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FUSÃO DE IMAGENS MÉDICAS PARA APLICAÇÃO EM SISTEMAS DE 
PLANEJAMENTO DE TRATAMENTO EM RADIOTERAPIA 

Renato Assenci Ros 

 

RESUMO 

 

Foi desenvolvido um programa para fusão de imagens médicas para utilização 

nos sistemas de planejamento de tratamento de radioterapia CAT3D e de radiocirurgia 

MNPS. Foi utilizada uma metodologia de maximização da informação mútua para fazer a 

fusão das imagens de modalidades diferentes pela medida da dependência estatística 

entre os pares de voxels. O alinhamento por pontos referenciais faz uma aproximação 

inicial para o processo de otimização não linear pelo método de downhill simplex para 

gerar o histograma conjugado. A função de transformação de coordenadas utiliza uma 

interpolação trilinear e procura pelo valor de máximo global em um espaço de 

6 dimensões, com 3 graus de liberdade para translação e 3 graus de liberdade para 

rotação, utilizando o modelo de corpo rígido. Este método foi avaliado com imagens de 

TC, RM e PET do banco de dados da Universidade Vanderbilt, para verificar sua exatidão 

pela comparação das coordenadas de transformação de cada fusão de imagens com os 

valores de referência. O valor da mediana dos erros de alinhamento das imagens foi de 

1,6 mm para a fusão de TC-RM e de 3,5 mm para PET-RM, com a exatidão dos padrões 

de referência estimada em 0,4 mm para TC-RM e 1,7 mm para PET-RM. Os valores 

máximos de erros foram de 5,3 mm para TC-RM e de 7,4 mm para PET-RM e 99,1% dos 

erros foram menores que o tamanho dos voxels das imagens. O tempo médio de 

processamento para a fusão de imagens foi de 24 s. O programa foi concluído com 

sucesso e inserido na rotina de 59 serviços de radioterapia, dos quais 42 estão no Brasil e 

17 na América Latina. Este método não apresenta limitações quanto às resoluções 

diferentes das imagens, tamanhos de pixels e espessuras de corte. Além disso, o 

alinhamento pode ser realizado com imagens transversais, coronais ou sagitais.  
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MEDICAL IMAGES FUSION FOR APPLICATION IN TREATMENT 

PLANNING SYSTEMS IN RADIOTHERAPY 

Renato Assenci Ros 

 

ABSTRACT 

 

Software for medical images fusion was developed for utilization in CAT3D 

radiotherapy and MNPS radiosurgery treatment planning systems. A mutual information 

maximization methodology was used to make the image registration of different 

modalities by measure of the statistical dependence between the voxels pairs. The 

alignment by references points makes an initial approximation to the non linear 

optimization process by downhill simplex method for estimation of the joint histogram. 

The coordinates transformation function use a trilinear interpolation and search for the 

global maximum value in a 6 dimensional space, with 3 degree of freedom for translation 

and 3 degree of freedom for rotation, by making use of the rigid body model. This 

method was evaluated with CT, MR and PET images from Vanderbilt University database 

to verify its accuracy by comparison of transformation coordinates of each images fusion 

with gold-standard values. The median of images alignment error values was 1.6 mm for 

CT-MR fusion and 3.5 mm for PET-MR fusion, with gold-standard accuracy estimated as 

0.4 mm for CT-MR fusion and 1.7 mm for PET-MR fusion. The maximum error values 

were 5.3 mm for CT-MR fusion and 7.4 mm for PET-MR fusion, and 99.1% of alignment 

errors were images subvoxels values. The mean computing time was 24 s. The software 

was successfully finished and implemented in 59 radiotherapy routine services, of which 

42 are in Brazil and 17 are in Latin America. This method doesn’t have limitation about 

different resolutions from images, pixels sizes and slice thickness. Besides, the alignment 

may be accomplished by axial, coronal or sagital images. 
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GLOSSÁRIO 

