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Resumo 

TETZNER, V. M. Aplicação de técnicas de Inteligência Artificial sobre características 

Físico-Estatísticas para classificar lesões de miocardite chagásica crônica. 2022. 

Dissertação de Mestrado - Programa de Pós-graduação em Física Aplicada à 

Medicina e Biologia. Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto - SP, 2022. 

Recentemente, estudos mostraram que o uso de medidas de complexidade em 

imagens, como marcadora de diferentes texturas, podem trazer informações 

relevantes para influenciar na eficiência de métodos de classificação. A cardiomiopatia 

chagásica crônica [CCC] apresenta alterações teciduais com manifestações 

radiológicas. Apesar das características de textura serem utilizadas recorrentemente 

para diferenciar imagens de ressonância magnética nuclear adquiridas de pacientes 

doentes de pessoas saudáveis, nenhum estudo sistemático avaliou a medida de 

complexidade em pacientes com CCC, sem o uso de segmentação do anel do 

miocárdio. Neste trabalho, o objetivo foi avaliar como, e se, medidas de complexidade 

estatística como a entropia amostral podem influenciar métodos de classificação de 

imagens envolvendo algoritmos de Machine Learning [ML] clássico, a partir de 

imagens de ressonância magnética com Realce Tardio não segmentadas do 

miocárdio e se os algoritmos de Deep Learning [DL] por si só seriam capazes 

classificar tais imagens. Após a avaliação de diferentes parametrizações de entropia 

amostral, combinados com três diferentes arquiteturas de ML e duas de DL, em quatro 

distribuições diferentes de conjuntos de dados, foi possível apontar uma influência 

positiva da entropia amostral nas técnicas de ML e que as técnicas de DL, mesmo 

com os ruídos associados, atingiu acurácias de classificação de 70% em validação. O 

trabalho foi limitado por um baixo número de amostras e grande heterogeneidade 

entre as imagens. O aumento no número de amostras e uma maior homogeneidade 

entre as imagens podem gerar melhores resultados e possivelmente permitir a 

obtenção de uma arquitetura de rede treinada capaz de contribuir para o apoio ao 

diagnóstico e prognóstico da CCC. 

 

Palavras-chave: 1. Doença de Chagas; 2. Entropia Amostral; 3. Análise de Textura; 

4. Classificação de imagens; 5. Arquitetura de Redes. 
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Abstract 

TETZNER, V. M. Application of Artificial Intelligence techniques on Statistical Physics  

characteristics to classify Chronic Chagas myocarditis lesions. 2022. Master 

dissertation - Graduate Program in Physics Applied to Medicine and Biology. Faculty 

of Philosophy, Sciences, and Letters of Ribeirão Preto, University of São Paulo, 

Ribeirão Preto - SP, 2022. 

Recently, studies appreciated that the use of complexity measures in images, 

as a marker of different textures, can bring relevant information to influence the 

efficiency of classification methods. Chronic Chagas Cardiomyopathy [CCC] presents 

tissue alterations with radiological manifestations. Although texture characteristics are 

recurrently used to distinguish nuclear Magnetic Resonance Images [MRI] acquired 

from healthy patients of sick patients, no systematic study has evaluated the 

complexity measure in patients with CCC, without the use of myocardial ring 

segmentation. In this work, the objective was to evaluate how, and if, measures of 

statistical irregularity such as sample entropy may influence image classification 

methods involving classic Machine Learning [ML] algorithms, from non-segmented 

Delayed Enhancement MRI of the myocardium and whether Deep Learning [DL] 

algorithms alone might be able to classify such images. After evaluating four different 

sample entropy parameterizations, combined with features of Haralick and Run Length 

descriptors, associated with three different ML and two DL architectures, in four 

different dataset distributions, it was possible to find a positive influence of sample 

entropy on ML techniques and that DL techniques , even with the associated noise, 

reaching classification accuracy of 70% at test phase. The work was limited by a low 

sample number and high heterogeneity between images. The increase in the number 

of samples and greater homogeneity between the images can generate better results 

and possibly allow the realization of a trained network architecture capable of 

contributing to support the diagnosis and prognosis of CCC. 

 

 

Keywords: 1. Chagas disease; 2. Sample Entropy; 3. Texture Analysis; 4. Image 

classification; 5. Network Architecture. 
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1. Introdução 

1.1. Doença de Chagas 

1.1.1. A doença e sua epidemiologia 

A Doença de Chagas é uma doença descoberta pelo cientista brasileiro Carlos 

Chagas em 1909, a qual se trata de uma infecção sistêmica, classificada como 

crônica, e causada pelo parasita Trypanosoma cruzi. Os possíveis vetores de 

transmissão são por alimentos contaminados ou, o mais comum em território 

brasileiro, por insetos, sendo o mais conhecido pelo nome de “barbeiro” (Costa, M. et. 

al., 2013). A doença afeta o tecido muscular do coração, causando uma 

cardiomiopatia crônica, com o aparecimento de fibroses no miocárdio, originando o 

conhecido “inchaço cardíaco" (Simões, M.V. et. al., 2018). O parasita é ocorrente 

principalmente na região central e sul do continente americano, em específico áreas 

rurais. É pressuposto que, em média, 30% dos casos de pessoas infectadas 

desenvolvem alterações cardíacas (Braunwald, E., 2008; Mendis, S., 2011).  

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (“Center for Disease Control 

and Prevention” - CDC), em Atlanta nos Estados Unidos, estima que 8 milhões de 

pessoas estejam infectadas na América Central e do Sul (CDC-GOV, 2018), 100 

milhões correm o risco de serem infectadas e 56 mil novos casos são registrados por 

ano, resultando em aproximadamente 12 mil mortes anuais. A doença tem mostrado 

casos em outras regiões como nos Estados Unidos e outros continentes, com a 

globalização crescente e a transmissão do parasita por transporte de alimentos 

internacionalmente, levando a essas regiões iniciarem medidas preventivas antes 

desconsideradas.  

 

1.1.2. Diagnóstico 

Para o diagnóstico de portadores de Doença de Chagas, são realizados testes 

sorológicos, os quais detectam os parasitas ou seu material genético os métodos: 

hemocultura, xenodiagnóstico ou análise histológica de biópsia endomiocárdica 

(Alves, D.F., 2018). A detecção de lesões no coração pode ser realizada por métodos 

de imagens. Atualmente existem diferentes técnicas disponíveis, desde angiografia 

coronária invasiva a técnicas não-invasivas como ecocardiografia, tomografia 
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computadorizada e imagem por ressonância magnética cardíaca [RMC]. A RMC tem 

passado por avanços tecnológicos e melhorias, contribuindo para uma melhor 

eficiência em aplicações de rotina clínica e de pesquisas. Esta modalidade de imagem 

inclui grande campo de visão, versatilidade, variedade de tipos de sequenciamento de 

imagens (técnicas de aquisição e processamento) possíveis para diversas aplicações 

e a não aplicação de radiação ionizante, sendo utilizada principalmente para avaliar 

morfologia e funcionamento do coração (Braunwald, E., 2008). A alta resolução 

espacial da RM é o que torna o método, em práticas clínicas, preciso para análises 

quantitativas cardíacas. A alta acurácia e baixa variabilidade apresentadas pela 

técnica de RMC possui grande importância em pesquisas clínicas. A capacidade de 

caracterização tecidual e resolução temporal possibilita a aplicação do método em 

protocolos além da pesquisa clínica, como em rotinas cardiológicas, visto que este 

pode fornecer informações consideráveis para influenciar decisões terapêuticas 

(Bogaert, J. 2005). A principal desvantagem do método encontra-se em seu custo 

operacional. 

Um subtipo de RMC é a cinerresonância magnética, uma técnica amplamente 

utilizada para a avaliação da função ventricular, usualmente com aquisição das 

imagens acopladas ao traçado eletrocardiográfico. Essa técnica permite a obtenção 

de múltiplos quadros durante todo o seu ciclo cardíaco em determinado plano de corte, 

sendo possível visualizar o coração durante todo o seu ciclo em movimento (Sara, L. 

et. al., 2014). 

Estudos trazem que outro subtimo de RMC, a técnica de RMC com realce tardio 

[RT-RMC], pode ser uma técnica não invasiva para reconhecimento de lesões e 

inflamações no miocárdio (Rochitte, C.E., 2005). O realce na imagem é obtido com a 

aplicação do gadolínio (Gd)  como agente de contraste, de distribuição extracelular,  

paramagnético. Os meios de contraste à base de gadolínio produzem contraste em 

ponderações T1 nas imagens, por conta de um ajuste no Tempo de Inversão que 

anula o sinal de tecidos do miocárdio sem a presença do Gd (Penfield, J.G., 2007; 

Geraldes, C.C., 2009). É visto que nas imagens adquiridas com essa técnica, o 

miocárdio íntegro aparece com intensidade de sinal muito baixa (escuro) (Figura 1.a). 

Nas regiões de fibrose no miocárdio ocorre ruptura das membranas dos miócitos 

necróticos e, portanto, o gadolínio pode se distribuir livremente (Figura 1.b).  
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Figura 1 - Imagens do miocárdio de pacientes com a) tecido saudável e b) tecido 
apresentando lesão acometida pela Doença de Chagas.  
Fonte: Figura autoral. 
 

Na cardiomiopatia chagásica crônica (CCC), a fibrose miocárdica é associada 

à progressão da doença e elevado risco de morte súbita e arritmias ventriculares 

(Higuchi, M.D.L., 2003). A RMC possibilita identificar o envolvimento cardíaco, a partir 

da captação de regiões de realce tardio que indicam fibrose, trazendo uma definição 

mais precisa sobre os estágios e gravidade do acometimento da doença. A extensão 

da fibrose correlaciona-se diretamente com o estágio de evolução da doença e, 

inversamente, com a fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) (Rochitte, C.E., 

2005).  

As lesões focais (Figura 2) originárias da CCC são detectadas, de maneira 

estabelecida, com técnicas de limiarização das imagens. Estas lesões focais 

aparecem nas imagens como regiões focais de hiper sinal. Por outro lado, as lesões 

difusas (Figura 2) são regiões com pequenas lesões impossibilitadas de serem 

caracterizadas consistentemente através de simples segmentações por limiarização, 

mas que visualmente apresentam texturas diferentes do resto do miocárdio. Sua 

classificação traz confirmações quanto ao acometimento da CCC e também traz 

informações da extensão lesionada, dando indícios para qual o melhor diagnóstico e 

prognóstico a serem seguidos. Como as lesões possuem formatos diferentes e se 

distinguem das outras estruturas teciduais nas imagens de Realce Tardio de RMC, é 

uma hipótese razoável que as informações de padrões de texturas associados a 

a) b) 
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técnicas computacionais sejam capazes de identificar e classificar tais lesões e 

diferenciá-las do tecido saudável nas imagens. 

 

 

Figura 2 - Imagens de ressonância magnética cardíaca com realce tardio por 
Gadolínio, mostrando um miocárdio saudável (à esquerda), um miocárdio acometido 
por lesões difusas (ao centro), e um miocárdio acometido por lesões focais (à 
direita). 
Fonte: Figura adaptada de Ambale-Venkatesh, B. & Lima, J. A. C (2014). 
 

 

1.2. Informação de Textura 

Dentre os métodos de extratores de textura (Humeau-Heurtier, A., 2019), um 

descritor baseado em análises da entropia amostral das imagens tem se mostrado, 

dentro dos estudos realizados, um método em potencial a ser aplicado como um 

descritor de textura. A medida da entropia é amplamente utilizada nos campos de 

análise de sinal e imagem, já que o único requisito para seu cálculo é uma 

distribuição de probabilidade (Tsallis, C., 2009).  

A entropia é, geralmente, calculada a partir da imagem usando a entropia de 

Shannon, onde a distribuição de probabilidade é facilmente estimada a partir do 

histograma da imagem. Embora existam algumas abordagens alternativas (Zhao, 

W.L., 2009; Celik, T., 2014), na maioria dos casos as distribuições levam em conta 

somente ocorrências de pixels e nenhum padrão de estrutura espacial é levado em 

conta. Alguns dos descritores de Haralick calculam a entropia de Shannon a partir 

de uma matriz de co-ocorrência de imagem e, portanto, a distribuição espacial de 

pixels, isto é, padrões de textura na imagem. Quanto às medições de taxas de 

entropia no campo da computação padrão, Kolmogorov-Sinai (KS) é uma definição 
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de taxa de entropia (Sprott, J.C., 2003), informando a probabilidade de ocorrência 

de cada trajetória de um sistema (não linear que pode ocorrer em sistemas naturais 

ou construídos por humanos), calculada a partir de um espaço de fase e calcula o 

limite da entropia de Shannon para n → ∞ e ε → 0, em que n é o tempo do sistema 

e ε o tamanho dos hipercubos do espaço de fase, ou seja, tolerância de similaridade 

de estado. Entretanto, o limite n → ∞  torna a entropia KS não aplicável a séries 

temporais finitas. 

A Entropia Aproximada (“Approximate Entropy” – ApEn) e a Entropia Amostral 

(“Sample Entropy” – SampEn) são alternativas computacionalmente possíveis para 

KS. E podem ser aplicados a séries temporais finitas, amplamente utilizadas 

(Pincus, S.M. & Goldberg, A.L., 1994; Richman, J.S. & Moorman, J.R., 2000). O 

SampEn foi proposto como uma melhoria do ApEn, que é conhecido por ter 

importantes vieses (Richman, J.S. & Moorman, J.R., 2000). No entanto, tanto ApEn 

como SampEn são principalmente medidas de irregularidades (Pincus, S.M., 1991). 

SampEn se aproxima de zero para sinais com padrões altamente periódicos, 

enquanto é alta para sinais altamente irregulares como o ruído branco. SampEn é 

largamente aplicada em análise de séries de dados como os provenientes da 

variabilidade da frequência cardíaca e medidas estruturais cerebrais (Richman, J.S. 

& Moorman, J.R., 2000; Chen, Y. & Pham, T., 2015). Com propostas de aplicação 

do SampEn bidimensional para análises de imagens (Silva, L.E.V., 2016; Silva, 

L.E.V., 2018), existem diversas possibilidades a serem trabalhadas e desenvolvidas 

para adaptação deste método como um descritor de textura.    

 

  



Universidade de São Paulo - Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto 

Ribeirão Preto - SP, 2022.    20 

1.3. Objetivos 

Este projeto trouxe como objetivo avaliar a influência da aplicação da 

SampEn2D a um conjunto de imagens de pacientes com doença de Chagas, sem 

uma segmentação prévia do miocárdio, para classificação tecidual, com o objetivo de 

entender se o incremento de informações de irregularidades pode influenciar técnicas 

de aprendizado de máquinas, e a eficácia técnicas de aprendizado profundo na 

classificação tecidual de lesões, causadas pela doença de Chagas. 

No âmbito do objetivo principal, as perguntas a serem respondidas durante a 

investigação conduzida foram: 

● É eficaz o método de classificação por técnicas de aprendizado de maquinas 

e aprendizado profundo das imagens sem segmentação prévia do miocárdio? 

● O método SampEn2D a ser integrado para classificação das imagens têm 

influência sobre a eficácia das técnicas de aprendizado de máquinas? 

A partir das respostas obtidas, espera-se oferecer um suporte ao diagnóstico 

e/ou prognóstico dos pacientes acometidos pela Doença de Chagas. 

 

1.4. Justificativa 

A partir da hipótese que padrões de texturas diferentes podem apresentar 

informações de características diferentes, e que estas podem ser detectadas 

computacionalmente, foram realizados estudos de extração destas informações, 

utilizando métodos físico-estatísticos, e quando aplicadas as técnicas de ML 

[“Machine Learning” - ML] clássico às características de entropia amostral os 

resultados de classificação se mostraram relevantes para o diagnóstico da doença de 

Chagas (Barizon, G.C., 2019). Contudo, para realizar o diagnóstico, é necessário 

realizar a segmentação do tecido miocárdico, e então extrair a informação da região 

de interesse [“Region Of Interest” - ROI].  

