifatorial (ANOVA) [93] com dois fatores: músculo 

e posição tomográfica coronal. Em seguida, os quatro grupos foram comparados 

diretamente por uma ANOVA – Kruskal-Wallis com o fator taxa de ocupação dos 

EOM na órbita TO. O nível de significância dos testes ANOVA foi de 05,0 . 
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Análise de variância – fator músculo 

Os 4 grupos foram analisados e os seus resultados são apresentados na Fig. 3.19, 

como um diagrama de caixa (Box & Whiskers). As linhas horizontais na caixa indicam os 

valores de 25%, 50% (mediana) e 75% percentis das medidas. O símbolo quadrado 

dentro da caixa representa o valor médio. Os símbolos acima e abaixo da barra de erro 

indicam os valores máximo e mínimo, respectivamente. 

 

 
Fig. 3.19. Gráfico das distribuições das áreas dos EOM nos grupos – fator músculo. 

O teste ANOVA para o fator músculo não apresentou diferenças estatisticamente 

significantes para nenhum dos grupos. Contudo nos grupo Graves, os músculos RM e 

RI apresentaram-se bastante aumentados em relação aos outros EOM.  

Os EOM do grupo Graves com neuropatia óptica sofreram as maiores deformações 

com relação ao grupo normal. 
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Análise de variância – fator posição tomográfica coronal 

A Fig. 3.20 mostra os resultados das distribuições das medidas de área dos EOM 

com relação ao fator posição tomográfica coronal. 

 

 
Fig. 3.20. Gráfico das distribuições das áreas nos grupos – fator posição tomográfica coronal. 

O fator posição tomográfica coronal foi altamente significativo no grupo normal 

miopatia ( 61,5=F  e 05,0<P )*, indicando claramente a forma fusiforme dos EOM. O 

fator posição tomográfica coronal também foi significativo ( 317,2=F  e 05,0<P ) no 

grupo Graves sem miopatia, pois os EOM ainda apresentam a forma fusiforme 

característica do grupo normal. Nos grupos Graves com miopatia e com neuropatia 

óptica é fácil notar o aumento expressivo das dimensões dos EOM, principalmente, nas 

regiões próximas ao ápice da órbita (P12, P15 e P18). 

 

                                                 
* P  significa que para uma dada significância qual o valor que o teste rejeita a hipótese nula 0H . Os 

valores de F  representam a razão entre as variâncias das medidas  nos grupos e total numa distribuição 
normal. 
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Analise de variância – fator taxa de ocupação 

Os quatro grupos foram comparados diretamente por meio da medida de taxa de 

ocupação dos EOM  na órbita TO, como mostra a Fig. 3.21. 

 
Fig. 3.21. Gráfico das distribuições do fator taxa de ocupação do EOM na órbita nos grupos. 

A análise de variância entre os quatro grupos indicou diferenças estatisticamente 

significantes ( 11,18=H  e 05,0<P ). O TO médio para o grupo de Graves com 

neuropatia óptica ( %29,34 ) correspondeu a aproximadamente cinco vezes o TO médio 

do grupo normal ( %27,7 ), como mostra a Tabela 3.2. 

Tabela 3.2. Diferenças estatisticamente significantes entre os grupos usando taxa de ocupação 

dos EOM na órbita TO. 

 GRUPO MEDIANA 25% 75% 
CONTROLE 1 7,27 6,61 8,18 

GRAVES SEM MIOPATIA 2 17,96 11,50 23,28 
GRAVES COM MIOPATIA 3 22,51 19,54 29,55 

GRAVES COM NEUROPATIA ÓPTICA 4 34,29 21,01 41,31 
COMPARAÇÃO DIFERENÇAS Q P<0,05 

1×2 11,93 2,39 Não 
1×3 18,00 2,94 Sim 
1×4 22,47 4,07 Sim 
2×3 6,06 1,21 Não 
2×4 10,54 2,49 Não 
3×4 4,47 0,81 Não 
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Resultados qualitativos do modelo 3D 

Um dado volumétrico CT da cabeça, 93256256 ××  fatias axias com 12 bits e 

tamanho do voxel igual à 35,18,08,0 mm×× , foi segmentado pelo MSEG (p. 35) e 

renderizado superficialmente utilizando o algoritmo de SR proposto (p. 41). Os 

resultados são ilustrados na Fig. 3.22cor abaixo. 

                       
           (a)                  (b) 

Fig. 3.22cor. Renderização superficial dos EOM e parte do crânio: (a) vista inferior, e (b) vista 

superior. 

Resultados quantitativos do modelo 3D 

A Tabela 3.3 mostra os resultados de erro da medida do volume devido à 

amostragem nos cinco modelos de esferas produzidas segundo a metodologia descrita 

na p.41. 

Tabela 3.3. Erro devido à amostragem. 