α: parâmetro de transformação 

FOV: (field of view) - área total da imagem 

h(A,B): histograma conjugado das imagens A e B 

H(A): entropia da modalidade de imagem A 

H(B): entropia da modalidade de imagem B 

H(A,B): entropia conjugada das modalidades de imagem A e B 

HU: (Hounsfield Units) – unidade de Hounsfield 

ICAVC: Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho 

IM: informação mútua. 

pA(a): função de distribuição de probabilidade da modalidade de imagem A 

pB(b): função de distribuição de probabilidade da modalidade de imagem B 

pA,B(a,b): função de distribuição de probabilidade conjugada das modalidades de imagem 

A e B 

PD: (proton density) – imagem de RM por densidade de prótons 

PET: (positron emission tomography) – tomografia por emissão de pósitrons. 

RF: radiofreqüência. 

RM: ressonância magnética. 

Tα: função de transformação de coordenadas 

T1: tempo de relaxamento longitudinal ou relaxamento spin-eco. 

T2: tempo de relaxamento transversal ou relaxamento spin-spin. 

TE: tempo de eco. 

TR: tempo de repetição. 

TC: tomografia computadorizada. 

VOI: volume de interesse. 
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1. INTRODUÇÃO 

Em 1895, com o descobrimento dos raios-X por Roentgen, surgiram as primeiras 

radiografias do corpo humano, rapidamente utilizadas para diagnosticar fraturas e 

doenças sem a necessidade de procedimentos invasivos. Da simples visão do esqueleto, 

os equipamentos de formação de imagens evoluíram e estão se tornando cada vez mais 

sofisticados e precisos, promovendo um grande avanço na radiologia médica. Este 

progresso se deve ao desenvolvimento da tecnologia dos equipamentos, da computação e 

dos novos princípios físicos de aquisição de imagens. 

O corpo humano possui uma constituição extremamente complexa e a aquisição 

de dados a respeito de seus processos estáticos e dinâmicos gera uma quantidade 

enorme de informações. A maneira mais eficiente de percepção e interpretação deste 

grande número de dados é pela formação de imagens, que são analisadas por 

profissionais especializados e solicitadas rotineiramente para os exames diagnósticos e 

procedimentos terapêuticos. 

Em radioterapia, as diversas modalidades de imagens são utilizadas para a 

localização e o estadiamento do tumor. O planejamento do tratamento deve ser realizado 

com imagens de tomografia computadorizada (TC), pois conservam as dimensões 

geométricas da anatomia do paciente e permitem que o algoritmo de dosimetria do 

sistema de planejamento calcule a atenuação e o espalhamento da radiação pelos valores 

dos coeficientes de atenuação linear. 

No entanto, a identificação e a localização da região tumoral é, muitas vezes, 

uma tarefa mais precisa com as imagens correspondentes de ressonância magnética (RM) 

ou de tomografia por emissão de pósitrons (PET), que proporcionam uma melhor 

delimitação do leito tumoral e das regiões com infiltração da doença, pois realçam os 

tecidos e suas fisiologias. Com o auxílio destes exames, o volume alvo pode variar 

significativamente e evitar que parte do tumor permaneça fora do local irradiado, 

colaborando para aumentar o controle local da doença e reduzir os efeitos colaterais do 

tratamento, pois diminui a irradiação dos órgãos de risco e tecidos sadios. 
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O Departamento de Física Médica do Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de 

Carvalho (ICAVC) possui um sistema de planejamento de tratamento (CAT3D) para 

radioterapia, com um módulo para fusão de imagens, desenvolvido por Bouza (1999) 

para radiocirurgia. Este método de fusão consiste em identificar manualmente vários 

pontos de referência (marcadores intrínsecos ou extrínsecos) que estão presentes nas 

estruturas anatômicas de ambas as modalidades de imagem. Com isto, o algoritmo 

produz transformações que correlaciona os sistemas de coordenadas das imagens obtidas 

pelas diferentes técnicas.  

Este é um método que apresenta resultados excelentes quando os exames de 

TC, RM ou PET são realizados especificamente para a finalidade terapêutica, como em 

radiocirurgia, com cortes seccionais de espessura pequena (1 a 2 mm) e contando com 

profissionais especializados para identificação das estruturas anatômicas. Em radioterapia, 

este método apresenta dificuldades, pois as imagens possuem cortes com espessuras que 

variam de 5 a 10 mm, tornando difícil a determinação dos pontos referenciais. 