Técnicas modernas de classificação de imagens utilizam algoritmos de 

Aprendizado Profundo [“Deep Learning” - DL] se mostram eficientes em diversas 

situações para diagnóstico médico. Com isto, surge a possibilidade de um estudo para 

detecção e classificação de lesões de CCC, sem a segmentação prévia do miocárdio, 

com o uso de ML, com as informações de característica de textura para analisar sua 
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influência na classificação, e com o uso de DL, para avaliar a eficácia de classificação 

das técnicas para diagnóstico. Tal estudo abre a possibilidade de realizar tais 

diagnósticos mais rapidamente, e avaliar a influência de informações de entropia na 

otimização do processo de classificação das imagens por Redes Neurais 

Convolucionais [“Convolutional Neural Network” - CNN] em futuros estudos. 
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2. Fundamentação teórica 

2.1. Extração de características 

2.1.1. Textura 

 O processamento de imagens tem se tornado cada vez mais um assunto de 

atenção na pesquisa, com o desenvolvimento de técnicas computacionais e a 

quantidade de informações e possibilidades que tais estudos podem trazer (Umbaugh, 

S. E., 1997). Existem diversos modos de se obter essas informações (Chowdhary, C. 

L., 2020), sendo uma delas a técnica de texturização. A textura é um aspecto de 

superfície, relacionada à assimilação física, uma percepção humana, e por isto é de 

difícil definição, não existindo uma definição matemática precisa para o conceito de 

textura (Silva, L.E.V., 2018). 

 A texturização é obtida através da aplicação de descritores, o método mais 

utilizado para cálculos de texturização é pelo uso do “Radiomics” (Mayerhoefer, M.E., 

2020; Mannil, M. et al., 2020), que se trata de um campo de pesquisa focado na 

extração quantitativa de métricas em imagens médicas, como parâmetros de 

heterogeneidade, formas, etc. Seu uso junto às técnicas de Inteligência Artificial tem 

revolucionado diagnósticos e prognósticos médicos, trazendo informações relevantes 

de modo rápido e efetivo, influenciando e contribuindo para aplicações clínicas e de 

pesquisa.  

Em características de textura, a maior referência são os descritores de Haralick, 

entre os quais calcula a entropia de Shannon a partir de uma matriz de co-ocorrência, 

a partir da distribuição espacial dos pixels, isto é, os padrões de textura. Essa matriz 

carrega informações de frequência, relacionadas às combinações de níveis de cinza 

que transcorrem na imagem. Partindo da matriz, são calculadas probabilidades de 

ocorrência de combinações, representadas por catorze descritores, como: 

homogeneidade, entropia, energia, contraste, variância e correlação (Haralick, R.M., 

1973). Em conjunto com os descritores de Haralick, outro descritor muito utilizado são 

os descritores Matriz de Run Length (Galloway, M.M., 1975; Tang, X., 1998), a qual 

leva em consideração a quantidade de vezes em que um mesmo nível (tonalidade) de 

cinza ocorre em uma sequência específica, em uma determinada direção. Com as 

matrizes de escalas de cinza, pode-se obter medidas de textura, a partir de funções 

análogas aos descritores de Haralick. 
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2.1.2. Entropia Amostral 

A entropia amostral [“Sample Entropy” - SampEn] foi originalmente proposta 

como uma medida de irregularidade para séries temporais unidimensionais, e 

quantifica a probabilidade geral de que duas sequências de m pontos que são 

semelhantes ainda serão semelhantes quando o ponto a seguir é considerado em 

ambos (ou seja, m + 1 pontos). Dois padrões são considerados semelhantes se a 

diferença absoluta entre cada ponto correspondente dentro dos padrões é menor 

que r. Eventualmente, SampEn calcula o logaritmo negativo dessa probabilidade, 

então valores próximos de zero indicam padrões repetidos ou dinâmica preditiva, ou 

seja, regularidade, enquanto altos valores apontam para padrões não repetidos ou 

dinâmica imprevisível, ou seja, irregularidade. 

A probabilidade descrita acima pode ser calculada contando o número de m 

padrões similares de comprimento, ou seja, número de correspondências, com o 

cálculo da razão entre (m+1) e m. Pode-se notar que, por sinais em que o número 

de correspondências para m é muito próximo aos padrões de comprimento (m+1), 

a razão entre eles será próxima de um e, portanto, o SampEn será próximo de zero. 

Neste caso de SampEn baixo, os padrões dentro dos sinais são muito repetitivos, 

previsíveis e regulares. 

Por outro lado, para sinais em que o número de padrões corresponde à forma 

é muito maior do que m + 1, a proporção entre eles é próxima de zero, resultando 

em um grande valor SampEn. Nesse caso, os padrões dentro dos sinais são muito 

irregulares, muito imprevisíveis, pois os novos pontos representados nos padrões 

de comprimento (m + 1) não são semelhantes. 

Nesta extensão do método SampEn para imagens digitais, considerando um 

sinal bidimensional, preocupou-se em manter a proposta original do SampEn como 

uma medida de irregularidade. Considere uma imagem arbitrária u(i, j) com largura 

W e altura H. Seja xm(i, j) o conjunto de pixels de u variando as colunas j a j+m−1 e 

as linhas i a i+m-1, ou seja,  

xm(i, j) = [u(i, j), u(i, j+1), ..., u(i, j+m-1), u(i+1, j), u(i+1, j+1), ... u(i+1, j+m-1), 

..., u(i+m-1, j+m-1)]. 

Resumindo, xm(i, j) é a janela quadrada de comprimento m com origem em u(i, j). 

Seja Nm o número total de janelas quadradas dentro de u que podem ser 



Universidade de São Paulo - Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto 

Ribeirão Preto - SP, 2022.    24 

geradas para os tamanhos m e m +1. Pode ser calculado por Nm = (W−m) * (H−m). 

Observe que os pixels nas últimas m linhas e colunas não podem ser usados como 

origens de padrão para os tamanhos m e m+1, seguindo as mesmas propriedades 

de SampEn (Richman, J. S., 2000). Considerando r um limite de similaridade, o 

SampEn bidimensional, SampEn2D, é definido por 

 

𝑆𝑎𝑚𝑝𝐸𝑛2𝐷(𝑢, 𝑚, 𝑟) = −𝑙𝑛
𝑈𝑚+1(𝑟)

𝑈𝑚(𝑟)
          (1) 

Onde 

𝑈𝑚(𝑟) =
1

𝑁𝑚
∑

𝑖=𝐻−𝑚;𝑗=𝑊−𝑚

𝑖=1;𝑗=1

𝑈𝑖;𝑗
𝑚           (2) 

 

𝑈𝑖,𝑗
𝑚(𝑟) =

[# 𝑑𝑒 𝑥𝑚(𝑎, 𝑏)|𝑑[𝑥𝑚(𝑖, 𝑗), 𝑥𝑚(𝑎, 𝑏)] ≤ 𝑟]

𝑁𝑚 − 1
          (3) 

 

e 

𝑈𝑚+1(𝑟) =
1

𝑁𝑚
∑

𝑖=𝐻−𝑚;𝑗=𝑊−𝑚

𝑖=1;𝑗=1

𝑈𝑖;𝑗
𝑚+1          (4) 

 

𝑈𝑖,𝑗
𝑚+1(𝑟) =

[𝑑[𝑥𝑚+1(𝑖, 𝑗), 𝑥𝑚+1(𝑎, 𝑏)] ≤ 𝑟]

𝑁𝑚 − 1
          (5) 

 

onde a varia de 1 a H-m, b varia de 1 a W–m e (a, b) ≠ (i, j). A função de distância d 

é definida por onde k e l variam de 0 a m-1. 

Nas equações (3) e (5), os pontos de origem (i, j) e (a, b) devem ser diferentes 

para excluir correspondências automáticas. As equações (2) - (4) são quase as 

mesmas definidas em SampEn, exceto Nm. A função de distância é idealmente a 

mesma de SampEn, aqui estendida para o caso bidimensional, ou seja, as diferenças 

são obtidas de cada pixel correspondente dentro das janelas. A Figura 3 ilustra a 

etapa de comparação de padrões. Como semelhante ao SampEn original, r pode ser 

definido como uma fração do desvio padrão da imagem como um procedimento de 

normalização. 
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A estimativa dos parâmetros m e r no SampEn é uma tarefa difícil. No entanto, 

existem alguns estudos que abordam esse problema (Ramdani, S., 2009; Liu, 2011). 

Para sinais como os geralmente encontrados na análise de variabilidade da 

frequência cardíaca, valores de m = 2 e r = 0,15 ou r = 0,20 vezes o desvio padrão 

dos sinais são escolhas comuns (Pincus, S. M., 1991; Richman, J. S., 2000; Lake, 

D. E., 2002; Costa, M., 2005). Como medida de irregularidade, espera-se que o 

SampEn aumente com o aumento da quantidade de ruído. Por outro lado, espera-

se que o SampEn diminua com o aumento de r, pois implica que mais padrões serão 

considerados semelhantes. 

Para o SampEn2D, espera-se que esses parâmetros desempenhem papéis 

semelhantes. No entanto, alterar m ou r pela mesma quantidade em métodos 

unidimensionais e bidimensionais pode ter efeitos posteriores diferentes: uma vez 

para os padrões de séries temporais de comprimento m há m comparações, 

enquanto para imagens, os padrões de comprimento m correspondem à matriz m-

quadrada de pixels e, portanto, haverá m2 comparações de pixels. 
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Figura 3 - “Exemplo de esquema de comparação de padrões SampEn2D. Uma 
correspondência de padrão é obtida quando todos os pixels correspondentes em 
dois padrões não são diferentes em mais de r. Em (a) há um exemplo tridimensional 
e em (b) uma janela representativa de pixels com vista de amplificação. Linhas 
tracejadas envolvem dois padrões (m = 3). Esses padrões são considerados 
semelhantes (correspondência) se todas as seguintes condições forem atendidas: 
∣u(12, 18) - u(9, 21)∣ < r , ∣u(12, 19) - u(9, 22)∣ < r , ∣u(12, 20) - u(9, 23)∣ < r, ∣u(13, 18) 

- u(10, 21)∣ < r , ∣u(13, 19) - u(10, 22)∣ < r , ..., ∣u(14, 20) - u(11, 23)∣ < r ”.  
Fonte: Silva, L. E. V., 2016. 
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2.2. Técnicas de Inteligência Artificial 

É de consenso comum que para aprendermos uma tarefa é necessário se estar 

imerso em informações e para fixar o aprendizado, repetir a tarefa inúmeras vezes. 

Com o avanço da tecnologia e acesso à internet, o volume de informações disponíveis 

aumentou, de modo que tornou tarefas de análises de dados muito complexas, 

demandando uma nova maneira de se processar estas informações, que não fosse 

mais manual ou operacional. Como solução, métodos computacionais automatizados 

começaram a ser implementados e, com o avanço de sistemas de hardware e 

software, surgiram então as técnicas de Inteligência Artificial [IA], iniciando com Alan 

Turing com seu Jogo da Imitação e o questionamento “Maquinas conseguem pensar?” 

(Turing, A. M., 1950) e prosseguindo com o livro de  Stuart Russel e Peter Norvig em 

1995, que trouxeram descritos os potenciais e definições de IA (Russel, S. e Norvig, 

P., 1995). Em sua forma mais simplificada de definição, a IA  é um campo da ciência 

que combina computação e conjuntos de dados robustos para viabilizar a solução 

automatizada de problemas. A IA abrange os subcampos de Aprendizado de 

Maquinas [“Machine Learning” – ML] e Aprendizado Profundo [“Deep Learning” – DL], 

onde essencialmente um campo é um componente do termo anterior e pode ser 

observado na Figura 4 a ordem em que estes se relacionam. Ainda neste capitulo 

serão introduzidos alguns conceitos sobre os tópicos de ML e DL. 
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Figura 4 - Diagrama de Venn empilhado, demonstrando a relação de descendência 
dos campos de DL, Redes Neurais e ML, a partir da IA. 
Fonte: Figura autoral. 

 

2.2.1. Machine Learning 

ML é a primeira ramificação do campo da IA, com o foco no uso de dados e 

algoritmos que funcionem de modo similar à capacidade cognitiva humana, de modo 

a melhorar a cada passo a acurácia de seus resultados. Se trata de um subcampo 

clássico, com maior dependência humana, sendo necessário utilizar dados mais 

estruturados e, em maior parte dos algoritmos de processamento, incluir as 

informações de características que diferenciam os dados para possibilitar o 

treinamento dos dados. 

O ML pode ser dividido em alguns paradigmas de aprendizagem, sendo os 

principais (Goodfellow, I., 2016):  

• O Aprendizado Supervisionado em que os dados para treinamento 

são rotulados, possuindo uma informação de entrada (o dado puro) e o 

resultado desejado (classificação). Por este paradigma o modelo 

aprende através de exemplos. Alguns dos algoritmos disponíveis com 

este paradigma são as arvores de decisão, classificadores Naive Bayes 

e regressões lineares. 

• O Aprendizado Não Supervisionado onde dados para treinamento não 

são rotulados,  de modo que o modelo deve aprender padrões por conta 

Inteligencia 
Artificial

Machine 
Learning

Redes Neurais

Deep Learning
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própria a partir da análise dos dados fornecidos para treino. Alguns dos 

algoritmos disponíveis são o KNN (“K Nearest Neighbor”) e os algoritmos 

de agrupamento (“Clusterização”). 

Os algoritmos de aprendizagem mais comuns incluem: 

• Regressões lineares 

• Regressões logísticas 

• Arvores de decisão 

• Clusterização 

• Redes neurais 

A aplicação de Redes Neurais tem como ideia implementar as estruturas de 

ML clássico baseando-se na estrutura básica de um neurônio (Muller, A. C. & Guido, 

S., 2016). O cérebro possui em sua estrutura bilhões de neurônios, que são os 

responsáveis por processar as informações que o corpo recebe. Estes são formados 

por 3 principais estruturas: os dendritos, responsáveis por receber e transportar 

estímulos de outras células para o corpo celular, o corpo celular, que faz o 

processamento das informações recebidas, e o axônio, que transmite os impulsos 

nervosos gerados para outras células a partir de terminações nervosas. A partir dessa 

estrutura, com a quantidade numerosa e um rápido processamento de informações a 

partir de pulsos de sinais elétricos, o tempo de processamento de informações é 

rápido com estrutura complexa e eficiente, com excelente desempenho em aprender 

e se adaptar à novas informações. 

 Se inspirando na estrutura dos neurônios e tentando atingir o desempenho de 

aprendizagem do cérebro, foram então implementados estes algoritmos de redes 

neurais de ML clássico, que são estruturas de sistemas paralelos, de unidades de 

processamento, apresentando capacidade computacional de aprendizado e 

generalização, similar a sistemática de aprendizado biológico. Os algoritmos permitem 

que o computador, de modo automatizado, analise informações, encontre relações e 

identifique padrões de um volume grande de informações, treinando e aprendendo 

com as informações fornecidas ao modelo (Muller, A. C. & Guido, S., 2016; Géron, A., 

2019). Estas informações podem partir de diversas fontes, como imagens, sinais, 

texto, áudios e de diferentes áreas de aplicação, como médica, financeira, marketing, 

etc. 
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Esse aprendizado é realizado por um processo de treinamento, onde são 

atribuídos pesos – chamados de pesos sinápticos, estabelecendo os níveis das forças 

entre as conexões. Estes algoritmos se tratam de ferramentas poderosas, capazes de 

resultar em respostas, após o aprendizado, coerentes para aplicação em resultados 

desconhecidos (Silva, R. M., 2012). Um modelo básico de rede neural segue a 

seguinte composição (Silva, R. M., 2012; Morariu, D. I., 2017; Cavalcante Neto, J. A., 

2018): 

• O Conjunto de Sinapses, que realizam as conexões entre os neurônio, 

onde cada sinapse possui um peso sináptico próprio; 

• O Integrador, um somador dos sinais de entrada (“input”), com a 

ponderação dos pesos; 

• A Função de Ativação, que age como limitador da amplitude do valor 

de saída (“output”) de um neurônio; 

• O Bias, um valor aplicado externamente para aumento ou redução, 

forçada, da entrada liquida da função ativação. 

As técnicas de redes neurais de ML clássico são muito versáteis e possuem 

diversas estruturas, as mais conhecidas se tratam do Perceptron simples e do 

Perceptron de Múltiplas Camadas [“Multilayer Perceptron” – MLP] (Géron, A., 2019). 