AMOSTRAGEM VOLUME CALCULADO 3310 mm× ERRO 
mm5,0  185,4  %06,0  
mm0,1  177,4  %25,0  
mm5,1  180,4  %18,0  
mm0,2  146,4  %00,1  
mm5,2  123,4  %56,1  

Volume teórico da esfera  3310188,4 mmVe ×=  
 

A Fig. 3.23 ilustra o caso de redução do número de triângulos no modelo 3D de três 

esfera idênticas de raio mmr 10= . A Tabela 3.4 apresenta os erros das medidas de 

volume para este caso. 
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Fig. 3.23. O erro nas medidas de volume e superfície nos modelos 3D de esferas devido à 

redução de triângulos. 

 

Tabela 3.4. Erro devido à redução de triângulos. 

NÚMERO DE 
TRIÂNGULOS 

VOLUME 3310 mm×  
(ERRO) 

SUPERFÍCIE 2210 mm×  
(ERRO) 

50 173,4  
( %36,0 ) 

543,12  
( %18,0 ) 

150 187,4  
( %02,0 ) 

563,12  
( %02,0 ) 

500 188,4  
( %0 ) 

566,12  
( %0 ) 

Volume teórico da esfera  3310188,4 mmVe ×= , superfície teórica da esfera 2210566,12 mmSe ×=  

 

 

Os resultados acima eram esperados, pois confirmam a acurácia do cálculo de 

volume pelo teorema da divergência quando temos primitivas geométricas (triângulos) 

cada vez menores. 

Um experimento num modelo 3D dos EOM avalia o erro do volume medido pelo 

teorema da divergência (volume 3D) em relação ao volume binário a partir das fatia 

segmentadas pelo MSEG (volume 2D), como mostra a Tabela 3.5 abaixo. 
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Tabela 3.5. Erro do volume num modelo 3D dos EOM. 

 VOLUME 3D 3310 mm×  VOLUME  2D 3310 mm×  ERRO 
MVS 06,1  68,1  %41,36  
MVI 64,0  90,0  %92,27  
MH 53,2  37,3  %86,24  
NO 08,1  35,1  %89,19  
GO 19,13  57,13  %5,2  

A Fig. 3.24 ilustra a renderização SR do GO neste experimento e os respectivos 

valores do volume e excentricidade k . 

 
Fig. 3.24. Modelo 3D do globo ocular. 

As discussões e conclusões sobre estes resultados serão apresentadas no Capítulo 5, 

p. 75. No próximo capítulo trataremos sobre o efeito de volume parcial (PVE).  
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Capítulo 4  

Renderização Volumétrica na 

Presença do Efeito de Volume 

Parcial 

4.1 Introdução 

Nos últimos dez anos, o PVE tem sido estudado no contexto de segmentação de 

imagem [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22]. Entretanto, pouca atenção tem sido dada 

quando este está relacionado à renderização de objetos [17]. Comparado ao tamanho do 

detalhe da estrutura que desejamos visualizar numa imagem médica, o tamanho dos 

voxels definido pelo equipamento de imagem é normalmente maior. 

Conseqüentemente, um valor agregado das propriedades físicas dos múltiplos tecidos 

contidos no voxel é atribuído a este voxel, especialmente nas interfaces dos tecidos. Este 

fenômeno é geralmente referido ao efeito de volume parcial (PVE). A qualidade do 

resultado da segmentação e da imagem tridimensional (3D) de estruturas anatômicas em 

CT (e outras modalidades) é normalmente afetada pelo PVE. Em rendering volumétrico 

(VR), assim como em rendering superficial (SR), especialmente em aplicações médicas, 

uma das tarefas mais difíceis é visualizar tecidos específicos em relação às estruturas 

vizinhas [50], [58]. Ambas técnicas têm vantagens e desvantagens e ambas não são 

imunes ao PVE. No SR falsas estruturas podem ser criadas o que pode obscurecer as 

estruturas interiores se o PVE não for devidamente trabalhado. No VR utilizando cores, 

falsas estruturas podem aparecer com a mesma cor das estruturas de interesse. Logo, 

estas falsas estruturas confundem os observadores e os fazem chegar a conclusões 
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erradas. A Fig. 4.1 ilustra as regiões afetadas pelo PVE numa fatia de CT da cabeça de 

um paciente. A Fig. 4.1b mostra os voxels com PVE que imitam os voxels contendo 

tecido mole. 

 
       (a)                    (b) 

Fig. 4.1. Ilustrações das regiões afetadas pelo PVE numa fatia de um dado volumétrico CT da 

cabeça: (a) imagem original, e (b) regiões com PVE significantes (setas brancas). 

Essas regiões de PVE têm número CT (tom de cinza) idêntico ao tecido mole, o que 

contribui para o obscurecimento das estruturas de tecido mole vizinhas. A Fig. 4.2cor 

mostra um VR da cabeça utilizando uma simples função de classificação trapezoidal que 

exibe ambos tecidos, mole e ósseo. As linhas cinza que aparecem no crânio são devido 

aos falsos voxels de tecido mole nas interfaces entre osso e gordura. As mesmas 

estruturas falsas ocorrem no interior do crânio nas interfaces do osso-par-ar e do osso-

para-gordura. A pele, que também tem número CT idêntico ao tecido mole, reduz a 

visibilidade das renderizações do osso e do tecido mole. Os métodos propostos neste 

capítulo têm como objetivo superar esta dificuldade e, então, gerar uma imagem 3D 

com qualidade superior de detalhamento. 
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Fig. 4.2cor. VR da Fig. 4.1a mostrando a musculatura facial e o crânio. As linhas cinzas no crânio 

são ocorrências de falsos tecidos moles devido ao PVE. 