Em geral, os sistemas de planejamento de tratamento de radioterapia não se 

preocupam com a precisão da fusão de imagens, pois as margens de segurança dos 

campos de tratamento são de 10 a 15 mm, devido a diversos motivos, como: doença 

microscópica, movimentação interna dos órgãos e reprodutibilidade diária do 

posicionamento do paciente. Além disso, uma fusão de imagens com boa qualidade pode 

requerer muito tempo de processamento. Com o advento de novas técnicas, como o 

IMRT (Intensity Modulated Radiation Treatment – tratamento por modulação da 

intensidade do feixe), a precisão do tratamento aumentou, reduzindo-se margens e 

atingindo uma dose final maior.  

Neste trabalho foi proposto o desenvolvimento de um programa automático de 

fusão de imagens, baseado na informação mútua. Para se evitar tempos longos de 

processamento, manteve-se o método por pontos referenciais para realizar um 

alinhamento inicial. 

1.1. Pixels e voxels 

As imagens radiológicas, assim como fotografias e pinturas, são imagens 

analógicas, compostas por vários níveis de intensidade de brilho (e de cores). Estas 

imagens analógicas não podem ser tratadas diretamente por computadores, pois estes 
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trabalham com números. Uma imagem convertida para o formato digital gera um arquivo 

com muitos números, representados em forma matricial (Foley et al., 1990). O menor 

elemento de uma imagem digital bidimensional é chamado de pixel. O conjunto de pixels 

de uma imagem está distribuído em colunas e linhas, formando uma matriz. A resolução 

da imagem aumenta proporcionalmente ao número de pixels de sua matriz, permitindo 

uma melhor diferenciação entre os elementos que compõem a imagem. 

Em imagens digitais, os atributos de um pixel constituem a medida de uma ou de 

várias propriedades físicas registradas na região espacial por ele representada. Na forma 

mais comum de imagem fotográfica digital em preto e branco, a característica de um pixel 

é a medida de sua intensidade de brilho. No caso da imagem fotográfica digital em cores, 

o atributo do pixel é mais complexo e é formado pela medida das intensidades 

correspondentes aos componentes básicos da cor, segundo a normalização utilizada. No 

padrão RGB, p.ex., o pixel tem três valores de intensidade associados, um para o 

vermelho, um para o verde e outro para o azul. 

Uma imagem digital, descrita aqui para o caso de imagens em níveis de cinza, é 

definida por dois conjuntos de elementos. O primeiro conjunto, denominado M, é formado 

por quadrados adjacentes distribuídos sobre um número determinado de linhas e colunas, 

formando uma matriz (Banon, 1998). Na FIG. 1 é mostrado um conjunto de 

110 quadrados ordenados em 10 linhas e 11 colunas. Um pequeno x foi desenhado em 

cada quadrado para indicar que ele não está preenchido pela cor branca. 

 

M =

FIGURA 1. Uma matriz M com 10 linhas e 11 colunas. 
 

O segundo conjunto, denominado G, é formado por níveis de cinza, chamado de 

escala de níveis de cinza. Na FIG. 2 é mostrada uma escala com quatro níveis de cinza. 

 

G =

FIGURA 2. Uma escala de níveis de cinza G de 4 elementos. 
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Um elemento do produto cartesiano de M por G (FIG. 3) é chamado de elemento 

de pintura, ou pixel (FIG. 4).  

 

M x G =

 
FIGURA 3. Produto cartesiano de um conjunto M de quadrados com uma escala G de 

níveis de cinza. 

 

 (m,g) = ou (m,g) =

 
FIGURA 4. Um par ordenado (m,g) que representa um pixel. 
 

O pixel localizado em M com um valor de nível de cinza de G é um par ordenado 

(m,g), cujos elementos são quadrados não preenchidos de M com um valor de nível de 

cinza de G. A matriz M é formada por um conjunto I de linhas e um conjunto J de 

colunas. O produto I x J é mostrado na FIG. 5 para uma imagem 2 x 2. 