O MLP se diferencia dos outros métodos por uma melhoria em seu 

funcionamento na distribuição de pesos sinápticos e a “inclusão” de camadas internas 

(“hiddenLayers”), as quais são compostas pelos neurônios de processamento, e são 

completamente conectadas entre si, da entrada à saída. Se trata de um treinamento 

supervisionado, que utiliza um algoritmo de retro propagação do erro para atribuir os 

pesos sinápticos, calculando a diferença entre a saída fornecida (classificação) e a 

saída esperada por um padrão determinado na entrada (Silva, R. M., 2012; Morariu, 

D. I., 2017).  

O algoritmo de retro propagação do erro pode ser resumido em passos.  

1) Inicialização, onde os pesos e o BIAS da rede neural é inicializado, junto a 

uma função de ativação; 

2) Apresentação dos padrões de treinamento, conhecido como época 

(“epoch”); 

3) Etapa “Forward”, realizando cálculos da entrada a saída; 
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4) Etapa “Backward”, realizando a derivação do algoritmo de retro 

propagação, da camada de saída em direção à camada de entrada, 

atualizando os pesos sinápticos.  

Os passos 3 e 4 são repetidos em todos os padrões de treinamento, durante o 

período de uma época, e então retorna-se ao passo 3, repetindo-o até que um critério 

de parada, pré estabelecido, seja satisfeito – como número de épocas de treinamento 

ou um valor mínimo de erro. O critério de parada mais comumente utilizado é através 

da validação cruzada. Esse processo ocorre inicialmente em processo de 

combinações aleatórias, onde em cada repetição o algoritmo aprende e refina as 

combinações em busca de melhores resultados de acurácia. 

Em alguns casos, o volume de informações pode ser maior do que a quantidade 

razoável para se obter resultado relevantes das técnicas de ML, em outros casos, a 

complexidade das informações pode ser além da capacidade dos algoritmos de ML 

(Zhang, L. et al, 2017). Por conta destas variáveis, os avanços computacionais 

trouxeram melhorias ainda mais avançadas em sistemas de “hardware”, para 

possibilitar o treinamento e aprendizado de informação, Big Data, e de alta 

complexidade (combinações não lineares), em tempo computacional viável.  

 

2.2.2. Deep Learning 

A técnica de Aprendizado Profundo [“Deep Learning” – DL], que se trata de 

uma sofisticação do ML clássico, onde os algoritmos das redes neurais podem ser 

submetidas a várias camadas (mais do que três) de processamento não lineares de 

processamento de dados, em um processo de sobreposição (ou empilhamento). Essa 

técnica tem como a principal aplicação as tarefas de classificação, como o 

reconhecimento de imagens. Possui também a capacidade de processar dados não-

estruturados, automatizando sua própria extração de informação de características a 

partir dos dados que estão sendo utilizados e decidindo quais são mais relevantes 

para o aprendizado, removendo a dependência humana que o ML clássico trazia. 

O DL possui diferentes possíveis estruturas, sendo as duas principais 

(Weidman, S., 2019): 
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1) Redes Neurais de camadas totalmente conectadas: “A interpretação de 

cada neurônio é que detecta se, ou não, uma combinação particular das 

características aprendida pela camada anterior está presente no ponto de 

observação atual.” 

2) Redes Neurais Convolucionais [CNN]: “A interpretação de um neurônio é 

que detecta se, ou não, uma combinação particular de padrões visuais 

aprendida pela camada anterior está presente na localização de observação 

atual na imagem de entrada (“input”)”. 

Das duas estruturas, no caso de classificações de imagens, se opta pelo uso 

das CNNs. A principal diferença é a operação de convolução, a qual faz uma varredura 

pela imagem em janelas pré definidas para detectar se o padrão visual definido pelos 

pesos da camada anterior estão presentes na janela de análise, onde dessa janela é 

calculado o produto escalar entre o peso do aprendizado e os pixels de cada posição, 

gerando uma “nova” imagem de tamanho similar à original. Essa “nova” imagem é um 

“mapa de características” que retrata onde os padrões visuais aprendidos estão 

presentes no processo atual (Weidman, S., 2019).   

A partir deste, a CNN consegue retornar um vetor de informações aprendidas 

sobre as imagens, em 1 dimensão, que é inserido em redes neurais de camadas 

totalmente conectadas para realizar a classificação das imagens. Dos algoritmos de 

CNN disponíveis para classificação de imagens, alguns dos mais famosos são as 

estruturas: DenseNet, VGG16, VGG19, ResNet, Inception-50, etc. Junto a estas 

estruturas, são disponibilizados por bibliotecas de Inteligência Artificial, como o 

TensorFlow/Keras em Python, modelos de otimizadores de redes, aumentadores de 

dados, cálculos de perda, métricas de avaliação, e etc (Weidman, S., 2019). 

As técnicas de DL tem sido um grande foco de pesquisa nos últimos anos, 

tendo como promessas revolucionar e aprimorar cada vez mais métodos de 

diagnóstico e prognóstico médicos (Litjens, G., 2017; Yasaka, K., 2018; Lundervold, 

A. S., 2019). 
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3. Metodologia e Resultados 

3.1. Estrutura e Ambiente 

3.1.1. Linguagem de programação 

 Este projeto foi desenvolvido a partir de métodos computacionais, utilizando 

linguagens de programação como C++, em um ambiente Qt Creator1 no Ubuntu 20.04, 

para a etapa de extração de características de entropia e Python, pelo Google Colab2 

e Jupyter no Windows, para etapas de pré-processamento e construção de CNN para 

o processo de classificação. Em conjunto, foram utilizadas outras ferramentas de 

framework e toolkits para o desenvolvimento e construção das etapas do projeto. 

 

3.1.2. 3D Slicer 

 O 3D Slicer é um framework de multiplataforma de pacotes de software, gratuito 

e “open source” muito utilizado em aplicações biomédicas e em pesquisas de imagens 

biomédicas (3D Slicer, 2022). Este disponibiliza diversas soluções para aplicações 

médicas, para diferentes tipos de imagens, desde ultrassom à aplicações para 

tratamentos radioterápicos. A plataforma se encontra em constante desenvolvimento, 

sendo realizada por contribuintes de todo o mundo (Fedorov, Andriy et al., 2012). 

Existem diversos tutoriais disponíveis para treinamento em uso e para 

desenvolvimento, assim como eventos anuais para incentivar e atrair novos usuários, 

como o Na-Mic Project Week3, organizado e com participação de grandes 

desenvolvedores e responsáveis pela plataforma, que trazem no evento os projetos 

que estão em construção para adesão no framework como um novo pacote de 

solução, incentivando também o Networking entre a comunidade interessada. 

 

 
1 https://www.qt.io/ (Acessado em: 2020) 
2 https://colab.research.google.com/ (Acessado em: 2022) 
3 https://projectweek.na-mic.org/ (Acessado em: 2021) 

https://www.qt.io/
https://colab.research.google.com/
https://projectweek.na-mic.org/
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3.2. Pré-Processamento 

3.2.1. Aquisição de imagens 

Neste trabalho foram utilizadas imagens de técnicas de RT-RMC, de pacientes 

chagásicos, provenientes do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto (HCFMRP). Estas imagens foram provenientes do banco de imagens 

da Ressonância Magnética em arquivos DICOM, do setor de Radiologia do HCFMRP, 

seguindo as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados, contando com um total de 

170 exames, de 158 pacientes anônimos. Para cada paciente apresentava-se pelo 

menos um conjunto de exame de RT-RMC, com aproximadamente 10 fatias de 

imagens ao longo da extensão do coração, e um laudo médico do respectivo exame 

indicando a situação médica do paciente, obtido pelo sistema local com auxílio do 

técnico do setor. 

O projeto de pesquisa foi analisado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

do HCFMRP-USP, sob o processo CAAE nº 36900620.6.0000.5440 e parecer nº 

4.248.031, incluído a um projeto temático sob responsabilidade do Prof. Dr. André 

Schimidt, do Departamento de Cardiologia do HCFMRP-USP. 

As imagens de RT-RMC foram adquiridas por um tomógrafo de RMN de 1.5 Tesla 

Philips® Achieva, disponível no HCFMRP-USP. Os parâmetros utilizados foram: 

● Resolução: 1.6 pixels por mm 

● Tamanho do pixel: 0.625 x 0.625 

● Tamanho da imagem: 512 x 512 

● Espaçamento entre os cortes: 2mm e 10 mm 

● Espessura do corte: 8 mm 

 

3.2.2. Classificação das imagens 

O exame de RT-RMC de cada paciente apresenta uma faixa de 9 a 15 fatias 

pela extensão do miocárdio. Dentre as fatias, foram-se excluídas as imagens das 

“extremidades”, por não conterem as regiões de interesse da pesquisa e de 

diagnóstico, o miocárdio. Estas fatias de extremidade apresentam tecido músculo-

papilares (Maia, I.G. et. al., 1988; Dias, D.T.C., 2021). Também foram excluídas 

imagens que possuíam muitos artefatos ou ruídos, provenientes de falhas no exame, 
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como movimentação do paciente no processo de aquisição, e exames que não vieram 

acompanhadas pelo laudo médico. 

 As imagens então foram separadas em 4 situações de conjuntos: 

● Global contendo 1018 fatias de imagens  

● Corte Apical contendo 305 fatias de imagens 

● Corte Medial contendo 390 fatias de imagens 

● Corte Basal contendo 323 fatias de imagens 

O conjunto Global representa todas as fatias da extensão do miocárdio, de todos 

os pacientes. Os cortes representam extensões específicas do miocárdio, sendo 

regiões segmentadas específicas e pré-determinadas na literatura anatômica, que é 

exemplificada na Figura 5. 

 

 

Figura 5 - Imagem ilustrativa de um coração, à esquerda temos as indicações de 
região do miocárdio e à direita temos os cortes de divisão da extensão do miocárdio 
para análises. 
Fonte: Figura autoral. 

 

Um coração acometido pela doença de Chagas pode apresentar no tecido do 

miocárdio lesões teciduais que, uma vez identificadas, podem indicar diferentes 

fatores, dentre eles o estágio em que a doença se encontra, e também influenciar na 

escolha de tratamento a ser tomado e um possível prognóstico (Regueiro, A. et. al., 

2013). Anatomicamente, o miocárdio pode ser segmentado em dezessete regiões, ao 
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longo dos três cortes de sua extensão e as lesões podem aparecer como lesões 

isquêmicas e não-isquêmicas, que se referem às causadas por Chagas (Cerqueira, 

M.D.,et. al., 2002; Marholdt, H., 2005). Estas lesões podem ser identificadas como 

Endocardial, Epicardial, Mesocardial e Transmural, e na Figura 6 pode ser observado 

como cada uma das lesões de afeta, em termos de distribuição espacial, o miocárdio. 

 

 

Figura 6 - Distribuição espacial do acometimento das lesões causadas por Chagas 
no miocárdio.  
Fonte: Figura autoral. 

 

Um paciente chagásico pode apresentar mais de um tipo de lesão, sendo que 

estas podem estar em apenas uma porção específica da extensão do miocárdio. 

Tendo isto em vista, para este estudo, cada fatia recebeu um laudo com sua respectiva 

lesão, e quando não identificada uma lesão, classificada como tecido saudável, sendo 

este o conjunto controle do estudo de classificação. Separou-se então duas situações 

de estudo, uma binária – fatias contendo lesão e fatias de tecido saudável, e uma 

categórica – quatro classes de lesão e uma de tecido saudável, para estudos 

posteriores. As classificações das fatias foram realizadas a partir de análises 

comparativas com imagens anatômicas de RT-RMC disponíveis na literatura 

(Marholdt, H., 2005; Carreño-Morán, P., 2012) e validadas pela médica Dra. Maria 

Fernanda Braggion Santos. do Departamento de Cardiologia do HCFMRP-USP. 

Carreño-Morán (2012) mostra em seus estudos o comportamento de cada lesão e a 

sua região de acometimento no miocárdio. 
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As classificações resultaram nos seguintes conjuntos: 

● Conjunto binário 

○ Tecido saudável (sem lesão) – 478 fatias de imagens 

○ Tecido lesionado – 540 fatias de imagens 

● Conjunto categórico 

○ Endocardial – 109 fatias de imagens 

○ Epicardial – 40 fatias de imagens 

○ Mesocardial – 216 fatias de imagens 

○ Transmural – 175 fatias de imagens 

○ Tecido saudável (sem lesão) – 478 fatias de imagens 

 

3.2.3. Segmentação das imagens 

3.2.3.1. Justificativa da proposta 

Em um dos trabalhos realizados dentro do grupo de pesquisa, criou-se um 

algoritmo para segmentação do miocárdio e então foi realizado um estudo quanto à 

classificação dessas imagens e de suas respectivas lesões (Barizon, G.C., 2019). 

Neste, a segmentação automática focou na identificação das bordas endocárdicas e 

epicárdicas, através de técnicas baseadas no contorno ativo geodésico e, depois de 

extraídas as características de textura destas imagens de miocárdio segmentadas, 

eram processados por algoritmos de classificação com modelos de ML. 

 Ao observarmos o cenário atual, e as possibilidades de estudos e realizações 

de classificação de alta acurácia utilizando as CNN de DL, levantou-se a hipótese de 

analisar a eficiência da classificação destas, além das técnicas por ML, sem a 

necessidade de segmentar o miocárdio, utilizando então as imagens “cruas” do exame 

de RT-RMC, recortadas em uma região de interesse para diminuir a área a ser 

analisada e conter menos informação externa, mas não exclui-la por completo. Na 

Figura 7 podemos visualizar as duas situações: em a) temos o miocárdio segmentado 

automaticamente pelo módulo desenvolvido para a plataforma 3D Slicer, e em b) 

temos um recorte da imagem original do exame, contendo estruturas externas ao 

miocárdio e as lesões referentes ao Chagas. 
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Figura 7 - Em a) temos o miocárdio de um paciente segmentado por Barizon, G. C. 
(2019), e em b) temos a ROI do miocárdio, de outro paciente, considerando os 
tecidos adjacentes à ele. 

 

3.2.3.2. Código de segmentação 

 Para construção de um código de recorte automático que conseguisse 

segmentar as imagens nas condições propostas, foi utilizada uma técnica de detecção 

de círculos baseada na Transformada de Hough [TF] Circular (Ye, H. et. al., 2015; 

Cornelia, A. & Setyawan, I., 2017).  

 A TF consiste em uma técnica básica de extração de características, buscando 

detectar objetos circulares na imagem de interesse (Yao, Z. & Yi, W., 2016), . A partir 

da aplicação da TF na imagem original (Figura 8), círculos “candidatos” são 

produzidos no espaço de parametrização de Hough, e então, por “votação”, é 

selecionado um máximo local em uma matriz de acumulação. Na Figura 9 pode ser 

observado a construção visual deste conceito, realizada por W. O. Barbosa e A. W. 

Vieira (2019). Com isto, foi possível detectar o círculo de maior diâmetro (i.e. o maior 

miocárdio), e com base neste, determinar uma dimensão (shape[altura, largura]), para 

segmentar a ROI de todos os miocárdios, levando em conta os pontos centrais de 

cada um, de modo a garantir que toda a região dos miocárdios estivessem contidos e 

centralizados no recorte obtido. A imagem obtida é quadrada e com dimensões de 

[345, 345] para todas, o que faz com que seja evitado o redimensionamento das 

dimensões das imagens, por outros processamentos envolvidos na aplicação de 

CNNs. 

 

a) b) 
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Figura 8 – À esquerda, a imagem original, 512x512, de uma fatia de exame obtida 
no setor de Radiologia do HCFMRP-USP e à direita a imagem recortada do 
miocárdio centralizado, 345x345, com auxílio do método de Transformada de 
Hough. 

 

 

Figura 9 - Fluxograma do método de Transformada de Hough Circular: a) Aplicação 
de filtro gaussiano, b) Detecção de contornos por um filtro Canny, c-d) Produçaõ e 
acumulação de círculos na matriz, e e) Reconstrução dos círculos. 
Fonte: Barbosa, W. O, e  Vieira, A. W. (2019). 

 

Os passos seguidos para a segmentação foram: 

1. Detectar o maior diâmetro de objeto circular (miocárdio) dentre todo o conjunto 

e retornar dimensões quadradas que comportem o miocárdio como um todo no 

recorte. 
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2. Realizar a segmentação de todas as imagens, utilizando a dimensão 

encontrada, a partir da região central de cada miocárdio. 