Apresentamos dois métodos de classificação dos voxels com PVE (MCLA) na seção 4.2 para 

superação do PVE em imagens de CT. Estes métodos utilizam um conceito 

fundamental conhecido como escala [94]. A escala indica o tamanho da estrutura local 

que é determinado em cada voxel numa dada imagem baseado somente num critério de 

homogeneidade dos tons de cinza. A premissa básica é que regiões de escalas pequenas 

representam regiões potencias de PVE. Os Algoritmos para os dois MCLA são 

apresentados. Também apresentamos na seção 4.3, um método para remoção da pele e 

o seu respectivo algoritmo. Na seção 4.4 apresentamos os resultados dos nossos 

métodos em imagens clínicas. Validações qualitativa e quantitativa destes métodos 

também são apresentadas, e em ambas validações usamos imagens clínicas de CT e 

fantons matemáticos. As discussões e conclusões sobre estes resultados serão 

apresentadas no Capítulo 5, p.75. 

4.2 Classificando voxels com efeito de volume parcial  

Notação e definições 

Nos referimos a uma imagem volumétrica adquirida como uma cena, e a 

representamos por um par ),( fC=C  onde =C { jjj bcbc ≤≤−|  para todo 3
+∈Zb }, 

3
+Z  é o conjunto de 3-tupla, chamado voxel, de inteiros positivos, f  é uma função cujo 

domínio é C , chamado domínio da cena, e cujo contra-domínio é um conjunto de inteiros 

[ ]HL ; . Chamamos C  uma cena binária se o contra-domínio de f  é { }1,0 . A esfera digital 
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(ou simplesmente esfera) de raio r  centrado em qualquer voxel c  em C  é o conjunto 

}{ rdcCd(c)Br ≤−∈= . Para qualquer conjunto X , usamos X  para representar a 

sua cardinalidade. 

Apresentamos dois métodos nesta tese para identificar e suprimir voxels com PVE. 

O primeiro método, chamado o método de medida de fração (FM) examina regiões 

específicas no domínio da cena onde os valores de escala são pequenos. Nestas regiões 

em cada voxel c , examinando uma vizinhança cujo tamanho é de novo determinado 

pela escala de c , uma fração é estimada para cada tipo de tecido dentro de c . No 

segundo método, um princípio teórico de informação chamado princípio da incerteza (UP) 

[23], também guiado pelos valores de escalas, e um critério associado são usados para 

estimar a fração de cada tecido nos voxels localizados em regiões de incerteza alta. 

Desde que o conceito de escala forma a base destes métodos, descreveremos 

brevemente seu princípio e um algoritmo para estimar a escala logo abaixo. Em seguida, 

apresentamos uma descrição dos métodos FM e UP nas seções 4.2.1 e 4.2.2, 

respectivamente. Ambos métodos aceitam como entrada uma cena e retornam como 

saída uma cena modificada onde os voxels afetados pelo PVE estão identificados e 

suprimidos. Qualquer método SR ou VR pode ser subseqüentemente aplicado à cena 

resultante. 

Escala 

Nesta seção descrevemos o algoritmo que produz a escala do objeto )(cf s  para 

qualquer c  numa dada cena. Esse conceito e o algoritmo foram relatados pela primeira 

vez em [94]. 

Para uma esfera )(cBr  de raio r  centrada em c , definimos uma fração, )(cFOr , 

que indica a fração do conjunto dos voxels no limite da esfera cujos tons de cinza são 

suficientemente uniformes com o tom de cinza de c , pela equação (4.1) abaixo: 
( )

)()(

)()(
)(

1

)()( 1

cBcB

dfcfW
cFO

rr

cBcBd

r
rr

−

−∈

−

−
=
∑

−
ψ

,   (4.1) 

onde )(xWx  é a função de relação nebulosa que corresponde ao predicado “ x  é 

pequeno”. Nesta tese uma função Gaussiana não-normalizada com média zero e desvio 

padrão ψσ  é utilizada para ψW . O ψσ  é um parâmetro de homogeneidade estimado 

tomando todo domínio da cena C ; ver [23] para detalhes. O algoritmo para estimar a 

escala do objeto (OSE) é sumarizado abaixo: 
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Algoritmo OSE 

Entrada: ,, ψWCc ,∈C um valor de limiarização st .  