 

 
FIGURA 5. Produto I x J de uma imagem 2 x 2. 
 

O conjunto G de níveis de cinza possui a propriedade de manter a ordenação 

usual dos números naturais. Na FIG. 6 é mostrada uma escala com 4 valores de níveis de 

cinza, variando do 0 (preto) ao valor 3 (branco). 

 

 
FIGURA 6. Escala de níveis de cinza com 4 elementos. 



                                        INTRODUÇÃO                                   5 

Com isso, uma imagem digitalizada é caracterizada em termos de sua matriz M 

de pixels. A FIG. 7 mostra uma imagem em níveis de cinza com uma matriz M de 

10 linhas e 11 colunas, constituída por 110 pixels. 

    M =

FIGURA 7. Uma imagem com sua matriz de pixels M correspondente. 
 

A área de uma imagem, em seu processo de aquisição, é definida para que tenha 

uma resolução adequada para o estudo a que é destinada, ou seja, um objeto de 

interesse deve ter um tamanho mínimo para que possa ser distinguido dos demais 

elementos da imagem. A área ocupada pela imagem é chamada de campo de visão 

(FOV – field of view). Quanto maior o FOV de uma imagem, para uma matriz com um 

número definido de pixels, maior o tamanho do pixel e, consequentemente, menor a 

resolução da imagem. Portanto, a largura de um pixel, na direção horizontal, é dada por: 

 

                     
) de .(n horizontal resolução

(mm) horizontalFOV 
  (mm)  do largura

o pixels
pixel =                  (1) 

 

Na direção vertical, de acordo com a EQ. 1, o tamanho do pixel pode ser medido 

de maneira semelhante. 

Em medicina, para o estudo de estruturas delicadas, como p.ex. o ouvido 

interno, o FOV deve ser pequeno (p.ex. 12,8 cm de largura). Assim, a imagem obtida, 

possuindo uma matriz de 512 pixels por coluna e de 512 pixels por linha, tem pixels com 

larguras de 0,25 mm (EQ. 1). Para o estudo de regiões maiores, como p.ex. o abdome ou 

a pelve, o FOV deve ser maior (p.ex. 51,2 cm de largura). Neste caso, cada pixel tem 

uma largura de 1 mm, ou seja, quatro vezes maior que no estudo do ouvido interno 

(Leite et al., 2005). 
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Na FIG. 8 está representada uma imagem adquirida com o mesmo FOV, mas 

com resoluções diferentes, caracterizadas pelos números de pixels que compõem sua 

matriz.  

 

FIGURA 8. Campo de visão de uma imagem. a) matriz com poucos pixels e resolução 
menor; b) matriz com muitos pixels e resolução maior. 

 

Similarmente à EQ. 1, a área do pixel é dada por: 

 

                       
) de total .(n matriz

)(mmFOV 
  )(mm  do área o

2
2

pixels
pixel =                       (2) 

 

Nas imagens médicas, as regiões de interesse precisam ser vistas em toda sua 

extensão, tanto em largura e altura, como em comprimento. Para isso, a região 

anatômica é dividida em vários cortes, formado imagens seqüenciais. Os cortes 

anatômicos têm espessuras determinadas, que variam de acordo com o tipo de exame e 

com a resolução necessária para avaliação do diagnóstico (FIG. 9). 

 

 

FIGURA 9. O FOV de um corte transversal da anatomia é segmentado em centenas de 
voxels. No processo de reconstrução da imagem, cada pixel possui um valor 
de intensidade de níveis de cinza relacionada com os valores de cada voxel. 
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Nesta série de imagens, o volume inteiro é representado como um bloco 

contínuo de dados, sendo cada fatia dividida em pixels com um componente 

tridimensional. Este elemento volumétrico formado é chamado de voxel. Portanto, a 

resolução da imagem é melhor para espessuras de corte menores, pois cada voxel tem 

um valor de intensidade definido para todo o volume que ocupa. Para a projeção das 

imagens na tela ou impressas em filmes radiográficos, o valor de intensidade do voxel é 

passado para o pixel correspondente. 