Para a construção do script foram utilizadas as seguintes premissas, considerando 

os estudos de Yuen, H.K (1989): 

● Parametrização 

A parametrização para construção dos círculos “candidatos” são três 

informações: raio do círculo, X - do centro, e Y - do centro. Regidos pelas 

equações 6 e 7. 

𝑎 =  𝑥1  −  𝑅𝑐𝑜𝑠𝜃   (𝐸𝑞. 6)   𝑏 =  𝑦1  −  𝑅𝑠𝑒𝑛𝜃   (𝐸𝑞. 7)  

● Para raio (do miocárdio) desconhecido 

 A solução mais simples consistiu na suposição de valores, onde partia-

se de um valor de “limite superior” para o tamanho do raio, com o comprimento 

da diagonal da imagem como limite de segurança. Abaixo segue o passo a 

passo: 

1. Para cada 𝐴[𝑎, 𝑏, 𝑟] = 0 

2. Aplica um filtro, no caso o Gaussiano (“Gaussian”) 

3. Em caso de imagem colorida se converte a imagem para escala de cinza 

(“grayScaling”) 

4. Ativa um operador de detecção de características, para detectar bordas, 

como o operador Canny (Canny, J., 1986) 

5. Obtém “votação” dos círculos “candidatos” na matriz de acumulação 

6. Encontra o máximo local da votação, o qual resulta no círculo de Hough, 

de interesse (o miocárdio), no espaço (AB). 

7. Detectar círculos espúrios, isto é, círculos detectados que não 

representam o miocárdio (ou a região circular de interesse). O caso é 

comum quando existem vários círculos na imagem, e sua detecção é 

realizada visualmente. 

 

● Acurácia 

A acurácia dos círculos de Hough obtidos depende do número de 

“células acumuladoras” (centroides) no espaço AB. Qual está diretamente 
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relacionada aos valores utilizados na parametrização e na ativação do 

operador. 

Foi utilizada a biblioteca OpenCV4 (“Open Source Computer Vision Library”), 

“open source”, a qual é referência para aplicações em algoritmos de visão 

computacional, em diversas áreas, seguindo a documentação da mesma para 

implementação do “script”5. Em conjunto, a biblioteca Scikit-Image (van der Walt, S. 

et. al., 2014) foi utilizada, a qual é mais robusta e menos truncada, permitindo realizar 

alterações no procedimento do processamento de detecção do miocárdio (Biranje, U. 

et. al, 2019). 

 Para os círculos espúrios detectados, uma correção por recorte manual, 

utilizando o framework do 3D Slicer, foi realizada. A Figura 10 mostra um exemplo de 

como ficaram os recortes dos miocárdios das imagens originais. 

 

 

Figura 10 - Amostra de 15 resultados da segmentação dos miocárdios centralizados, 
de algumas imagens utilizadas no estudos. 
Fonte: Figura autoral. 

 

 
4 http://opencv.org (Acessado em: 2021) 
5 https://docs.opencv.org/ (Acessado em: 2021) 

http://opencv.org/
https://docs.opencv.org/
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3.2.4. Aumento de dados 

Uma das dificuldades mais comuns quando trabalhamos com DL é o número 

de dados disponíveis para treinamento. Se tratando de um cenário ideal, um pequeno 

número de dados, como por exemplo 80 imagens para treino e 20 para validações e 

testes, seria suficiente desde que se tratasse de dados com alto nível de qualidade. 

Como o projeto não se enquadra em um cenário ideal, ocorre uma situação conflitante. 

Trabalhando com imagens médicas, estamos sujeitos a diferentes dificuldades, 

como ruídos, tamanhos e posições irregulares, artefatos, entre outros. Tendo em 

mente esta situação, para uma boa aplicação de Redes Neurais [“Neural Networks” – 

NN], quanto maior o número de dados, espera-se um melhor resultado da aplicação, 

mas se atentando à qualidade destes dados (Eaton-Rosen, Z., 2018). Aumentando o 

número de dados, se aumenta o custo computacional exigido pelas Redes Neurais, 

aumentando o nível exigido de processamento. 

Juntando estes pontos, uma solução quando se possui poucos dados se trata 

da técnica de aumento de dados (Chlap, P., 2021). Aumentar os dados, se tratando 

de imagens, consiste em métodos que modificam cada dado, múltiplas vezes, de 

diferentes maneiras, podendo dobrar, quadruplicar sua base de dados a partir do 

conjunto original. O TensorFlow/KERAS traz diferentes módulos de aumento de dados 

dentro da própria construção de arquitetura de redes neurais. Contudo, algumas 

discussões frequentes podem ser encontradas (Bloice, M.D. et. al., 2019) sobre a 

qualidade destes módulos. 

No conjunto presente, para realizar o aumento dos dados, foi utilizado então o 

pacote de software em Python Augmentor6, desenvolvido por um grupo no Instituto de 

Tecnologia de Massachusetts - MIT. Este pacote foi criado especificamente para 

imagens médicas, modificando automaticamente um número que o software 

considera relevante a partir de diferentes características que são escolhidas pelo 

usuário, evitando que um dado seja aumentado mais de uma vez com uma mesma 

característica (Bloice, M.D. et. al., 2019). Por conta do foco em imagens médicas e do 

controle sobre as características envolvidas no aumento, este pacote foi escolhido 

 
6 https://github.com/mdbloice/Augmentor (Acessado em: 2021) 

https://github.com/mdbloice/Augmentor
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para realizar o aumento do conjunto de dados presentes após a conclusão da 

aquisição. 

Seguindo as documentações do pacote, em ambiente Google Colab, foi 

construído um script para aplicar o Augmentor no conjunto de dados onde o número 

de amostras geradas pelo script foi calculado buscando atingir uma normalização 

numérica entre os dados de cada classificação. As características aplicadas na 

biblioteca do Augmentor para aumento de dados foram: 

• rotate(probability=0.3, max_left_rotation=20, max_right_rotation=17) 

• rotate_random_90(probability=0.7) 

• histogram_equalisation(probability=0.1) 

• flip_random(probability=0.6) 

• gaussian_distortion(probability=0.4, grid_width=6, grid_height=6, 

magnitude=3, corner="bell", method="in") 

A relação de aumento dos dados pode ser observado na Tabela 1, para o 

conjunto binário, e na Tabela 2 para o conjunto categórico. 

Conjunto Binário 

Tecido Pré aumento de dados Pós aumento de dados 

Saudável 478 833 

Lesionado 540 998 

Tabela 1 - Relação do número de conjunto de dados disponíveis antes e após o 
aumento de dados, para o conjunto binário. 

 

Conjunto Categórico 

Tecido Pré aumento de dados Pós aumento de dados 

Saudável 478 334 

Endocardial 109 250 

Epicardial 40 248 

Mesocardial 216 250 

Transmural 175 250 

Tabela 2 - Relação do número de conjunto de dados disponíveis antes e após o 
aumento de dados, para o conjunto categórico. 
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3.3. Processamento das imagens 

3.3.1. Extração de Características de Textura 

3.3.1.1. SampEn 

Para o desenvolvimento do método de extração de características de SampEn, 

foi utilizada uma plataforma de prototipagem rápida baseada em toolkits: “Visualization 

Toolkit” [VTK], “Insight Toolkit” [ITK] e Qt em linguagem C++, com compilador CMake, 

e Python (Ceban, J. J., 2007). O VTK é um conjunto de ferramentas dedicadas à 

visualização de dados e imagens, o qual faz uso de técnicas modernas de computação 

gráfica e visualização científica (Hansen, C. D., 2004). As tarefas de processamento 

de imagens são realizadas com a utilização do pacote ITK, o qual possui um extenso 

conjunto de algoritmos para quase todos os tipos de processamentos de imagens 

médicas (Deserno, T. M., 2011). Já o Qt é um ambiente de programação que permite 

escrever aplicações em C++ e Python de forma ágil e independentemente da 

plataforma (Summerfield, M., 2010). O uso da plataforma Qt + ITK + VTK se justifica 

pela necessidade de algoritmos eficientes de código aberto em ambiente que permita 

prototipagem rápida, tendo em mente que a aplicação do código de extração é 

complexo e pode ser lento, considerando a dimensão das imagens obtidas (de [345, 

345]). 

Um código foi desenvolvido e utilizado para acessar o processamento de 

extração de informação de entropia, no Laboratório de Pesquisa CSIM, da 

Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, no Departamento de Computação e 

Matemática, o qual está disponível no GitHub do laboratório7. Para este projeto, o 

código foi adaptado pela autora, levando em consideração as condições das imagens 

a serem aplicadas. Para a reprodução deste, as versões aos Toolkits e ferramentas 

devem seguir as configurações de uso das versões do ITK 4.6, com GCC/G++ V.5, 

QT 5.0 e CMake 13.1.1. 

O código de SampEn2D exige a colocação de três parâmetros para a 

varredura, os quais foram explicados na Fundamentação Teórica. Os parâmetros 

utilizados para o estudo estão dispostos para consulta na Tabela 3. 

 

 
7 https://github.com/CSIM-Toolkits/ITK (Acessado em: 2020) 

https://github.com/CSIM-Toolkits/ITK
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Parâmetros de varredura de código - SampEn2D 

Parametrização S (dimensão) m r 

1 1 2 0.15 

2 1 2 0.25 

3 1 3 0.15 

4 1 3 0.25 

Tabela 3 – Descrição de quatro conjuntos de parametrização de varredura aplicados 
ao código de extração de características por SampEn2D. 

 

Extraídas as características das imagens, foram separados dois casos de 

estudo para a avaliação da distribuição da SampEn2D. O caso 1 sendo uma avaliação 

pelas lesões dispostas no tecido do miocárdio como um todo: saudável, endocardial, 

epicardial, mesocardial e transmural. E o caso 2 traz uma avaliação destas lesões por 

cada corte no tecido do miocárdio, sendo os cortes: basal, medial e apical. 

 

● Caso 1 - Avaliação pelas lesões dispostas no tecido do miocárdio como 

um todo 

A descritiva dos dados obtidos segue nas tabelas 5 a 12 abaixo, distribuídos 

pelos conjuntos de parametrização da Tabela 3 e na Tabela 4 estão descritos as 

quantidade de imagens utilizadas neste caso. 

Dentre os conjuntos de parametrização, podemos observar que os números se 

apresentam diferentes, em média e desvio padrão, para cada “configuração” de tecido 

e lesão, corroborando com a hipótese de que a informação de SampEn2D pode 

influenciar a classificação dos tecidos com o uso de CNN, quando inserida como vetor 

de característica após as convoluções.  

Para validar os resultados, foi realizado o teste estatístico de Kruskal-Wallis 

(Kruskal, W. H., e Wallis, W. W., 1952), um teste não-paramétrico utilizado determinar 

se há uma diferença estatística significante entre as medianas de dois ou mais 

conjuntos independentes, a partir da uma biblioteca estatística Scipy8.  

 
8 https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.kruskal.html (Acessado em: 2022) 

https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.kruskal.html
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O teste se baseia em duas hipóteses: 

• Hipótese Nula (H0): A mediana é a mesma para todos os conjuntos 

• Hipótese Alternativa (Ha): A mediana não é a mesma para todos os 

conjuntos (p-valor < 0,05) 

No caso de três ou mais conjuntos e contendo mais de cinco observações em 

cada o valor do teste estatístico (H) se aproxima de uma distribuição qui-quadrada. 

Para identificar qual hipótese se sustenta entre o conjunto, o valor H deve ser maior 

ou igual a um valor crítico (o qual é tabelado9) para se rejeitar H0 e o nível de 

significância (p-valor) ser menor que 0,05. 

A hipótese nula sendo rejeitada, pelo Teste de Kruskal-Wallis pode ser dito que 

pelo menos um dos conjuntos apresenta uma mediana diferente dos outros. Para 

encontrar quais dos conjuntos são independentes entre si, foi aplicado o Teste de 

Dunn (Dunn, O. J., 1964), um teste post-hoc não-paramétrico que não presume que 

os conjuntos vem de uma determinada distribuição. Os resultados são observados 

pelo nível de significância (p-valor), onde sendo < 0,05 rejeita-se H0. O Teste de Dunn 

foi aplicado a partir da biblioteca Scikit_posthocs10. 

Estes resultados podem ser vistos nas tabelas 6, 8, 10 e 12, e pode-se afirmar 

pelo Teste de Kruskall-Wallis, para os quatro conjuntos de parametrização, que pelo 

menos um dos conjuntos se mostra independente dos outros quatro. E pelo Teste de 

Dunn podemos observar que o tecido saudável, a lesão mesocardial e a lesão 

transmural não se distinguiram entre si, e que a lesão endocardial e epicardial não se 

distinguiram entre si, enquanto que estas duas ultimas lesões se distinguiram, em 

nível de significância estatística, das outras três classificações. 

Para fins de análise visual, a Figura 11 traz as estimativas de densidade de 

kernel (KDE – “Kernel Density Distribution”) de SampEn2D em cada conjunto de 

parametrização, para cada conjunto de classificação de tecido. O KDE foi utilizado 

para a visualização por ser um método que permite observar o “formato” de conjuntos 

de dados, com a intenção de detectar distribuições diferentes para os tecidos dentro 

 
9 Tabela de valores críticos de H por uma distribuição qui-quadrada: https://sphweb.bumc.bu.edu/otlt/mph-
modules/bs/bs704_nonparametric/BS704_Nonparametric7.html (Acessado em: 2022) 
10 https://scikit-posthocs.readthedocs.io/en/latest/generated/scikit_posthocs.posthoc_dunn/ (Acessado em: 
2022) 

https://sphweb.bumc.bu.edu/otlt/mph-modules/bs/bs704_nonparametric/BS704_Nonparametric7.html
https://sphweb.bumc.bu.edu/otlt/mph-modules/bs/bs704_nonparametric/BS704_Nonparametric7.html
https://scikit-posthocs.readthedocs.io/en/latest/generated/scikit_posthocs.posthoc_dunn/
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do mesmo conjunto de parametrização (Yen-Chi Chen, 2017). Das imagens pode ser 

observado que entre os conjuntos de parametrização, a concentração de densidade 

de distribuição é diferente para cada conjunto, contudo, quando observamos o mesmo 

conjunto de parametrização, os conjuntos de tecidos não apresentam concentrações 

de distribuição de densidade distintas entre si. Consegue-se observar que as lesões 

endocardiais e epicardiais apresentam um deslocamento em relação às lesões 

mesocardial e transmural e o tecido saudável, com maior destaque para o conjunto 

de parametrização 4, estando de acordo com os resultados do Teste de Kruskal-Wallis 

e Teste de Dunn. 

 

Imagens disponíveis no estudo do Caso 1 

Descrição 
Tecido / Lesão 

Saudável Endocardial Epicardial Mesocardial Transmural 

Quantidade 

de imagens 
833 250 248 250 250 

Tabela 4 - Relação de quantidade de imagens disponíveis para o estudo do Caso 1, 
por classificação tecidual. 
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Conjunto de Parametrização 1 - S(1) m(2) r(0,15) 

Descrição 
Tecido / Lesão 

Saudável Endocardial Epicardial Mesocardial Transmural 

Média 1,028 1,255 1,251 1,044 1,029 

Desvio 

Padrão 
0,378 0,383 0,285 0,277 0,326 

Mediana 1,014 1,185 1,230 1,051 1,032 

Tabela 5 – Resultado médio de SampEn2D de cada conjunto de classificação 
tecidual considerando o miocárdio como um todo, com a aplicação do conjunto de 
parametrização 1, com o respectivo desvio padrão e mediana dos resultados. 