Saída: Uma cena ),( SfC=SC  representando os valores de escala da cena C .  

início 

 para cada Cc∈  faça  

                 atualizar 1=r ; 

  enquanto sr tcFO ≥)(  faça 

   incremente r  para 1+r ; 

  fim-enquanto; 

  atualizar )(cf S para r ; 

  salvar )(cf S ; 

 fim-para; 

fim 

O algoritmo acima aumenta iterativamente o raio r  da esfera em uma unidade, 

iniciando em 1=r , e confere )(cFOr , a fração do objeto contendo c  que é limitada 

pela borda da esfera. A primeira vez que essa fração fica abaixo do valor de limiarização 

st , consideramos que a esfera atravessou um objeto de uma região diferente daquela 

que c  pertence. Conforme [94], nós usamos 85,0=st . De forma simplificada, )(cf S  é 

o raio da maior esfera centrada em c  onde dentro desta esfera os voxels são 

suficientemente homogêneos. A Fig. 4.3 ilustra uma fatia da cena de escala sC  a partir 

de uma cena de CT da cabeça. Os valores de tons de cinza representam os valores de 

escala )(cf S . Os voxels mais claros indicam os valores de escala mais altos. 

 
                  (a)                   (b) 

Fig. 4.3. Ilustração da cena de escala: (a) original, e (b) cena de escala. 
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4.2.1 O método de medida da fração 

A idéia básica deste método é que as regiões internas dos objetos são mais ou menos 

homogêneas, e conseqüentemente, os voxels nestas regiões têm valores de escala 

grandes. Estas regiões não são afetadas pelo PVE e nem são de interesse no processo de 

rendering. Por outro lado, os voxels com valores de escala pequenos estão localizados em 

regiões de borda nebulosa e de interface dos tecidos. Conseqüentemente, os valores de 

escala )(cfr S=  associado ao voxel c  numa dada cena ),( fC=C  pode nos guiar na 

identificação dos voxels afetados pelo PVE. Além disso, as frações dos diferentes tipos 

de tecidos dentro de cada voxel podem ser estimadas examinando as intensidades dos 

voxels dentro da esfera )(cBr  centrada em c , como veremos. Tomemos τ  denotando 

o tipo de tecido. Em imagens de CT, estamos principalmente interessados em tecido 

mole ( st ) e osso (bn ), logo temos que },{ bnst∈τ . Embora os métodos apresentados 

aqui possam ser estendidos para os casos de misturas acima de dois tecidos, iremos nos 

restringir ao caso somente destes dois tecidos. Para um valor de escala fixo ρ , e para 

qualquer voxel Cc∈  numa dada cena ),( fC=C  tal que ρ≤)(cfS , definimos a 

fração do tecido },{ bnst∈τ  contido em c  como sendo 
( )
)(

)(
)( )(

cB

dfW
cF

cBd

ρ

ττ
ρ

ρ
∑ ∈= .       (4.2) 

Onde )(xWτ  é uma função de relação nebulosa que expressa a relação entre os valores 

de tons de cinza x  e o percentual (fracionalidade) contido de tecido τ . Desde que os 

objetos de interesse em CT são compostos dos tecidos mole e ósseo. De acordo, o 

algoritmo apresentado abaixo determina apenas estas frações. Um tratamento mais geral 

considerando todos as possíveis interfaces é, certamente, possível. 
Algoritmo FM 
Entrada: Uma cena ),( fC=C , ρ , τW , ),( SfC=SC , constantes stt  e bnt . 
Saída: ),( FMFM fC=C . 
início 
  atualizar )()( cfcfFM =  todos os voxels Cc∈ ; 
  para todos os voxels Cc∈  tal que ρ≤)(cfS  faça 
   Compute )(cF stρ  e )(cFbnρ ; 

   se st
st tcF <)(ρ  e 1)( <cFbnρ  e bntcf <)(  então 

    atualizar 0)( =cfFM ; 
   fim-se; 
  fim-para; 
fim 
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No algoritmo acima stt  e bnt  são valores fixos de limiar. stt  representa um valor de 

limiar na fração do tecido mole, e bnt  é um limiar mínimo no valor de tom de cinza do 

osso. Assumimos que τW  seja uma função Gaussiana (Fig. 4.4). Sua média e desvio 

padrão são estimados por treinamento, que consiste de um operador pintar apropriadas 

regiões de tecidos mole e ósseo em fatias da cena CT, determinando dessa maneira os 

valores de média e desvio padrão nessas regiões. O valor de ρ  é fixado em 5. Os 

resultados pioram se ρ >>5. Nós usamos =stt  0,3 e =bnt  1100 (em imagens de CT 

monocromáticas de 12 bits com intervalo [ ]4095;0 ). 

 
      (a)          (b) 
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Fig. 4.4. Funções Gaussianas τW  : (a) aplicada ao tecido mole, e (b) aplicada ao osso. 

4.2.2 O método baseado no princípio da incerteza 

A base deste método é o seguinte postulado proposto em [23] relacionado com os 

achados do ótimo valor de limiar: “Em qualquer imagem adquirida, voxels com incerteza mais 

alta ocorrem próximos à borda do objeto.”. A classe de incerteza )(cU ρ  em qualquer voxel c  

numa dada cena ),( fC=C  é dada por 
)(ln)()( cPcPcU τ

ρ
τ

τ
ρρ ∑−= ,      (4.3) 

onde )(cPτ
ρ  é a probabilidade que um voxel com um tom de cinza )(cf  pertença à 

classe de tecido τ , e é dada por 

∑
=

τ

τ
ρ

τ
ρτ

ρ )(
)(

)(
cF

cF
cP .       (4.4) 
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A Fig. 4.5 mostra, para uma fatia de CT da cabeça, as regiões onde a incerteza é mais 

alta e mais baixa. Claramente, nas bordas nebulosas, a maior parte dos voxels tem 

incertezas altas. 