1.2. Bits e bytes 

O dígito binário (bit - binary digit) é a unidade elementar de representação da 

informação em computação. Ele assume somente dois valores: 1 (se o bit estiver ligado) 

e 0 (se estiver desligado), ou seja, a informação é representada em forma binária. Com 

uma seqüência de n bits é possível escrever um número entre 0 e 2n – 1 (TAB. 1). 

 

TABELA 1. Representação binária dos números para cada valor de bit. 
 

Representação binária 
Nº. de bits (n) 

Número máx.
(2n – 1) 0 1 2 3 4 5 6 7 

1 1 0 1 --- --- --- --- --- --- 

2 3 00 01 10 11 --- --- --- --- 

3 7 000 001 010 011 100 101 110 111

... ... ... 
 

O byte (B) é um conjunto de 8 bits capaz de representar um caractere e é 

utilizado como uma unidade de armazenamento ou cálculo. Os múltiplos do byte são: 

 
1 kbyte (kB) = 1024 B 

1 Mbyte (MB) = 1024 kB 

1 Gbyte (GB) = 1024 MB,... 

Uma imagem digital é formada por uma matriz com I linhas e J colunas e pelo 

número de níveis de cinza (G) discretos permitidos para cada pixel (Gonzalez e Woods, 

2003). Em processamento de imagens digitais, essas quantidades geralmente são 

expressas em potências inteiras de dois (EQ. 3): 
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                                             I = 2i;   J = 2j;   G = 2g                                             (3) 

Na prática médica, as imagens possuem uma matriz com o mesmo número de 

linhas e de colunas (I = J). O número b de bits necessários para armazenar uma imagem 

digitalizada é dado por: 

 

                                                  b = I x J x g = I2g                                               (4) 

 

A resolução (grau de detalhes discerníveis) de uma imagem depende do número 

de pixels e dos valores de níveis de cinza. A matriz digitalizada reproduzirá melhor a 

imagem original quanto maiores forem estes parâmetros. Uma imagem de TC, p.ex., de 

512 x 512 pixels com 256 (28) níveis de cinza requer 2.097.152 bits (ou 256 kbytes) de 

memória de armazenamento. Entretanto, o armazenamento e o processamento destas 

imagens aumentam rapidamente em função de I, J e g. 

A vantagem da imagem digital em relação à analógica é que ela pode ser 

modificada de muitas maneiras. Deste modo, estruturas vasculares podem ser destacadas 

por subtração, fraturas podem ser destacadas por realce de bordas, e tecidos moles 

podem ser diferenciados entre si (Oliveira Filho, 2005). 

1.3. Equipamento de raios-X 

Para analisar as informações contidas em uma imagem é necessário o 

conhecimento das propriedades físicas das interações das radiações eletromagnéticas com 

a matéria e a maneira como esses fótons serão detectados. 

Em um equipamento de raios-X, a imagem radiológica é formada quando as 

ondas eletromagnéticas do feixe, com energia relativamente alta, incidem sobre a região 

do corpo a ser examinada, atravessam os tecidos e interagem com seus elementos 

constituintes. Estas interações ocorrem com maior freqüência em locais de alta densidade 

e com átomos de número atômico elevado, que reduzem a intensidade e a energia do 

feixe incidente. Este feixe, ao sair do paciente, possui informações sobre a distribuição da 

atenuação sofrida através dos tecidos, que podem ser captadas em filmes radiográficos 

ou em detectores, formando uma imagem convencional ou digital. Portanto, as 

informações anatômicas em três dimensões são projetadas em um plano bidimensional. 
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Os detalhes de irregularidades sutis se perdem pela sobreposição de padrões de imagens 

das estruturas dos diferentes tecidos. 