 

Conjunto de Parametrização 1 

Teste de Kruskal-Wallis 

H p-valor 

161,29 7,73e-34 

Teste de Dunn (p-valor > 0,05) 

Tecido/Lesão Saudável Endocardial Epicardial Mesocardial Transmural 

Saudável - Falso Falso Verdadeiro Verdadeiro 

Endocardial Falso - Verdadeiro Falso Falso 

Epicardial Falso Verdadeiro - Falso Falso 

Mesocardial Verdadeiro Falso Falso - Verdadeiro 

Transmural Verdadeiro Falso Falso Verdadeiro - 

Tabela 6 - Resultados dos testes de hipótese Kruskal-Wallis e Dunn para o conjunto 
de parametrização 1, no miocárdio como um todo, de SampEn2D. Os resultados do 
Teste de Dunn pelo nível de significância indicam se as classificações não são 
independentes entre si por suas medianas. 
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Conjunto de Parametrização 2 - S(1) m(2) r(0,25) 

Descrição 
Tecido / Lesão 

Saudável Endocardial Epicardial Mesocardial Transmural 

Média 0,677 0,837 0,804 0,668 0,692 

Desvio Padrão 0,301 0,239 0,180 0,180 0,274 

Mediana 0,647 0,807 0,793 0,647 0,661 

Tabela 7 - Resultado médio de SampEn2D de cada conjunto de classificação 
tecidual considerando o miocárdio como um todo, com a aplicação do conjunto de 
parametrização 2, com o respectivo desvio padrão e mediana dos resultados. 

 

Conjunto de Parametrização 2 

Teste de Kruskal-Wallis 

H p-valor 

173,96 1,47e-36 

Teste de Dunn (p-valor > 0,05) 

Tecido/Lesão Saudável Endocardial Epicardial Mesocardial Transmural 

Saudável - Falso Falso Verdadeiro Verdadeiro 

Endocardial Falso - Verdadeiro Falso Falso 

Epicardial Falso Verdadeiro - Falso Falso 

Mesocardial Verdadeiro Falso Falso - Verdadeiro 

Transmural Verdadeiro Falso Falso Verdadeiro - 

Tabela 8 - Resultados dos testes de hipótese Kruskal-Wallis e Dunn para o conjunto 
de parametrização 2, no miocárdio como um todo, de SampEn2D. Os resultados do 
Teste de Dunn pelo nível de significância indicam se as classificações não são 
independentes entre si por suas medianas. 
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Parametrização 3 - S(1) m(3) r(0,15) 

Descrição 
Tecido / Lesão 

Saudável Endocardial Epicardial Mesocardial Transmural 

Média 0,979 1,243 1,205 0,998 0,961 

Desvio Padrão 0,414 0,459 0,349 0,312 0,327 

Mediana 0,949 1,156 1,169 0,978 0,959 

Tabela 9 - Resultado médio de SampEn2D de cada conjunto de classificação 
tecidual considerando o miocárdio como um todo, com a aplicação do conjunto de 
parametrização 3, com o respectivo desvio padrão e mediana dos resultados. 

 

Conjunto de Parametrização 3 

Teste de Kruskal-Wallis 

H p-valor 

150,87 1,33e-31 

Teste de Dunn (p-valor > 0,05) 

Tecido/Lesão Saudável Endocardial Epicardial Mesocardial Transmural 

Saudável - Falso Falso Verdadeiro Verdadeiro 

Endocardial Falso - Verdadeiro Falso Falso 

Epicardial Falso Verdadeiro - Falso Falso 

Mesocardial Verdadeiro Falso Falso - Verdadeiro 

Transmural Verdadeiro Falso Falso Verdadeiro - 

Tabela 10 - Resultados dos testes de hipótese Kruskal-Wallis e Dunn para o 
conjunto de parametrização 3, no miocárdio como um todo, de SampEn2D. Os 
resultados do Teste de Dunn pelo nível de significância indicam se as classificações 
não são independentes entre si por suas medianas. 
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Parametrização 4 - S(1) m(3) r(0,25) 

Descrição 
Tecido / Lesão 

Saudável Endocardial Epicardial Mesocardial Transmural 

Média 0,647 0,827 0,777 0,638 0,649 

Desvio Padrão 0,320 0,268 0,166 0,191 0,245 

Mediana 0,616 0,788 0,779 0,620 0,622 

Tabela 11 - Resultado médio de SampEn2D de cada conjunto de classificação 
tecidual considerando o miocárdio como um todo, com a aplicação do conjunto de 
parametrização 4, com o respectivo desvio padrão e mediana dos resultados. 

 

Conjunto de Parametrização 4 

Teste de Kruskal-Wallis 

H p-valor 

194,14 6,83e-41 

Teste de Dunn (p-valor > 0,05) 

Tecido/Lesão Saudável Endocardial Epicardial Mesocardial Transmural 

Saudável - Falso Falso Verdadeiro Verdadeiro 

Endocardial Falso - Verdadeiro Falso Falso 

Epicardial Falso Verdadeiro - Falso Falso 

Mesocardial Verdadeiro Falso Falso - Verdadeiro 

Transmural Verdadeiro Falso Falso Verdadeiro - 

Tabela 12 - Resultados dos testes de hipótese Kruskal-Wallis e Dunn para o 
conjunto de parametrização 4, no miocárdio como um todo, de SampEn2D. Os 
resultados do Teste de Dunn pelo nível de significância indicam se as classificações 
não são independentes entre si por suas medianas. 
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Figura 11 - Estimativas de densidade de kernel de SampEn2D para cada conjunto 
de parametrização, comparando as classificações teciduais entre si. 
Fonte: Figura autoral. 
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● Caso 2 - Avaliação de lesões por corte no tecido do miocárdio 

A descritiva dos dados para o estudo do Caso 2 obtidos segue nas tabelas 14 

a 19 abaixo, distribuídos pelos conjuntos de parametrização 3 e na Tabela 13 estão 

descritos as quantidade de imagens utilizadas neste caso. 

Em estudos anteriores (Barizon, G. C., 2019), foi estudada a influência da 

análise ao isolarmos regiões do miocárdio nos três cortes já descritos (Figura 5). 

Assim, podemos observar pela Figura 12, que traz as estimativas de densidade de 

kernel de SampEn2D do conjunto de parametrização 3 de varredura, que ao 

separarmos em sessões de cortes, as distribuições das classificações teciduais se 

mostram visualmente diferentes, como no caso da Figura 11. A analise por cortes 

específicos permite avaliar o nível de significância de similaridade entre regiões 

teciduais delimitadas do miocárdio, podendo reduzir o ruído e melhorando a eficiência 

da classificação por CNN. 

 A partir do conjunto de parametrização 3 podem ser observadas as tabelas e 

os gráficos por conjuntos de cortes do miocárdio, apresentando nos resultados de 

SampEn2D uma diferença entre as médias, com referência o tecido saudável pelo 

resultado gráfico, mais “distantes” entre si, não ocorrendo o mesmo valor entre os 

tecidos classificados diferentes. O que se observa, é um deslocamento na curva para 

as classificações teciduais Endocardiais e Epicardiais, com destaque para o corte 

medial. Contudo, pelos testes de Kruskal-Wallis e Dunn, os resultados foram menos 

significativos do que o estudo do Caso 1, com p-valores maiores, e pelo teste de Dunn 

a relação de que apenas um conjunto de classificação se mostrava distinto dos outros, 

enquanto que para o caso do corte Apical, não houve distinção significativa entre 

nenhuma das classificação. 

Imagens disponíveis no estudo do Caso 2 

Corte do 

miocárdio 

Tecido / Lesão 

Saudável Endocardial Epicardial Mesocardial Transmural 

Apical 263 263 263 263 263 

Medial 333 333 333 333 333 

Basal 237 237 237 237 237 

Tabela 13 - Relação de quantidade de imagens disponíveis para o estudo do Caso 
2, por corte e classificação tecidual. 
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Corte Apical - Parametrização 3 - S(1) m(3) r(0,15) 

Descrição 
Tecido / Lesão 

Saudável Endocardial Epicardial Mesocardial Transmural 

Média 0,910 1,179 1,099 0,878 0,908 

Desvio Padrão 0,371 0,416 0,328 0,273 0,300 

Mediana 0,888 1,178 1,036 0,882 0,926 

Tabela 14 - Resultado médio de SampEn2D de cada conjunto de classificação 
tecidual considerando o corte Apical, com a aplicação do conjunto de 
parametrização 3, com o respectivo desvio padrão e mediana dos resultados. 

 

Corte Apical - Conjunto de Parametrização 3 

Teste de Kruskal-Wallis 

H p-valor 

31,47 2,45e-6 

Teste de Dunn (p-valor > 0,05) 

Tecido/Lesão Saudável Endocardial Epicardial Mesocardial Transmural 

Saudável - Verdadeiro Verdadeiro Verdadeiro Verdadeiro 

Endocardial Verdadeiro - Verdadeiro Verdadeiro Verdadeiro 

Epicardial Verdadeiro Verdadeiro - Verdadeiro Verdadeiro 

Mesocardial Verdadeiro Verdadeiro Verdadeiro - Verdadeiro 

Transmural Verdadeiro Verdadeiro Verdadeiro Verdadeiro - 

Tabela 15 - Resultados dos testes de hipótese Kruskal-Wallis e Dunn para o 
conjunto de parametrização 3, no corte Apical, de SampEn2D. Os resultados do 
Teste de Dunn pelo nível de significância indicam se as classificações não são 
independentes entre si por suas medianas. 

  



Universidade de São Paulo - Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto 

Ribeirão Preto - SP, 2022.    55 

Corte Medial - Parametrização 3 - S(1) m(3) r(0,15) 

Descrição 
Tecido / Lesão 

Saudável Endocardial Epicardial Mesocardial Transmural 

Média 0,945 1,218 1,186 0,996 1,069 

Desvio Padrão 0,363 0,358 0,352 0,306 0,336 

Mediana 0,932 1,155 1,180 0,993 0,989 

Tabela 16 - Resultado médio de SampEn2D de cada conjunto de classificação 
tecidual considerando o corte Medial, com a aplicação do conjunto de 
parametrização 3, com o respectivo desvio padrão e mediana dos resultados. 

 

Corte Medial - Conjunto de Parametrização 3 

Teste de Kruskal-Wallis 

H p-valor 

77,93 4,78e-16 

Teste de Dunn (p-valor > 0,05) 

Tecido/Lesão Saudável Endocardial Epicardial Mesocardial Transmural 

Saudável - Falso Verdadeiro Verdadeiro Verdadeiro 

Endocardial Falso - Verdadeiro Verdadeiro Verdadeiro 

Epicardial Verdadeiro Verdadeiro - Verdadeiro Verdadeiro 

Mesocardial Verdadeiro Verdadeiro Verdadeiro - Verdadeiro 

Transmural Verdadeiro Verdadeiro Verdadeiro Verdadeiro - 

Tabela 17 - Resultados dos testes de hipótese Kruskal-Wallis e Dunn para o 
conjunto de parametrização 3, no corte Medial, de SampEn2D. Os resultados do 
Teste de Dunn pelo nível de significância indicam se as classificações não são 
independentes entre si por suas medianas. 

  



Universidade de São Paulo - Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto 

Ribeirão Preto - SP, 2022.    56 

Corte Basal - Parametrização 3 - S(1) m(3) r(0,15) 

Descrição 
Tecido / Lesão 

Saudável Endocardial Epicardial Mesocardial Transmural 

Média 1,102 1,342 1,275 1,046 0,942 

Desvio Padrão 0,495 0,627 0,345 0,322 0,333 

Mediana 1,057 1,164 1,171 1,012 0,968 

Tabela 18 - Resultado médio de SampEn2D de cada conjunto de classificação 
tecidual considerando o corte Basal, com a aplicação do conjunto de parametrização 
3, com o respectivo desvio padrão e mediana dos resultados. 

 

Corte Basal - Conjunto de Parametrização 3 

Teste de Kruskal-Wallis 

H p-valor 

45,05 3,88e-9 

Teste de Dunn (p-valor > 0,05) 

Tecido/Lesão Saudável Endocardial Epicardial Mesocardial Transmural 

Saudável - Verdadeiro Verdadeiro Verdadeiro Verdadeiro 

Endocardial Verdadeiro - Verdadeiro Verdadeiro Verdadeiro 

Epicardial Verdadeiro Verdadeiro - Verdadeiro Falso 

Mesocardial Verdadeiro Verdadeiro Verdadeiro - Verdadeiro 

Transmural Verdadeiro Verdadeiro Falso Verdadeiro - 

Tabela 19 - Resultados dos testes de hipótese Kruskal-Wallis e Dunn para o 
conjunto de parametrização 3, no corte Basal, de SampEn2D. Os resultados do 
Teste de Dunn pelo nível de significância indicam se as classificações não são 
independentes entre si por suas medianas. 
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Figura 12 - Estimativas de densidade de kernel de SampEn2D para cada corte do 
miocárdio, utilizando o conjunto de parametrização 3, comparando as classificações 
teciduais entre si. 
Fonte: Figura autoral. 
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3.3.1.2. Radiomics 

Para o desenvolvimento do método de extração de características de 

Radiomics11 foi utilizada a plataforma do Google Colab junto a biblioteca PyRadiomics 

e ITK, para extrair as características de textura de Haralick e Run Length. Para o 

aplicar o código, foi necessário fornecer um arquivo de parâmetros pré-determinados, 

escolhidos por se adequarem às condições da imagens de extração.  

O arquivo com os parâmetros padrões é fornecido pela própria Radiomics, 

sendo divido em três principais sessões, com as especificações utilizadas no conjunto 

de imagens proposto: 

1. Configurações 

• “binWidth”: 25 

• “label”: 1 

• “interpolator”: “sitkBSpline” 

• “resampledPixelSpacing”: “None” 

• “weightingNorm”: “None” 

 

2. Tipo de imagem 

• “Original”: {} (utilizado para imagens não filtradas) 

 

3. Classes de características 

• “glcm” (Haralick) – 22 características 

o “Autocorrelation” 

o “JointAverage” 

o “ClusterProminence” 

o “ClusterShade” 

o “ClusterTendency” 

o “Contrast” 

o “Correlation” 

o “DifferenceAverage” 

o “DifferenceEntropy” 

o “DifferenceVariance” 

 
11 https://www.radiomics.io (Acessado em: 2021) 

https://www.radiomics.io/
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o “JointEnergy” 

o “JointEntropy” 

o “Imc1” 

o “Imc2” 

o “Idm” 

o “Idmn” 

o “Id” 

o “Idn” 

o “InverseVariance” 

o “MaximumProbability” 

o “SumEntropy” 

o “SumSquares” 

 

• “glrcm” (Run Length) – 10 características 

o “LongRunLowGrayLevelEmphasis” 

o “LowGrayLevelRunEmphasis” 

o “RunEntropy” 

o “RunLengthNonUniformity” 

o “RunLengthNonUniformityNormalized” 

o “RunPercentage” 

o “RunVariance” 

o “ShortRunEmphasis” 

o “ShortRunHighGrayLevelEmphasis” 

o “ShortRunLowGrayLevelEmphasis” 

Finalizada a extração, a base de dados foi separada em conjuntos de análise 

binária, categórica de modo global e por cortes. Estes dados foram utilizados para a 

montagem de arquivos de leitura que seriam utilizados para as análises por algoritmos 

de ML clássico. 
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3.4. Classificação das imagens 

3.4.1. Técnicas de Aprendizado de Máquinas 

3.4.1.1. A plataforma WEKA 

Para as aplicações dos algoritmos de ML, existem bibliotecas disponíveis em 

diferentes linguagem, como a Scikit-Learn12 e Keras13 em Python. Contudo, para um 

bom funcionamento do classificador, deve haver uma harmonização entre os 

subsistemas envolvidos no processamento. De modo a evitar esta “desarmonização”, 

evitando a necessidade de implementação do método, foi utilizado o framework 

WEKA14 (“Waikato Enviroment for Knowledge Analysis”), o qual possui bibliotecas 

integradas com algoritmos de ML e DL, escritos em JAVA, sendo uma plataforma 

“OpenSource” que pode ser operada na maioria dos sistemas operacionais 

convencionais. O ambiente permite integração para mineração dos dados, 

especificando as necessidades a serem tratadas durante o processamento como um 

todo (Morariu, D. I., et al., 2017). 

A Tabela 20 apresenta um fluxograma do trabalho realizado em cima dos 

algoritmos de ML. Aqui foram utilizados os conjuntos com classificação binária e 

categórica, de modo global e por cortes, estes foram exportados para arquivos na 

extensão *.arff, própria para processamentos em WEKA e então aplicadas a 

estruturas variadas para estudos. 

 

1. Imagens 
2. Extração de 

Características 
3. Análises WEKA 

Conjunto pré-processado e 

classificado 

Radiomics e 

SampEn2D 

Filtragem de 

Atributos 

Classificadores 

MLP e KNN 

Tabela 20 - Fluxograma de preparação para análises de ML através do framework 
WEKA. 