 
Fig. 4.5. Ilustração das regiões de incerteza (regiões mais claras) em bordas nebulosas numa fatia 

de CT da cabeça: (a) incerteza mais alta. (b) incerteza mais baixa. 

A idéia básica neste método é identificar os voxels afetados pelo PVE numa dada 

cena usando o princípio da incerteza e suprimi-los na cena resultante. O algoritmo para 

o método UP é apresentado abaixo. 

Algoritmo UP 
Entrada: Uma cena ),( fC=C , ρ , τW , ),( SfC=SC , constantes stt  e bnt . 

Saída: ),( UPfC=UPC . 

início 
 atualizar )()( cfcfUP =  todos os voxels Cc∈ ; 

 para todos os voxels Cc∈  tal que ρ≤)(cfS  faça 
  Compute )(cPstρ , )(cPbnρ , e )(cU ρ ; 

  se sttcU <)(ρ  e 1)( <cPbnρ  e bntcf <)(  então 

   atualizar 0)( =cfUP ; 

  fim-se; 

 fim-para; 

fim 

Neste algoritmo, todos os parâmetros são determinados como no algoritmo FM, 
exceto stt  e bnt . stt  é fixado em 0,85 e bnt  é fixado em 1100. stt  se manteve insensível  

dentro da faixa de valores [ ]85,0;6,0 , como revelou nossos experimentos. 
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4.3 O método para remoção da pele 

Este método remove automaticamente a pele numa cena ),( fC=C  promovendo 

uma sensível melhora na renderização volumétrica dos tecidos mole e ósseo. 

O método utiliza o mapa de probabilidade )(cPstρ , para todo Cc∈ , de maneira que 

uma camada fina e externa à pele )(cη  é obtida por meio de uma procura radial, indo 

das bordas em direção ao centro em cada fatia da cena. Esta procura é realiza em uma 

cena binária onde somente os voxels com st
st tcP <)(ρ  estão presentes. Em seguida, 

aplicamos iterativamente n  dilatações sucessivas em )(cη  usando o elemento 

estruturante 55x  com todos os pixels do arranjo ativos (ver detalhes na p. 8, seção de 

morfologia matemática), também conhecido como 16N  (os dezesseis primeiros vizinhos 

conectados ao pixel central do arranjo). Após algumas iterações a camada )(cη  cobrirá 

toda a região da pele que será removida automaticamente por meio de álgebra booleana. 

Este método simula uma raspagem, tão profunda quanto se queira, da pele controlada 

pelo número de n  dilatações em )(cη . 

Algoritmo RS 
Entrada: Uma cena ),( fC=C , )(cPstρ , constantes stt  e n . 

Saída: ),( RSfC=RSC . 

início 

 atualizar 0=i ; 
atualizar 0)( =cfRS  todos os voxels Cc∈ ; 

 para todos os voxels Cc∈  tal que st
st tcP <)(ρ  faça; 

  atualizar 1)( =cfRS ; 

 fim-para; 
 extrair )(cη  por procura radial; 

 enquanto 1+< ni  faça 
  dilatar )(cη ; 

  atualizar i  para 1+i ; 

 fim-enquanto 
 atualizar 0)( =cf  todos os voxels )(cc η∈ ; 

fim 
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4.4 Resultados 

Nesta seção apresentamos renderizações volumétricas, antes e depois da aplicação 

dos métodos de remoção dos voxels com PVE e da pele, em dados de CT de pacientes, 

como: craniofacial, tronco, joelho e a cabeça da visible woman [95]. Um experimento é 

realizado, envolvendo fantons matemáticos simulando três níveis de PVE (baixo, médio 

e alto). Estes fantons foram criados utilizando objetos geométricos e adicionando 

borramento usando um filtro Gaussiano e uma componente de ruído. Uma validação 

quantitativa é feita usando os dados clínicos de CT e os fantons matemáticos. Todos os 

resultados demonstram melhora na qualidade de exibição dos tecidos mole e ósseo 

depois da aplicação dos métodos propostos neste capítulo. Além disso, a retirada da pele 

revela detalhes finos nas estruturas do tecido mole. A Tabela 4.1 mostra uma descrição 

dos dados usados neste trabalho. 

Tabela 4.1. Descrição dos dados 3D. 