As modalidades de imagens médicas podem ser divididas em duas categorias 

globais: anatômica e funcional (Maintz e Viergever, 1998). Dentre as modalidades 

anatômicas podemos citar os raios-X, a tomografia computadorizada (TC), a ressonância 

magnética (RM) e o ultra-som. As imagens de TC podem revelar propriedades intrínsecas 

de um objeto, tais como seu número atômico, densidade e densidade eletrônica. Em RM, 

as características de relaxamento dos prótons são analisadas pela emissão de pulsos de 

energia de radiofreqüência (RF), que gera informações sobre a concentração, mobilidade 

e ligação química do hidrogênio, formando as imagens. 

As modalidades funcionais descrevem as atividades funcional e metabólica do 

paciente, como a tomografia por emissão de pósitrons (PET - positron emission 

tomography) e a tomografia por emissão de fóton único (SPECT – single photon emission 

computed tomography). As imagens de PET e de SPECT são formadas pelas distribuições 

espaciais e temporais dos radiofármacos injetados no paciente. As informações sobre as 

propriedades do metabolismo da glicose, volume e fluxo sanguíneo, tipo de tecido, 

bloqueio do receptor e utilização de oxigênio são interpretadas de acordo com a aplicação 

(Hendee, 1993). 

1.4. Tomografia computadorizada (TC) 

O princípio da formação de imagens em tomografia computadorizada se baseia 

na irradiação, por um feixe de raios-X, de um corte transversal do corpo humano, 

produzindo um mapa bidimensional em escala de níveis de cinza dos valores do 

coeficiente de atenuação linear (μ) através do tecido. Com isto preservam-se muitas 

informações que, em uma radiografia comum, são perdidas pela superposição de 

estruturas na imagem (Wolbarst, 1993). 

Portanto, a imagem é formada pelas informações contidas na transmissão parcial 

do feixe de fótons através do corpo. A energia eletromagnética dos raios-X que entram no 

paciente eventualmente pode interagir com os tecidos. Os diversos tecidos do corpo 

humano apresentam densidades diferentes, que dão origem a variações na intensidade 

do feixe de raios-X de saída. O processo de reconstrução da imagem envolve a 

determinação do coeficiente de atenuação linear μ associado com cada voxel. O mapa 
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gerado dos coeficientes de atenuação é mostrado como uma matriz de pixels de várias 

tonalidades de cinza, cujos valores referem-se às informações dos voxels correspondentes 

(FIG. 9). A escala de cinza é ajustada de maneira que regiões de grande μ 

convencionalmente aparecem mais claras. 

1.4.1. Número de Hounsfield 

O coeficiente de atenuação de qualquer material depende da energia do feixe de 

raios-X incidente. A TC normalmente utiliza feixes de raios-X de 120 a 140 kVp, com 

energia efetiva de 70 a 80 keV, que interagem com os tecidos moles por meio dos efeitos 

fotoelétrico e Compton. Dessa maneira, a TC obtém informações da densidade eletrônica 

e do número atômico efetivo (densidade física) dos tecidos. O valor da intensidade ou 

número TC do tecido em um voxel é definido por: 

 

       ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

OH 

OH 

2

2
 - 

 1000  TC Número
μ
μμ

                                       (5) 

 

em que OH 2
μ  é o coeficiente de atenuação linear da água para a energia efetiva do feixe 

e μ é o coeficiente de atenuação linear do voxel de interesse. 

O quociente da EQ. 5 não anula completamente a dependência energética de μ, 

o que aconteceria apenas se μ e OH 2
μ  mudassem à mesma razão com a energia dos 

fótons. A imagem formada consiste de um mapa de valores de intensidade em uma 

escala de níveis de cinza, normalizada em 1000 (EQ. 5), expressa em unidades de 

Hounsfield (HU – Hounsfield units) (TAB. 2).  

 

TABELA 2. Números TC representativos da tomografia computadorizada para um feixe de 
raios-X de 120 kVp. 

 

Estrutura Números TC (HU)

Água 0 

Ar -1000 

Osso denso 1000 

Músculo 44 a 59 

Gordura -120 a -20 

Pulmão -300 
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Para um feixe de raios-X de 120 kVp, os valores positivos e negativos de HU 

correspondem a coeficientes de atenuação do tecido maior ou menor que OH 2
μ . 