  

 
12 https://scikit-learn.org/ (Acessado em: 2021) 
13 https://keras.io/ (Acessado em: 2021) 
14 https://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/ (Acessado em: 2020) 

https://scikit-learn.org/
https://keras.io/
https://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
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No primeiro passo dentro do WEKA aplicou-se uma filtragem de atributos nos 

conjuntos de características disponíveis – Haralick, Run Length e SampEn2D – com 

o intuito de selecionar os atributos que maximizem a acurácia de classificação dos 

conjuntos de imagens e diminuir o tempo computacional de processamento, assim 

como a influência dos atributos não selecionados. Para tal, fez-se uso do filtro 

“InfoGainAttributeEval”15  com um método de busca “Ranker” (Sountharrajan, S. et al, 

2017) para selecionar os dez melhores atributos de Haralick, os cinco melhores de 

Run Length e o melhor atributo de SampEn2D que será utilizado para validar a 

hipótese de influência de características de irregularidade sobre aplicações de 

algoritmos de ML. 

 No segundo temos as aplicações de classificadores, utilizados para cada 

característica utilizada de Radiomics isoladamente e em conjunto com a SampEn2D. 

Como classificador, foi selecionado o “MultilayerPerceptron” (MLP), contendo 

camadas ocultas com os parâmetros utilizados apresentados na Tabela 21, onde a 

descrição de cada parâmetro está disponível na documentação16 do framework, e, 

para fins de comparação, um algoritmo do método KNN, como um método mais 

simples de ML do que a rede neural MLP, com n em valor 7, de modo similar à análise 

feita por Almeida, R. C. e Faceroli, S.T. (2014).  

 

Parâmetros MLP_1 MLP_2 

Camadas Ocultas A,T 20 

Taxa de Aprendizado 0,03 0,01 

Momento 0,2 0,5 

Tempo de Treinamento (Época) 700 300 

Tabela 21 – Dois modelos de parâmetros aplicados na rede neural MLP, para o uso 
como classificador no WEKA. A descrição de cada parâmetro e valor utilizado está 
disponível na documentação13 do WEKA da função “MultilayerPerceptron”. 

 

 
15 Documentação do filtro utilizado pelo WEKA: 
https://weka.sourceforge.io/doc.dev/weka/attributeSelection/InfoGainAttributeEval.html (Acessado em: 2022) 
16 https://weka.sourceforge.io/doc.dev/weka/classifiers/functions/MultilayerPerceptron.html (Acessado em: 
2022) 

https://weka.sourceforge.io/doc.dev/weka/attributeSelection/InfoGainAttributeEval.html
https://weka.sourceforge.io/doc.dev/weka/classifiers/functions/MultilayerPerceptron.html
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Por último, temos a especificação de critério de parada de processamento, 

sendo o tempo de treinamento (época) com uma validação cruzada com 10 “folds”, e 

para avaliação de desempenho da estrutura, foram coletadas as seguintes métricas: 

acurácia, sensibilidade e especificidade (Wong, H. B. e Lim, G. H., 2011), e trazendo 

algumas análises em cima da matriz de confusão das classificações (Morariu, D. I., et 

al, 2017; Cavalcante Neto, J. A., 2018). 

Na apresentação dos resultados, tem-se na sequência: 

 Classificação Conjunto do miocárdio 

1. Binária Global 

2. Binária Por cortes 

3. Categórica Global 

4. Categórica Por cortes 

 

No caso dos conjuntos por cortes, apenas o classificador por método KNN foi 

considerado nos resultados, visto que mesmo com as redes neurais MLPs apontando 

uma acurácia próxima do KNN, pela matriz confusão se observava que algumas das 

classificações finais resultavam em erro de processamento, portanto se 

desconsiderou o uso das redes neurais MLPs, que são métodos mais complexos de 

processamento. A hipótese em cima da ocorrência é que o ocorrido se dá pelo 

pequeno número de dados nos conjuntos, junto à heterogeneidade dos atributos. 

 

3.4.1.2. Aplicação de Haralick 

Avaliando o conjunto de Haralick (“glcm”) de Radiomics no WEKA, das 22 

características extraídas, após executar a filtragem de atributos descrito na sessão 

3.4.1.1, foram selecionados os dez seguintes atributos: 

• SumSquares 

• DifferenceAverage 

• DifferenceEntropy 

• Contrast 

• Correlation 
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• ClusterTendency 

• SumEntropy 

• JointAverage 

• ClusterProminence 

• ClusterShade 

 

Na Tabela 22, são apresentados os resultados dos algoritmos de ML para o 

conjunto global do miocárdio, em cada conjunto de classificação, e na Tabela 23, são 

apresentados os mesmos dados para o conjunto por cortes do miocárdio. 

Pela Tabela 22 apresentada, podemos ver que no caso de classificações 

binárias, o percentual de classificações corretas não foi superior a 60% do conjunto 

de imagens, enquanto para o conjunto de classificação categórica ficou na faixa de 

30% de acurácia entre os algoritmos testados. Com estes resultados, a hipótese sobre 

o poder de classificação das imagens por métodos de ML usando descritores de 

Haralick e sem a necessidade de uma segmentação do anel do miocárdio é invalidada. 

Um ponto de observação na classificação categórica é que, mesmo tendo uma 

classificação ruim, pode-se observar pela matriz de confusão que os tecidos 

saudáveis e com lesões endocárdicas tiveram maior taxa de sensibilidade em suas 

classificações, levantando a hipótese de que se houvessem mais dados disponíveis 

para aumentar o conjunto, poderiam ser obtidos melhores resultados. 

Enquanto isso, na Tabela 23, podemos ver que no caso do conjunto de 

classificações binárias, o percentual de classificações corretas também foi superior 

em classificações binárias, sendo superior com o uso dos atributos de Haralick no 

corte Basal, analisando também a matriz confusão, foi o corte que mostrou melhor 

distribuição de sensibilidade e especificidade entre as classificações, enquanto os 

outros cortes tiveram resultados menos satisfatórios, principalmente nas lesões 

mesocardiais e transmurais. 

Em ambos os conjuntos do miocárdio, nota-se que os percentuais de 

sensibilidade são superiores do que os valores de especificidade, indicando que os 

algoritmos detém maior dificuldade em apontar corretamente as fatias de miocárdio 

que não estejam acometidas por um dos tipos de lesão, do que classificar 

corretamente os tecidos que possuem algum tipo de lesão. 
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Conjunto global do miocárdio 

Classificação Binário Categórico 

Algoritmos MLP_1 MLP_2 KNN_7 MLP_1 MLP_2 KNN_7 

Acurácia 57,2% 57,0% 59,3% 30,1% 32,0% 33,3% 

Sensibilidade 56,6% 57,6% 60,0% 30,9% 32,0% 33,3% 

Especificidade 44,2% 45,3% 41,3% 20,6% 19,3% 16,9% 

Tabela 22 – Resultados de acurácia, sensibilidade e especificidade dos três 
algoritmos de classificação por ML sobre o conjunto global do miocárdio, nas 
classificações binária e categórica, com os atributos de Haralick. 

 

Conjunto por cortes do miocárdio 

Classificação Binário Categórico 

Corte tecidual Apical Medial Basal Apical Medial Basal 

Acurácia 55,7% 59,4% 61,5% 35,1% 33,9% 33,8% 

Sensibilidade 52,3% 59,4% 61,5% 35,1% 33,9% 33,8% 

Especificidade 48,0% 41,7% 43,7% 18,8% 18,6% 18,0% 

Tabela 23 - Resultado de acurácia, sensibilidade e especificidade do classificador 
KNN (n=7) sobre o conjunto por cortes do miocárdio, nas classificações binária e 
categórica, com os atributos de Haralick. 

 

3.4.1.3. Aplicação de Haralick e SampEn2D 

Na análise da influência da SampEn2D sobre a classificação dos conjuntos das 

imagens, utilizando a filtragem de atributos, foram selecionados os Grupos 3 e 4 das 

extrações de SampEn2D, junto ao conjunto de classificação binário e categórico. Com 

isto, os algoritmos de ML foram reprocessados para estudar a influência da 

SampEn2D na classificação dos conjuntos. 

 Com a Tabela 24, pode-se observar os resultados com a aplicação do atributo 

de SampEn2D junto ao conjunto de Haralick, no conjunto global do miocárdio. Nesta, 

tem-se que a adição do atributo não traz grandes influências estatisticamente 

significativas, contudo há um aumento no percentual de acurácia e sensibilidade. Uma 

variação estatística relevante com a aplicação de SampEn2D, foi um aumento 

observado na classificação pela matriz de confusão, que tecidos com lesionados 
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apontaram maior sensibilidade do que sem as características de SambEn2D, e os 

tecidos saudáveis apresentaram também um aumento na especificidade, quando 

comparada com a análise prévia. No caso da classificação categórica, a acurácia se 

manteve baixa, entretanto, com a matriz de confusão observou-se que os tecidos com 

lesão endocardial, epicardial e sem lesões foram os melhores classificados. A lesão 

transmural foi a lesão com a menor sensibilidade apresentada, sendo este o conjunto 

de classificação com maior dificuldade pelos classificadores. 

Com a Tabela 25, pode-se observar resultados similares no conjunto por cortes 

do miocárdio. No caso de classificação binária, o corte medial teve o melhor resultado 

de classificação, sendo superior do que a classificação sem a SampEn2D, e também 

apresentando melhor distribuição de classificação correta pela sua matriz de 

confusão, apresentando aproximadamente 60% de sensibilidade para a classe 

lesionada. Vale ressaltar que, entre todos os algoritmos, pela matriz de confusão, pelo 

menos uma classe atingia cerca de 60% de sensibilidade. Na classificação categórica, 

o corte medial se mostrou como o corte de melhor acurácia, porém, em sua matriz de 

confusão, os tecidos melhor classificados foram o endocardial e epicardial, enquanto 

o transmural teve sensibilidade menor do que 10%. A melhor distribuição de 

sensibilidade nas classes pertenceu ao corte basal, e a menor sensibilidade de classe 

foi no tecido saudável com 27% de acertos. 

Avaliando as tabelas 24 e 25, com as tabelas 22 e 23, podemos apontar que a 

inclusão dos atributos de SampEn2D trouxe influências estatísticas positivas para a 

eficácia dos classificadores, apresentando melhores valores de acurácia e 

sensibilidade em quase todas as situações, com destaque às classificações por cortes 

mediais, porém também menores valores de especificidade.  

Conjunto global do miocárdio 

Classificação Binário Categórico 

Algoritmos MLP_1 MLP_2 KNN_7 MLP_1 MLP_2 KNN_7 

Acurácia 58,0% 59,1% 59,5% 30,8% 33,1% 33,5% 

Sensibilidade 58,0% 59,1% 59,5% 33,1% 33,1% 33,5% 

Especificidade 43,9% 43,2% 41,7% 19,0% 18,4% 16,9% 

Tabela 24 - Resultados de acurácia, sensibilidade e especificidade dos três 
algoritmos de classificação por ML sobre o conjunto global do miocárdio, nas 
classificações binária e categórica, com os atributos de Haralick e SampEn2D. 
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Conjunto por cortes do miocárdio 

Classificação Binário Categórico 

Corte tecidual Apical Medial Basal Apical Medial Basal 

Acurácia 56,9% 64,5% 60,7% 32,0% 39,4% 37,6% 

Sensibilidade 56,8% 64,5% 60,7% 32,0% 39,4% 37,6% 

Especificidade 43,4% 36,0% 44,9% 20,5% 17,1% 16,7% 

Tabela 25 - Resultado de acurácia, sensibilidade e especificidade do classificador 
KNN (n=7) sobre o conjunto por cortes do miocárdio, nas classificações binária e 
categórica, com os atributos de Haralick e SampEn2D. 

 

3.4.1.4. Aplicação de Run Length 

Avaliando o conjunto de Run Length (“glrcm”) de Radiomics no WEKA, das 10 

características extraídas, após executar a filtragem de atributos descrito na sessão 

3.4.1.1, cinco atributos foram selecionados: 

• ShortRunLowGrayLevelEmphasis 

• ShortRunHighGrayLevelEmphasis 

• LongRunHighGrayLevelEmphasis 

• LongRunEmphasis 

• HighGrayLevelRunEmphasis 

 

Na Tabela 26 é apresentada a acurácia obtida com os atributos de Run Length 

nos algoritmos de ML. Pela matriz de confusão, na classificação binária, mesmo não 

atingindo mais de 60% de acurácia na classificação correta das instâncias, as imagens 

que contêm lesões foram classificadas com sensibilidade acima de 60,0% em todos 

os algoritmos testados, levantando a hipótese de que as imagens que contêm lesões 

de fato trazem diferenças estatísticas, que influenciam a acurácia de sua classificação. 

O algoritmo de ML que apresentou, pela matriz de confusão, melhor sensibilidade e 

especificidade balanceada entre as classificações foi a KNN. No caso da classificação 

categórica, o destaque de melhores valores de sensibilidade e especificidade foram 

os tecidos que apresentam lesões endocárdicas e epicárdicas no uso da KNN, 

enquanto a aplicação de MLPs não mostrou nenhuma estatística positiva quanto à 

classificação das imagens. 
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Na Tabela 27, temos as acurácias obtidas por cortes do miocárdio. Neste, é 

observado que as acurácias obtidas são melhores do que quando se considera o 

miocárdio como um todo para a avaliação de presença de lesões. Com os atributos 

de Run Length, tem-se um destaque do corte basal, que também pela sua matriz de 

confusão foi identificado que para a classe de tecido com lesões, ocorreu uma 

sensibilidade de 62,9%, corroborando a hipótese de que há um potencial descritivo 

entre as imagens que apresentam ou não lesões. Na classificação categórica, como 

um todo, houve melhora na acurácia ao analisar os conjuntos por cortes, contudo este 

se manteve com valores insatisfatórios estatisticamente. Avaliando sua matriz 

confusão, tem-se, mais uma vez, que as classes melhores classificadas foram as 

endocardiais e epicardiais, para todos os três cortes. 

 

Conjunto global do miocárdio 

Classificação Binário Categórico 

Algoritmos MLP_1 MLP_2 KNN_7 MLP_1 MLP_2 KNN_7 

Acurácia 52,3% 53,1% 60,0% 28,8% 29,4% 35,5% 

Sensibilidade 52,3% 53,1% 60,0% 28,3% 29,0% 35,5% 

Especificidade 52,4% 52,6% 41,0% 22,4% 21,3% 16,3% 

Tabela 26 - Resultados de acurácia, sensibilidade e especificidade dos três 
algoritmos de classificação por ML sobre o conjunto global do miocárdio, nas 
classificações binária e categórica, com os atributos de Run Length. 

 

Conjunto por cortes do miocárdio 

Classificação Binário Categórico 

Corte tecidual Apical Medial Basal Apical Medial Basal 

Acurácia 60,1% 56,5% 62,9% 36,8% 33,1% 37,0% 

Sensibilidade 60,1% 56,5% 62,9% 36,8% 33,1% 36,9% 

Especificidade 39,9% 44,0% 42,1% 19,5% 19,0% 16,3% 

Tabela 27 - Resultado de acurácia, sensibilidade e especificidade do classificador 
KNN (n=7) sobre o conjunto por cortes do miocárdio, nas classificações binária e 
categórica, nas classificações binária e categórica, com os atributos de Run Length. 
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3.4.1.5. Aplicação de Run Length e SampEn2D 

Na aplicação da SampEn2D sobre a classificação, como realizado no caso de 

Haralick, foram utilizados os Grupo 3 e 4 das extrações de SampEn2D, junto ao 

conjunto de classificação binário e categórico, repetindo então os passos anteriores 

para as características de Run Length. 

Na Tabela 28, é visto que a inclusão dos atributos de SampEn2D influenciaram 

positivamente a acurácia das classificações, em todas as situações apresentadas, 

ressaltando também, que pela matriz de confusão, novamente a classe de tecidos 

com lesões apresenta sensibilidade superior à 60,0% na classificação binária. No caso 

da classificação categórica, o mesmo ocorreu, tendo destaque para classificações dos 

tecidos endocardiais, epicardiais e tecidos saudáveis  para o classificador KNN, que 

apresentou resultados mais consistentes e melhor distribuídos entre as classes de 

cada conjunto ao longo das classificações. 