DADOS 3D TAMANHO TAMANHO DO VOXEL TONS DE CINZA 

CRANIOFACIAL 58267307 ××  50,149,049,0 ×× mm3 12 bits 

JOELHO 69256256 ××  00,168,068,0 ×× mm3 8 bits 

CABEÇA DA VISIBLE WOMAN 209512512 ×× 00,149,049,0 ×× mm3 12 bits 

TRONCO 230512512 ×× 00,368,068,0 ×× mm3 12 bits 

FANTOM MATEMÁTICO 58512512 ××  50,149,049,0 ×× mm3 12 bits 

 

Validação qualitativa 

 

 A Fig. 4.6 mostra o resultado da remoção dos voxels afetados pelo PVE na fatia 

mostrada na Fig. 4.1. Os resultados VR do osso e tecido mole para os dados 

craniofacial, joelho, cabeça da visible woman e tronco são apresentados nas Fig. 4.7cor, Fig. 

4.8cor, Fig. 4.9cor, e Fig. 4.10, respectivamente. Para comparação, apresentamos também 

os SR do joelho e da cabeça da visible woman nas Fig. 4.11 e Fig. 4.12. Todas 

renderizações foram criadas usando o algoritmo shell-rendering [53] implementado no 
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3DVIEWNIX [27] e funções de opacidade trapezoidais [68]. As figuras mostram 

renderizações criadas a partir da cena original sem aplicação de nenhum dos métodos 

propostos aqui e depois da aplicação destes métodos em diferentes combinações. 

 

 (a)           (b) 

Fig. 4.6. Remoção dos voxels com PVE na fatia mostrada na Fig. 4.1: (b) após aplicação do 

método FM, e (b) após aplicação do método UP. 

As secções transversais dos fantons matemáticos são ilustrados na Fig. 4.13. As Fig. 

4.15 e Fig. 4.14cor mostram os resultados após a remoção da pele e dos voxels afetados 

pelo PVE. Observamos para todas estas figuras que o PVE foi efetivamente suprimido 

pelos dois métodos. É claramente observado na Fig. 4.14cor que as estruturas mais finas, 

dificilmente observadas em renderizações criadas antes da remoção da pele e dos voxels 

afetados pelo PVE, estão consideravelmente bem expostas depois da supressão do 

PVE. A remoção da pele adicionalmente revela detalhes mais finos e podemos iniciar a 

identificação de específicas estruturas neuro-musculares e musculares.  
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Fig. 4.7cor. VR de CT num paciente com anomalia craniofacial. Superior-esquerdo: cena original. 

Superior-direito: após remoção da pele. Meio-esquerdo: após aplicação do método FM. Meio-

direito: após aplicação do método UP. Inferior-esquerdo: após remoção da pele e aplicação do 

método FM. Inferior-direito: após remoção da pele e aplicação do método UP. 
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Fig. 4.8cor. VR de CT do joelho. Superior-esquerdo: cena original. Superior-direito: após 

remoção da pele. Meio-esquerdo: após aplicação do método FM. Meio-direito: após aplicação 

do método UP. Inferior-esquerdo: após remoção da pele e aplicação do método FM. Inferior-

direito: após remoção da pele e aplicação do método UP. 
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Fig. 4.9cor. VR de CT da cabeça da visible woman. Superior-esquerdo: cena original. Superior-

direito: após remoção da pele. Meio-esquerdo: após aplicação do método FM. Meio-direito: 

após aplicação do método UP. Inferior-esquerdo: após remoção da pele e aplicação do método 

FM. Inferior-direito: após remoção da pele e aplicação do método UP. 
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                                  (a)       (b) 

Fig. 4.10. VR de CT do tronco: (a) usando a cena original, e (b) após remoção a pele e aplicação 

do método UP. 



 

 

68

 
Fig. 4.11. SR de CT do joelho. Superior-esquerdo: cena original. Superior-direito: após remoção 

da pele. Meio-esquerdo: após aplicação do método FM. Meio-direito: após aplicação do método 

UP. Inferior-esquerdo: após remoção da pele e aplicação do método FM. Inferior-direito: após 

remoção da pele e aplicação do método UP. 
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Fig. 4.12. SR de CT da cabeça da visible woman. Superior-esquerdo: cena original. Superior-direito: 

após remoção da pele. Meio-esquerdo: após aplicação do método FM. Meio-direito: após 

aplicação do método UP. Inferior-esquerdo: após remoção da pele e aplicação do método FM. 

Inferior-direito: após remoção da pele e aplicação do método UP. 
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                                                             (a) 

                   
                                                             (b) 

Fig. 4.13. Fantom matemático 3D: (a) secção transversal, e (b) a Fig. 4.13a após adição de três 

níveis de borramento e ruído (1- nível baixo, 2- nível médio e 3- nível alto). 



 

 

71

 
Fig. 4.14cor. VR dos fantons 3D. Coluna esquerda: após remoção da pele e aplicação do método 

FM. Coluna do meio: após remoção da pele e aplicação do método UP. Coluna direita: antes da 

remoção da pele e do PVE. 
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Fig. 4.15. Secção transversal das regiões de tecido mole mostrados na Fig. 4.14. 

Validação quantitativa 

Descrevemos aqui um experimento para avaliar o desempenho dos dois MCLA. 