Para facilitar a diferencia ção de certas estruturas é preciso estreitar a janela de 

apresentação dos níveis de cinza da imagem, pois o olho humano tem a capacidade de 

diferenciar 100 tons de cinza, ao passo que em TC há, no mínimo, 2000 tonalidades na 

escala HU (Leite et al., 2005). Em uma janela define-se um número máximo de tons de 

cinza que são ajustados de maneira que variem do branco até o preto e o meio da escala 

corresponda ao número TC da região de interesse (FIG. 10).  

 

a b 

FIGURA 10. a) imagem com números TC variando de +1000 HU (osso) a -1000 HU (ar). 
b) imagem com valores de níveis de cinza correspondendo à faixa de 
números TC do tecido de interesse. 

 

Na FIG. 11 está apresentada uma imagem de TC de um mesmo paciente em 

uma janela para tecido (músculo) e em uma janela óssea. 

 

 
a b 

FIGURA 11. Exemplo de uma imagem de TC visualizada em diferentes janelas de níveis 
de cinza: a) janela para tecido. b) janela óssea. 
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1.4.2. Algoritmo de reconstrução da imagem 

Para exemplificar o algoritmo de reconstrução da imagem em TC, considere um 

feixe de raios-X colimado com uma largura de 1 mm, formando pixels que recebem um 

endereço (x,y) de acordo com o sistema de coordenadas deste corte. Analisando um feixe 

de raios-X que atravessa o paciente paralelamente ao eixo x e com valor de y = 7 mm 

(FIG. 12), ele passa pelos pixels com endereço (x,y) = (5,7), (6,7), (7,7),..., cujos valores 

do coeficiente de atenuação linear são μ(x,y) = μ(5,7) mm-1, μ(6,7) mm-1, μ(7,7) mm-1,..., 

respectivamente. No primeiro pixel do tecido, o feixe é atenuado por um valor 

1}  (5,7){μ e ⋅− , diminuindo de 1}  (6,7){μ e ⋅− no segundo, de maneira que a atenuação nos três 

primeiros pixels é de 1}  (7,7)μ  1  (6,7)μ  1  (5,7){μ    e ⋅+⋅+⋅− . 

 
FIGURA 12. Sistema de coordenadas (x,y) estabelecido para um corte transversal de 

tomografia, mostrando o feixe de raios-X passando por y = 7. 

A atenuação total do feixe ao longo do comprimento deste caminho de tecido é 

obtida por: 

∑ Δ⋅= ii  s   -

0
e  

I
I μ                                               (6) 

em que μi é o coeficiente do pixel i e Δsi é a distância que o feixe percorre no trajeto, 

podendo ser valores múltiplos ou fracionados do largura do pixel. Portanto, a projeção p 

para este feixe é: 

 
p = - ln I/I0 = Σ μi · Δsi                                          (7) 

A maneira mais fácil de reconstruir o mapa de pixels é resolvendo o conjunto de 

equações lineares (EQ. 7) que correspondam a um conjunto completo de feixes de raios-X 

de direções diferentes. Tomando como exemplo um corte axial dividido em quatro pixels 
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de dimensões unitárias (Δs=1), cada pixel foi numerado de 1 a 4 e os feixes de raios-X 

foram identificados de A a E (FIG. 13). 

 

 
a b 

FIGURA 13. Exemplo de uma imagem dividida em quatro pixels. a) feixes de raios-X 
passando em cinco direções (de A até E ). b) valores obtidos dos coeficientes 
de atenuação linear de cada pixel. 

 

  A soma do feixe de raios-X A é relacionada com os coeficientes de 

atenuação dos pixels por ele onde passa por: 

p(A) = (μ1 · 1) + (μ2 · 1)                                        (8) 

Supondo que p(A) tenha uma magnitude de 5, de modo que: 

p(A) = μ1 + μ2 = 5                                               (9a) 

Similarmente, para os outros feixes de raios-X: 

p(B) = μ3 + μ4 = 2                                               (9b) 

 
      p(C) = μ1 + μ3 = 3                                                (9c) 

 
      p(D) = μ2 + μ4 = 4                                               (9d) 