Analisando o resultado das classificações quando separados por cortes do 

miocárdio, na Tabela 29, outra vez o percentual de acurácia se apresentou maior após 

a adição da SampEn2D, apontando melhores resultados nos cortes mediais, na 

classificação binária, e também mediais, na classificação categórica, assim como o 

resultado da análise da inclusão da SamEn2D com Haralick. Em ambos, estes foram 

os cortes que apresentaram também a melhor distribuição de sensibilidade e 

especificidade de classificação na matriz de confusão. 

 

Conjunto global do miocárdio 

Classificação Binário Categórico 

Algoritmos MLP_1 MLP_2 KNN_7 MLP_1 MLP_2 KNN_7 

Acurácia 57,0% 55,7% 62,5% 29,4% 29,7% 37,8% 

Sensibilidade 57,1% 55,8% 60,6% 28,3% 29,8% 35,4% 

Especificidade 45,4% 46,9% 40,3% 22,1% 20,4% 16,5% 

Tabela 28 - Resultados de acurácia, sensibilidade e especificidade dos três 
algoritmos de classificação por ML sobre o conjunto global do miocárdio, nas 
classificações binária e categórica, com os atributos de Run Length e SampEn2D. 
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Conjunto por cortes do miocárdio 

Classificação Binário Categórico 

Corte tecidual Apical Medial Basal Apical Medial Basal 

Acurácia 60,9% 63,6% 59,7% 36,3% 39,3% 36,7% 

Sensibilidade 60,3% 61,2% 52,9% 36,2% 39,2% 36,7% 

Especificidade 39,8% 39,0% 45,3% 20,5% 17,2% 16,6% 

Tabela 29 - Resultado de acurácia, sensibilidade e especificidade do classificador 
KNN (n=7) sobre o conjunto por cortes do miocárdio, nas classificações binária e 
categórica, nas classificações binária e categórica, com os atributos de Run Length 
e SampEn2D. 

 

3.4.2. Técnicas de Aprendizado Profundo 

3.4.2.1. Redes Neurais Convolucionais 

Quanto às aplicações de técnicas de DL para a classificação das imagens sem 

a segmentação do anel do miocárdio, foram propostas duas estruturas17 para 

análises. Uma envolvendo uma CNN simples, que tem sua arquitetura exposta na 

Figura 13 e descrição sequencial na Tabela 30, e uma CNN de estrutura já 

consolidada e muito utilizada em estudos de classificação de imagens médicas 

(Zhang, Q., 2020; Albashish, D., 2021), a VGG16, que pode ser observada na Figura 

14 e consultada na Tabela 31. 

Para as avaliações, foram variados os parâmetros de tamanho de “batches” de 

treinamento das redes e dos otimizadores utilizados, avaliando a diferença na 

acurácia final entre os otimizadores RMSprop18 e Adam19. Outro ponto de atenção na 

estrutura, é a indicação de classes, ora binário, com duas classes possíveis, e ora 

categórico, com cinco classes de predição. A avaliação entre as estruturas, que têm 

de diferente entre si sua complexidade e disponibilização de parâmetros, se detém na 

contestação de que para um conjunto de imagens complexas e heterogêneas, como 

as utilizadas para o desenvolvimento do presente trabalho, é necessário utilizar 

 
17 As estruturas foram tratadas no capitulo 2.3 Técnicas de Inteligência Artificial 
18 https://keras.io/api/optimizers/rmsprop/ (Acessado em: 2022) 
19 https://keras.io/api/optimizers/adam/ (Acessado em: 2022) 

https://keras.io/api/optimizers/rmsprop/
https://keras.io/api/optimizers/adam/
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arquiteturas de redes complexas, como a VGG16, ou se estruturas mais simples 

possuem capacidades similares de classificação. 

As arquiteturas foram construídas em ambiente Google Colab, fazendo o uso 

de Unidades de Processamento Gráfico [“Graphics Processing Unit” - GPU] 

disponibilizadas pelo sistema. O tempo computacional entre as CNNs é variável com 

o número de imagens contidas em cada conjunto de treinamento e de validação em 

média o modelo de CNN simples tem um tempo de processamento de cinco a dez 

minutos enquanto a VGG16 tem um tempo de trinta a cinquenta minutos.  

Para a construção das redes, utilizou-se a biblioteca TensorFlow20, 

especializada para a criação de modelos de ML, sendo simples e robusta para 

diversos tipos de aplicações em união à interface de programação aplicada [API] 

Keras21, que possui foco em resolução de problemas por DL, provendo modelos e 

métricas para as análises propostas. A partir da interface do Keras, a classe 

ImageDataGenerator foi utilizada para a leitura dos arquivos de imagens. As 

especificações da classe podem ser lidas na documentação oficial22 de APIs do 

TensorFlow. 

 
20 https://www.tensorflow.org/ (Acessado em: 2022) 
21 https://keras.io/ (Acessado em: 2022) 
22 https://www.tensorflow.org/api_docs/python/tf/keras/preprocessing/image/ImageDataGenerator 
(Acessado em: 2022) 

https://www.tensorflow.org/
https://keras.io/
https://www.tensorflow.org/api_docs/python/tf/keras/preprocessing/image/ImageDataGenerator
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Figura 13 - Arquitetura visual de CNN simples implementada para análise de 
classificação, construída com o uso da biblioteca visualkeras23. 
Fonte: Figura autoral. 

 

Model: "sequential" 

Layer (type) Output Shape Param # 

conv2d (Conv2D) (None, 343, 343, 32) 320 

activation (Activation) (None, 343, 343, 32) 0 

max_pooling2d (MaxPooling2D) (None, 171, 171, 32) 0 

   

conv2d_1 (Conv2D) (None, 169, 169, 32) 9.248 

activation_1 (Activation) (None, 169, 169, 32) 0 

max_pooling2d_1 (MaxPooling2D) (None, 84, 84, 32) 0 

dropout (Dropout) (None, 84, 84, 32) 0 

   

 
23 https://github.com/paulgavrikov/visualkeras (Acessado em: 2021) 

https://github.com/paulgavrikov/visualkeras
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conv2d_2 (Conv2D) (None, 84, 84, 64) 18.496 

activation_2 (Activation) (None, 84, 84, 64) 0 

   

conv2d_3 (Conv2D) (None, 82, 82, 64) 36.928 

activation_3 (Activation) (None, 82, 82, 64) 0 

max_pooling2d_2 (MaxPooling2D) (None, 41, 41, 64) 0 

dropout_1 (Dropout) (None, 41, 41, 64) 0 

   

conv2d_4 (Conv2D) (None, 41, 41, 512) 819.712 

activation_4 (Activation) (None, 41, 41, 512) 0 

   

conv2d_5 (Conv2D) (None, 37, 37, 521) 6.669.321 

activation_5 (Activation) (None, 37, 37, 521) 0 

max_pooling2d_3 (MaxPooling2D) (None, 9, 9, 521) 0 

dropout_2 (Dropout) (None, 9, 9, 521) 0 

   

flatten (Flatten) (None, 42.201) 0 

   

dense (Dense) (None, 1.024) 43.214.848 

activation_6 (Activation) (None, 1.024) 0 

dropout_3 (Dropout) (None, 1.024) 0 

   

dense_1 (Dense) (None, 5) [or 2] 5.125 [2.050] 

activation_7 (Activation) (None, 5) [or 2] 0 [0] 

 

Total params 50.773.998 [50.770.923] 

Trainable params 50.773.998 [50.770.923] 

Non-trainable params 0 [0] 

Tabela 30 - Arquitetura de CNN simples implementada para análise de classificação 
dos conjuntos de imagens de pacientes de Chagas sem a segmentação do 
miocárdio. 
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Figura 14 - Arquitetura visual de CNN VGG16 implementada para análise de 
classificação, construída com o uso da biblioteca visualkeras8. 
Fonte: Figura autoral 

 

Model: "sequential" 

Layer (type) Output Shape Param # 

conv2d (Conv2D) (None, 345, 345, 64) 640 

   

conv2d_1 (Conv2D)  (None, 345, 345, 64) 36.928 

max_pooling2d (MaxPooling2D)                             (None, 172, 172, 64) 0 

dropout (Dropout)  (None, 172, 172, 64) 0 

   

conv2d_2 (Conv2D) (None, 172, 172, 128) 73.856 

   

conv2d_3 (Conv2D)  (None, 172, 172, 128) 147.584 

max_pooling2d_1 (MaxPooling2D) (None, 86, 86, 128) 0 
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conv2d_4 (Conv2D) (None, 86, 86, 256) 295.168 

   

conv2d_5 (Conv2D) (None, 86, 86, 256) 590.080 

   

conv2d_6 (Conv2D) (None, 86, 86, 256) 590.080 

max_pooling2d_2 (MaxPooling2D) (None, 43, 43, 256) 0 

   

conv2d_7 (Conv2D) (None, 43, 43, 512)  1.180.160 

   

conv2d_8 (Conv2D)  (None, 43, 43, 512) 2.359.808 

   

conv2d_9 (Conv2D) (None, 43, 43, 512) 2.359.808 

max_pooling2d_3 (MaxPooling2D)  (None, 21, 21, 512) 0 

   

conv2d_10 (Conv2D) (None, 21, 21, 512) 2.359.808 

   

conv2d_11 (Conv2D) (None, 21, 21, 512) 2.359.808 

   

conv2d_12 (Conv2D) (None, 21, 21, 512) 2.359.808 

max_pooling2d_4 (MaxPooling2D) (None, 10, 10, 512) 0 

   

flatten (Flatten) (None, 51200) 0 

   

dense (Dense) (None, 4096) 209.719.296 

   

dense_1 (Dense) (None, 4096) 16.781.312 

dense_2 (Dense) (None, 5) [or 2] 20.485 [8.194] 

 

Total params 241.234.629 [241.222.338] 

Trainable params 241.234.629 [[241.222.338] 

Non-trainable params 0 [0] 

Tabela 31- Arquitetura da CNN VGG16 para análise de classificação dos conjuntos 
de imagens de pacientes de Chagas sem a segmentação do miocárdio. 
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3.4.2.2. Classificações dos conjuntos de imagens 

Aplicando os conjuntos de imagens nas arquiteturas propostas, foram obtidos 

os resultados de acurácia e taxa de perda para avaliação dos grupos de treinamento 

e validação que podem ser vistos nas tabelas 29, 30, 31 e 32.  

Para a avaliação do conjunto do miocárdio como um todo, previamente 

chamado de corte global, em consequência a alta complexidade das e somado ao 

baixo número de dados disponíveis mesmo após um aumento de dados, foi observado 

que diferentes grupos utilizados para treinamento e validação, com separação de 

80/20, traziam resultados convergentes entre si, porém diferentes por não se tratar de 

um modelo determinístico. Com isto, para cada arquitetura de CNN e cada otimizador, 

foram utilizados três conjuntos diferentes de cada grupo, possibilitando o cálculo de 

médias e desvios dos resultados, e tornando-os mais fidedignos.  

No trabalho, a escolha de separação dos grupos de treinamento e validação na 

escala 80/20 foi feita por conta do baixo número disponível de imagens. No caso da 

avaliação global do miocárdio, com classificação binária, nenhuma classificação 

superava mil imagens, sendo este o maior dentre todos os outros conjuntos utilizados. 

Na Tabela 36 e Tabela 37 temos a descrição numérica de cada grupo processado 

pelas arquiteturas, em cada conjunto do miocárdio e cada classificação, separados 

em treinamento e validação. 

Na Tabela 32 e na Tabela 33, são reportados os resultados para o conjunto 

global do miocárdio. Nestas pode-se observar que, para a CNN simples, no grupo de 

treinamento, os resultados de acurácia e taxa de perda tiveram resultados 

satisfatórios, tanto em classificação binária quanto categórica. Ao avaliar o grupo de 

validação nesta mesma CNN, quanto à classificação binária a acurácia foi 

estatisticamente relevante e positiva, estando em uma faixa de 70% de acurácia em 

validação, enquanto na classificação categórica a acurácia foi menor, 

aproximadamente 55%, e apresentando maior variação percentual em seu desvio 

padrão. A taxa de perda foi maior com relação ao grupo de treinamento, estando em 

concordância com o esperado, dado o baixo número de imagens contidas no grupo e 

a complexidade destas. Vale atentar-se que, em ambas as classificações, ambos os 

otimizadores foram satisfatórios, sem diferenças estatísticas significativas apontadas 

pelos desvios padrões apresentados em conjunto. 
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Analisando a CNN de maior complexidade, a VGG16, é interessante que, no 

grupo de treinamento, as acurácias e taxa de perda foram maiores do que para a CNN 

simples. Contudo, atrelado a isto, tem-se que os desvios padrões nestes conjuntos 

são muito maiores, com valores entre 20 e 40% de desvio. Porém, em um caso, temos 

uma acurácia similar à obtida pela outra CNN, corroborando a hipótese de que as 

imagens selecionadas para compor os grupos afetavam diretamente o resultado. 

Quanto ao grupo de validação, consequentemente os resultados de validação foram 

inferiores para a VGG16, sendo superiores na classificação binária de modo 

estatisticamente satisfatórios, porém insatisfatórios na classificação categórica. No 

primeiro, os desvios foram maiores, porém não inferiores a 50%, mesmo que levando 

em conta os desvios, enquanto que na classificação categórica  a acurácia não foi 

superior a 50% e apresentou maiores taxas de perda. 

Entre as arquiteturas, a CNN simples trouxe melhores resultados do que a rede 

complexa da VGG16, em ambos os conjuntos de classificação. Quanto aos 

otimizadores, ambos trouxeram resultados estatisticamente similares, Adam 

apresentou desvios maiores no uso da VGG16, todavia taxas de perdas menores e 

tempo de processamento menor. Como se trata de um otimizador mais complexo do 

que a RMSprop, sua aplicação com a VGG16 trouxe resultados mais insatisfatórios, 

com a hipótese de que, por se tratar de um conjunto de baixo número de amostras e 

alta complexidade, uma arquitetura complexa com otimizador mais complexo pode 

extrair informações equivocadas entre as convoluções, atrapalhando o próprio 

aprendizado e trazendo então resultados de má qualidade. 
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Classificação binária – Média aritmética de três randomizações 

CNN Otimizador Épocas 
Acurácia Taxa de Perda 

Treinamento Validação Treinamento Validação 

Simples Adam 
17 

(± 7) 

92,9% 

(± 9,4%) 

70,2% 

(± 3,0%) 

0,16 

(± 0,19) 

1,18 

(± 0,38) 

Simples RMSprop 
14 

(± 2) 

92,6% 

(± 8,6%) 

68,8% 

(± 1,7%) 

0,18 

(± 0,17) 

1,27 

(± 0,47) 

VGG16 Adam 
17 

(± 7) 

69,1% 

(± 25,7%) 

60,1% 

(± 9,2%) 

0,48 

(± 0,37) 

0,90 

(± 0,37) 

VGG16 RMSprop 
29 

(± 5) 

85,7% 

(± 22,0%) 

66,7% 

(± 10,0%) 

0,26 

(± 0,34) 

1,32 

(± 0,51) 

Tabela 32 - Resultado do processamento do conjunto do miocárdio como um todo, 
de classificação binária, nas duas arquiteturas e otimizadores propostos. A descrição 
dos parâmetros de entrada e retorno está disponível na documentação24 do 
Tensorflow/KERAS da função “model”. 

 

Classificação categórica – Média aritmética de três randomizações 

CNN Otimizador Épocas 
Acurácia Taxa de Perda 

Treinamento Validação Treinamento Validação 

Simples Adam 
13 

(± 1) 

96,5% 

(± 0,9%) 

52,8% 

(± 4,2%) 

0,11 

(± 0,03) 

2,79 

(± 0,43) 

Simples RMSprop 
14 

(± 2) 

96,7% 

(± 0,2%) 

55,3% 

(± 6,7%) 

0,11 

(± 0,02) 

3,29 

(± 0,62) 

VGG16 Adam 
29 

(± 6) 

47,9% 

(± 40,8%) 

33,2% 

(± 13,5%) 

1,13 

(± 0,83) 

1,95 

(± 0,61) 

VGG16 RMSprop 
30 

(± 4) 

97,1% 

(± 0,3%) 

49,9% 

(± 2,7%) 

0,10 

(± 0,02) 

2,83 

(± 0,77) 

Tabela 33 - Resultado do processamento do conjunto do miocárdio como um todo, 
de classificação categórica, nas duas arquiteturas e otimizadores propostos. A 
descrição dos parâmetros de entrada e retorno está disponível na documentação21 
do Tensorflow/KERAS da função “model”. 