Desde que os voxels com PVE que introduzem os artefatos nos fantons são 

conhecidos, a extensão da remoção destes pode ser quantificada. Uma validação 

quantitativa similar é realizada nos dados clínicos de CT, onde um operador traça 

cuidadosamente uma ROI excluindo os voxels com PVE em imagens segmentadas 

previamente. Seja ),( ,, hlhl tttt fC=C , uma cena binária resultante da limiarização de C  

pelo intervalo de limiar [ ]hl tt , . Isto é, para qualquer Cc∈ , temos 



 ≤≤

=
contrário. ao,0

,)(se,1
)(, hltt tcft
cf hl      (4.5) 

Dessa forma, definimos a Figura de Mérito xFOM  para descrever a acurácia da 

remoção dos voxels com PVE realizado pelos métodos FM e UP, como veremos a 

seguir. Logo, para =x {FM, UP}, 

hlh

hlhhlh

tt
True

t

tt
x

ttt
True

t

x

XOR
FOM

,,

,,,, )()(
1

CC

CCCC

l

ll

t

tt

−

−−
−= ,   (4.6) 

onde hlh tt
True

t ,, CC lt −  é o número de voxels com PVE verdadeiros, XOR  computa a 

operação booleana exclusivoOU  entre duas cenas binárias e 

)()( ,,,, hlhhlh tt
x

ttt
True

t XOR CCCC ll tt −−  é o número de voxels com PVE falsos (erro do 

método). Para o método x , xFOM  indica o grau de concordância entre os voxels com 
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PVE verdadeiros capturados em )( ,, hlh tt
True

t CC lt −  e os voxels com PVE classificados em 

)( ,, hlh tt
x

t CC lt −  nos possíveis intervalos [ ]hl tt ,  na cena C . TrueC  é a cena 3D onde o 

operador traça a ROI excluindo os voxels com PVE. xC  é a cena 3D cujos voxels com 

PVE foram removidos pelo método x . Em nossa validação quantitativa, usamos oito 

cenas  divididas em: cinco CT de pacientes craniofaciais, e três fantons matemáticos 

(Fig. 4.14). 

A Tabela 4.2 mostra que, em média, mais de 98% dos voxels afetados pelo PVE 

foram removidos por ambos os métodos. O teste 0H  de hipótese nula [93] das 

diferenças pareada entre os valores médios da xFOM , δ , foi computado e mostrou 

que não existe diferença estatisticamente significante entre os dois MCLA. O teste 0H  

apresentou os seguintes resultados abaixo: 

006,0=δ , 071,1−=t , 302,0=P . 

Entretanto, o método UP apresentou resultados um pouco melhores que o método 

FM, especialmente em imagens mais degradas pelo PVE. 

Tabela 4.2. Média, desvio padrão (SD) e valores mínimos da xFOM , sendo =x {FM, UP}. 

 FM 

media         SD  

mínimo 

UP 

media         SD  

mínimo 

Fantom (n=3) 982,0       019,0       956,0  990,0       010,0       979,0   

Cabeça (n=5) 992,0       011,0       972,0  997,0       004,0       988,0   

Total 988,0       014,0       956,0  994,0       007,0       979,0   
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Capítulo 5  

Conclusões 

A questão da quantificação e visualização 3D adquire importância fundamental na 

identificação dos pacientes com orbitopatia de Graves com risco de desenvolvimento de 

neuropatia óptica – lesão do nervo óptico podendo levar o paciente à cegueira. Dessa 

forma, o objetivo desta tese foi desenvolver novos métodos de segmentação, 

quantificação e visualização 3D para um estudo mais acurado das deformações dos 

EOM na orbitopatia de Graves. Além disso, contribuímos com novos métodos que 

efetivamente localizam e suprimem os voxels com PVE, e também removem a pele que 

causa obscurecimento nas renderizações 3D de estruturas de tecidos mole e ósseo. 

Apresentamos e avaliamos um MSEG no Capítulo 3 e o utilizamos num estudo 

quantitativo envolvendo 33 pacientes (5 normais e 28 pacientes com orbitopatia de 

Graves). Propomos também um método SR para os EOM. No experimento conduzido, 

o MSEG proposto realizou medidas quase idênticas àquelas obtidas pelo traçado 

manual realizado por dois observadores (correlação 92,0=R e regressão linear 

49,096,0 −x ), além de superar as principais dificuldades do traçado manual: 

subjetividade e tempo consumido na segmentação. Um operador consegue, sem muito 

esforço, segmentar e quantificar as áreas dos EOM numa fatia em poucos segundos (e.g. 

~12 segundos nas imagens com dimensão 256256 ×  e 8 bits em tons de cinza). Na p. 

39, a Fig. 3.15 mostra o aplicativo de segmentação semi-automática, desenvolvido para o 

ambiente MATLAB, que incorpora o MSEG desenvolvido nesta tese. 

Durante os estudos da avaliação do desempenho do LOG na detecção dos EOM 

[10], conduzimos experimentos que revelaram achados inéditos como: o aumento de σ  

não resultou num aumento de bordas deslocadas nas imagens de órbitas estudadas[10]. 
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Acreditamos que o fato se deve a nossa rigorosa determinação do tamanho da máscara e 

implementação do filtro digital LOG. Os experimentos indicaram também que o 

0,2=σ  é a melhor escala para a detecção dos EOM. O estudo quantitativo dos EOM 

revelou que os músculos RM e RI nos grupos de Graves apresentam-se bastante 

aumentados em relação aos EOM normais. Estes resultados estão de acordo com 

estudos clínicos realizados anteriormente [96], [97]. A natureza fusiforme dos EOM é 

observada apenas nos grupos normais e Graves sem miopatia. Os grupos Graves com 

miopatia e Graves com neuropatia óptica apresentam os EOM bastante aumentados, 

principalmente na região apical da órbita onde o nervo óptico é mais susceptível à 

compressão pelo EOM. A medida de taxa de ocupação dos EOM na órbita (TO) feita nos 

quatro grupos apresentou o maior valor no grupo Graves com neuropatia óptica, 

TO=34,3%. Este valor é quase cinco vezes maior que o grupo normal, TO=7,3%. 

É preciso deixar claro que as considerações quantitativas supracitadas não podem ser 

tomadas como anatômicas. Os planos dos cortes coronais de CT da órbita não são 

perpendiculares aos planos horizontais. Na realidade, a cabeça do paciente é estendida 

em grau variável e o corte é aproximadamente paralelo ao perfil da face. Como a 

obliqüidade da musculatura vertical não é igual à horizontal, a inclinação do corte 

coronal resultante varia segundo o músculo considerado. Além disso, se levarmos em 

conta que o plano de corte também não é rigorosamente igual para todos os pacientes 

fica claro que diferenças em relação à área “anatômica” existem e estão relacionadas ao 

cosseno do ângulo formado entre as direções do músculo e do corte coronal [12]. 

O erro no volume dos EOM medido a partir do modelo 3D, em comparação com a 

estimativa do volume calculado a partir das fatias segmentadas pelo MSEG, está 

relacionado com a resolução de aquisição do dado volumétrico e, subseqüentemente ao 

PVE. Este erro pode apresentar diferenças acima dos 20%, como foi visto no exemplo 

da Tabela 3.5, p. 51. Demonstramos que a amostragem e a redução de triângulos devem 

ser escolhidas com cuidado e, para garantir medidas mais acuradas e uma visualização 

3D de melhor qualidade, desenvolvemos dois MCLA: FM e UP para superação do 

PVE. 

No método FM, a fração de cada tecido (osso e tecido mole) num voxel v  é 

estimada levando-se em consideração os tons de cinza da vizinhança de v . O tamanho 

dessa vizinhança é dada pelo valor de escala em v . A escala em qualquer voxel é o raio 

da maior esfera, centrada em v , em que os tons de cinza são homogêneos. Funções 
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Gaussianas são usadas para a computação das frações. Esta informação de mistura é 

efetiva na remoção dos voxels com PVE. 

O método UP é baseado no seguinte postulado [23]: “Em qualquer imagem adquirida, 

voxels com incerteza mais alta ocorrem próximos à borda do objeto.”. As probabilidades dos tons 

de cinza pertencerem a determinados tipos de tecidos são utilizadas para estimar a classe 

de incerteza de cada voxel v . O valor da incerteza e a informação sobre os tecidos 

vizinhos indicam os voxels com PVE que devem ser removidos. Uma vez que a escala é 

computada, ambos métodos são de certa forma simples e fáceis de implementar dentro 

de qualquer programa de rendering volumétrico. 

Desenvolvemos também um método para remover a pele utilizando a morfologia 

matemática. Com isto, as renderizações 3D dos tecidos mole e ósseo são muito mais 

visíveis e estruturas finas como: veias e artérias podem ser visualizadas com maior 

riqueza de detalhes. 

O efeito combinado dos três métodos resulta numa melhora na qualidade das 

renderizações e nos detalhes que estas renderizações exibem 

Concluímos com os resultados apresentados no Capítulo 4 que os MCLA 

efetivamente removem, em média, mais de 98% dos voxels afetados pelo PVE, como 

revelaram os nossos experimentos em imagens clínicas de CT e utilizando fantons 

matemáticos. Embora o método UP apresente melhores resultados qualitativo e 

quantitativo, principalmente em imagens mais degradas pelo PVE, não existe diferença 

estatisticamente significante entre os dois métodos. 

As renderizações 3D devem ser usadas com cuidado na radiologia em vista dos 

artefatos demonstrados nesta tese e que são provenientes, principalmente, do PVE. A 

imagem tridimensional é uma tecnologia excitante que está realizando importantes 

contribuições na medicina e em outras áreas do conhecimento. Entretanto, são ainda 

muitos os desafios a serem superados, e nessa jornada surgirão novos métodos e novas 

aplicações que atenderão a necessidades por enquanto ainda imprevistas. 
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6 Anexos Coloridos 

Este anexo disponibiliza em cores as figuras marcadas com a palavra sobrescrita cor 

(e.g. Fig. 3.22cor) que aparecem ao logo do texto da tese em preto-e-branco. 
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