 

  

 
24 https://www.tensorflow.org/api_docs/python/tf/keras/Model (Acessado em: 2022) 

https://www.tensorflow.org/api_docs/python/tf/keras/Model
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Nas tabelas 34 e 35, são reportados os resultados para o conjunto por cortes 

do miocárdio. Neste conjunto foi aplicado apenas a arquitetura mais simples de CNN, 

por conta do baixo número de imagens disponíveis em cada classe, o que reduziu 

mais ainda o número em cada grupo de processamento e em consequência 

intensificou a exposição à alta heterogeneidade entre as imagens, tornando as 

análises tendenciosas quanto ao conjunto disponível. 

 Apesar das dificuldades descritas, utilizando a CNN mais simples, com o 

otimizador mais estruturado, Adam, as análises foram estatisticamente mais 

significativas positivamente do que os conjuntos anteriores. No caso da classificação 

binária, todos os cortes tiveram acurácia de treinamento superior à 80% e de validação 

superior a 60%. Na classificação categórica, no treinamento o mesmo ocorreu, 

contudo na acurácia de validação os valores foram inferiores ou iguais a 50%, com 

maiores taxas de perda associados. 

O destaque neste conjunto de análise é a relação de que em ambas as 

classificações, o corte medial apresentou os melhores resultados de acurácia e 

menores taxas de perda, corroborando resultados obtidos pela classificação por 

técnicas de ML. O destaque do corte medial pode estar associado a maior 

homogeneidade entre as imagens contidas na análise, por conterem maiores raios de 

miocárdio e menos aparecimentos de diferentes estruturas teciduais do que os cortes 

de extremidades, assim como também ao maior número de amostras de imagens. 

Classificação binária 

Cortes CNN Otimizador Épocas 
Acurácia Taxa de Perda 

Treinamento Validação Treinamento Validação 

Apical Simples Adam 17 85,7% 60,5% 0,32 1,37 

Medial Simples Adam 23 97,4% 69,9% 0,08 1,46 

Basal Simples Adam 16 80,9% 58,1% 0,39 1,23 

Tabela 34 - Resultado do processamento do conjunto do miocárdio dividido por 
sessões de cortes, de classificação binária, nas duas arquiteturas e otimizadores 
propostos. A descrição dos parâmetros de entrada e retorno está disponível na 
documentação25 do Tensorflow/KERAS da função “model”. 

 

 
25 https://www.tensorflow.org/api_docs/python/tf/keras/Model (Acessado em: 2022) 
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Classificação categórica 

Cortes CNN Otimizador Épocas Acurácia Taxa de Perda 

Treinamento Validação Treinamento Validação 

Apical Simples Adam 24 73,3% 35,3% 0,74 1,70 

Medial Simples Adam 19 99,7% 50,9% 0,02 3,41 

Basal Simples Adam 17 99,0% 46,7% 0,06 3,47 

Tabela 35 - Resultado do processamento do conjunto do miocárdio dividido por 
sessões de cortes, de classificação categórica, nas duas arquiteturas e otimizadores 
propostos. A descrição dos parâmetros de entrada e retorno está disponível na 
documentação22 do Tensorflow/KERAS da função “model”. 

 

Conjunto do miocárdio global 

Classificação 
Descrição de 

classificação 

Imagens para 

treinamento (80%) 

Imagens para 

validação (20%) 

Classificação 

binária 

Tecido saudável 666 167 

Tecido com lesão 798 200 

Classificação 

categórica 

Tecido saudável 267 66 

Endocardial 200 50 

Epicardial 199 49 

Mesocardial 200 50 

Transmural 200 50 

Tabela 36 - Descrição numérica do conjunto do miocárdio global utilizado para 
processamento nas arquiteturas utilizadas, com o auxílio da biblioteca TensorFlow, e 
a classe ImageDataGenerator da API Keras. 
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Conjunto do miocárdio em cortes 

Classificação Cortes 
Descrição da 

classificação 

Imagens para 

treinamento (80%) 

Imagens para 

validação (20%) 

Classificação 

binária 

Apical 
Tecido saudável 211 52 

Tecido com lesão 199 49 

Medial 
Tecido saudável 267 66 

Tecido com lesão 312 77 

Basal 
Tecido saudável 190 47 

Tecido com lesão 290 72 

Classificação 

Categórica 

Apical 

Tecido saudável 88 23 

Endocardial 44 11 

Epicardial 39 10 

Mesocardial 34 9 

Transmural 81 20 

Medial 

Tecido saudável 109 27 

Endocardial 102 26 

Epicardial 80 20 

Mesocardial 78 19 

Transmural 24 6 

Basal 

Tecido saudável 69 17 

Endocardial 54 13 

Epicardial 79 20 

Mesocardial 88 22 

Transmural 34 9 

Tabela 37 - Descrição numérica do conjunto do miocárdio por cortes utilizado para 
processamento nas arquiteturas utilizadas, com o auxílio da biblioteca TensorFlow, e 
a classe ImageDataGenerator da API Keras. 
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4. Discussão 

4.1. Técnicas de Machine Learning Clássico 

Para a avaliação da eficácia na classificação de imagens sem a segmentação 

prévia do anel do miocárdio como apresentado em trabalho anterior (Barizon, G. C., 

2019), os resultados obtidos em conjuntos de classificação binária foram satisfatórios 

levando em conta as condições dos dados de estudo. No caso binário, foi alcançado 

um percentual de 60,0% de acurácia na classificação dos conjuntos, enquanto que no 

caso da classificação categórica, o percentual se manteve próximo aos 35,0%, não 

sendo um resultado satisfatório. 

Averiguando mais a fundo os resultados, pode-se notar pela matriz de confusão 

resultante dos algoritmos de ML, mesmo com resultados de acurácia baixos, tecidos 

que apresentam lesões, no caso de classificação binária, eram melhores identificados. 

Na classificação categórica, notou-se que determinadas classes de lesões eram mais 

bem classificadas que outras, como no caso de lesões endocardiais e epicardias, e 

em alguns casos, tecidos saudáveis. Em cima da hipótese de que algumas lesões 

possuem características mais homogêneas entre si, apresentam melhores resultados 

de classificação do que as outras classes. 

Outros dois pontos de destaque foram as acurácias quando avaliados os 

conjuntos por cortes, e as análises com adição dos atributos de SampEn2D. No 

primeiro temos que para os conjuntos de dados utilizados, a análise por cortes se 

mostrou mais eficaz, levantando a hipótese de que a divisão trouxe maior 

homogeneidade para os conjuntos, auxiliando a classificação pelos algoritmos de ML, 

tendo em destaque os cortes mediais e basais. O corte medial apresentou maior 

número de imagens presentes no conjunto de dados, por acometer maior região do 

miocárdio. O corte basal apresenta menos imagens em seu conjunto de classificação, 

porém com maior homogeneidade entre si do que as imagens de corte apical, que por 

terem raios de miocárdio menor, apresentam maiores informações de ruídos entre as 

características de textura extraídas, dificultando a classificação das imagens. 

Reiterando, a aplicação dos atributos de SampEn2D elevaram o percentual de 

acurácia de classificação. Outro ponto a se levantar para o argumento são os 

resultados obtidos entre o uso de atributos de Haralick e Run Length em 58,3% das 
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avaliações realizadas, os atributos de Haralick se mostraram mais eficientes na 

acurácia de classificação deste conjunto de dados em específico. Os resultados finais 

não são estatisticamente satisfatórios para uma aplicação clínica, contudo se 

mostraram potenciais para o uso, desde que analisados mais profundamente e 

reduzindo algumas variáveis externas que maximizam ruídos na extração de 

características, como um baixo número de dados para cada conjunto, sendo este cada 

vez menor em cada segmento analisado, e também uma redução na heterogeneidade 

dos dados, o qual pode ser melhorado com uma melhor definição nos parâmetros de 

aquisição das imagens pelos equipamentos de RM.  

Outra possível análise relevante, é que, comprovada a influência da 

SampEn2D na classificação de imagens de Chagas, a aplicação destas 

características de entropia amostral extraídas em maiores escalas, podem estar 

associadas a características mais representativas, reduzindo o ruído associado à 

heterogeneidade entre o conjunto de imagens e melhorando a acurácia de 

classificação. 

4.2. Técnicas de Deep Learning 

Como complemento aos estudos sobre a capacidade de classificação por 

técnicas de ML, as técnicas aplicadas de DL trouxeram informações relevantes sobre 

a viabilidade da proposta de classificar imagens de pacientes acometidos por lesões 

da doença de Chagas no miocárdio sem a segmentação prévia do anel do miocárdio. 

Os conjuntos de imagens aplicadas em DL foram os mesmos que em ML, com 

a diferença posto que neste caso, com o uso de CNNs, a própria rede extrai 

características das imagens durante seus processos convolucionais. São técnicas 

com alta capacidade de extração e classificação. Uma desvantagem teórica é o 

desconhecimento das características que foram extraídas pelas redes. 

Um fato aqui, foi que as redes de DL mostraram maior poder de classificação 

para o conjunto de imagens proposto. No processamento do corte global do miocárdio 

como um todo, foram obtidos valores de acurácia de até 70,2% no grupo de validação 

do conjunto de classificação binária e 55,3% no conjunto de classificação categórica. 

Para a mesma situação em ML,  os mesmos conjuntos tiveram 60,0% e 35,0% de 

acurácia de validação, respectivamente. 
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Enquanto isso, no processamento do miocárdio dividido em sessões de cortes, 

os valores de acurácia de validação se mostraram similares aos resultados anteriores, 

trazendo uma acurácia de 69,9% na classificação binária e 50,9% na classificação 

categórica. Estas também são superiores às técnicas de ML, que trouxeram acurácias 

de 64,5% e 42,3% para as mesmas classificações. Ainda no conjunto em sessões de 

cortes, é notável que o corte medial apresenta melhores resultados frente aos outros 

cortes. Isso ocorre, presumivelmente, porque no corte medial ocorre maior número de 

amostras de imagens, e por estas serem mais homogêneas entre si, não 

apresentando tantos ruídos de outros tecidos do coração como no caso dos cortes em 

extremidades do coração. 

Dentre as análises, pode-se observar que, assim como no caso de ML em que 

algoritmos de aprendizado mais simples trouxeram resultados relevantes, a aplicação 

de uma CNN mais simples do que a conhecida VGG16 trouxe resultados 

estatisticamente mais satisfatórios. Isso se deve ao casamento de fatores, como o 

baixo número de amostras disponíveis, a complexidade das imagens e da 

classificação tecidual, a não homogeneidade dos exames de RMN e os ruídos de 

tecidos nas imagens que não representam o miocárdio.  

Todavia, mesmo com as adversidades envolvidas pelo conjunto de dados, a 

técnica de classificação por DL trouxe resultados estatisticamente relevantes, 

apontando para um direcionamento e melhores estudos no tópico, com a 

pressuposição de que melhores conjuntos de dados utilizados, principalmente quanto 

ao número de imagens na amostra, possam trazer resultado ainda melhores. 
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5. Conclusão 

Em estudos anteriores, foi concluído que a SamEn2D influencia na eficiência 

da classificação de imagens de pacientes com CCC. Contudo, esta conclusão estava 

restrita ao uso de imagens com uma segmentação do miocárdio. De modo a reduzir 

os processos para a classificação dos tecidos, apresentou-se uma proposta utilizando 

uma ROI do miocárdio e dos tecidos adjacentes. Inicialmente, quanto a SampEn2D, 

em uma análise de distribuição de frequência de ocorrência se pode observar um 

poder discriminatório que a SampEn2D traz, na separação de cortes e lesões do 

miocárdio, possibilitando a apresentação de uma influência na classificação das 

imagens mesmo que sem a segmentação prévia do miocárdio. 

Nas abordagens tratadas, algoritmos de ML e DL apontaram estatísticas 

interessantes. No caso de ML, a classificação a partir de dois extratores de 

características de textura somadas às informações de SampEn2D apresentaram 

acurácias de aproximadamente 60,0% para a classificação binária (tecido saudável e 

tecido lesionado), e de 35,0% para a classificação categórica (tecido saudável e 

quatro lesões teciduais). Para fins de classificação clínica, os valores obtidos não 

foram estatisticamente relevantes, contudo, ao avaliar a métrica de matriz de confusão 

dos classificadores, e seus respectivos valores de sensibilidade e especificidade, 

pode-se observar que algumas condições teciduais eram melhores classificadas que 

outras. Para os extratores e arquiteturas de rede utilizadas e em uma análise 

categórica, os tecidos saudáveis e as lesões endocárdicas apresentam melhor 

acurácia de classificação. Em último ponto, foi validada uma influência positiva da 

SampEn2D na classificação das imagens por técnicas de ML, junto aos extratores de 

características já bem definidos pela literatura, mesmo que em um caso mais 

complexo e com presença de ruído, como o apresentado no projeto. 

Quanto às técnicas de DL, as acurácias obtidas mostraram melhores 

resultados, chegando a obter 70,0% de acurácia em um dos casos analisados. O 

resultado não é estatisticamente relevante para análises clinicas, mas é o suficiente 

para deixar em aberto um caminho para a validação da hipótese com a continuação 

do estudo. Nos estudos, foram obtidas informações quanto a não necessidade de 

arquiteturas muito complexas para uma melhor classificação, assim como a 

sustentação do argumento apresentado em estudos anteriores, quanto a eficácia de 
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que classificação a partir de cortes do miocárdio (Apical, medial e basal) pode trazer 

resultados relevantes, como os obtidos pelo corte medial, tanto em técnicas de 

algoritmos de DL como ML, levando em consideração que o número de amostras 

disponíveis era menor do que em outras situações. As técnicas de DL foram mais 

estatisticamente significantes em classificação do que as técnicas de ML, indicando 

que o algoritmo de DL combinou um melhor classificador com melhores características 

extraídas para  o conjunto de dados do que as extraídas manualmente para os 

algoritmos de ML, contudo não se tem um modo de como obter quais foram estas 

informações extraídas. 

Em conclusão, a hipótese levantada apresenta potencial clínico para uma etapa 

de triagem dos pacientes, por ter obtido acurácias próximas de 70,0% de validação 

de classificação em detectar a presença ou não de lesões em tecidos do miocárdio 

(em classificação binária). Contudo, para aplicações clinicas ainda são necessários 

resultados mais fidedignos, buscando realizar mais análises com amostras de dados 

em maior número e com menor heterogeneidade entre si na tentativa de minimizar os 

ruídos e obter melhores classificações de redes com arquiteturas mais complexas, 

visto que para as condições de alta complexidade das imagens, alta heterogeneidade 

e baixo número de dados dificultaram a eficácia destas redes.  

Com esses aprimoramentos, visto que pelos resultados obtidos em ML a 

SampEn2D de fato traz influências positivas para as classificações, estende-se a ideia 

de que em redes mais performáticas de DL, as influências no resultado podem 

também ser positivas, ao oferecer às camadas profundas de redes neurais as 

informações de complexidade e métricas de irregularidade entre as imagens 

fornecidas para treinamento e validação das redes, podendo obter, ao final, um 

modelo de classificador de lesões de CCC apto para atividades clínicas. 
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6. Considerações finais 

Em próximos passos do estudo, a proposta segue em tratar os fatores 

apresentado na conclusão, para melhoria das análises realizadas e a viabilização da 

avaliação da capacidade de redes mais estruturadas ou mais simplificadas. Assim 

como a possibilidade de fornecer um vetor de informações às CNNs, contendo as 

extrações de características de textura referentes à SampEn2D, para validar as 

hipóteses levantadas. E, por fim, uma vez verificadas estas condições, elaborar um 

modelo de “framework” para uso de classificação clínica, em fase de triagem, 

inicialmente indicando a presença ou não de uma lesão ao longo do miocárdio 

acometido por CCC e, posteriormente, a classificação da lesão presente em um dos 

possíveis laudos. 
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