Subtraindo a EQ. 9a pela EQ. 9c temos que μ2 - μ3 = 2, cujo resultado é o 

mesmo ao fazer a subtração da EQ. 9d pela EQ. 9b. Fazendo o feixe passar por uma 

outra direção, com angulação de 45 graus, obtém: 

       p(E) = μ2 + μ3 = 6                                               (10) 

Pela EQ. 10 todos os quatro coeficientes de atenuação são determinados, 

possibilitando a construção do mapa de pixels para este corte do tecido (FIG. 13b). 
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1.5. Ressonância magnética (RM) 

A ressonância magnética nuclear, ou simplesmente ressonância magnética, é um 

método não invasivo de aquisição de imagens que, além de mostrar a anatomia do 

paciente, como em TC, obtém informações sobre o metabolismo dos tecidos, como em 

medicina nuclear. A RM faz uso de ondas de radiofreqüências (RF) e de um campo 

magnético intenso, que, com as devidas precauções, não acarretam risco para o paciente, 

pois não há produção de radiação ionizante e envolve apenas núcleos estáveis, não 

radioativos. 

Os núcleos com um número ímpar de prótons e nêutrons possuem uma 

propriedade chamada spin, que pode ser visualizada como um movimento de rotação do 

núcleo sobre seu próprio eixo. Como os núcleos atômicos possuem carga, a rotação causa 

um momento magnético na direção do eixo (FIG. 14). O momento magnético é um vetor 

que representa a intensidade, que é uma propriedade do núcleo, e a orientação de um 

dipolo magnético. O núcleo de hidrogênio (1H) tem o momento magnético mais forte e 

sua abundância no corpo humano faz dele a base da maioria dos procedimentos de 

imagens por RM (Puddephat, 2006). 

 

FIGURA 14. A rotação (spin) de um núcleo cria um momento magnético que age como 
um dipolo magnético. 

Existem mais de 1020 núcleos de hidrogênio por centímetro cúbico de tecido 

(Huda e Slone, 2002) que, em seus estados naturais, apresentam orientações aleatórias 

(FIG. 15a). Na presença de um campo magnético externo (B0), estes núcleos têm a 

tendência de realizar um alinhamento paralelo ou antiparalelo com o campo (FIG. 15b). 

Como os núcleos possuem spin, seus eixos de rotação não ficam alinhados exatamente 

com B0, apresentando um ângulo de inclinação θ em relação a ele (FIG. 16a). Com isso, 

ocorre um movimento de precessão de seu momento magnético ao redor de B0, com 

freqüência característica do núcleo e trajetória que descreve a superfície de um cone 

(FIG. 16b). 
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a b 

FIGURA 15. Núcleos de 1H. a) movimentos aleatórios na ausência de um campo 
magnético externo B0. b) núcleos com alinhamento paralelo ou antiparalelo 
na presença de B0. 

 
 

 
a b 

FIGURA 16. Eixo de rotação. a) Como os núcleos possuem spin, suas orientações não são 
de 0º ou 180º na presença de B0. b) precessão do momento magnético ao 
redor de B0. 

 

A equação de Larmor (EQ. 11) expressa a relação entre a intensidade do campo 

magnético B0 e a freqüência de precessão W para o spin de um núcleo (Medeiros, 2005). 

A constante de proporcionalidade γ é conhecida como a razão giromagnética do núcleo, 

que para o hidrogênio possui o valor de 42,58 MHz/T. 

                                                 W = γ B0                                                     (11) 

 

Muitos equipamentos de RM utilizam campos magnéticos de 0,5 a 1,5 tesla (T), 

produzidos por um magneto supercondutor, e sinais de RF de 20 a 65 MHz para estudos 

da distribuição dos núcleos de hidrogênio (prótons) no corpo. Outros eletromagnetos são 

utilizados para localizar a região onde ocorre a ressonância e remover heterogeneidades 

do campo magnético principal (Leibel e Phillips, 2004). O alinhamento antiparalelo possui 

um nível de energia levemente maior, causando um pequeno excesso de prótons com 

alinhamento paralelo. À temperatura ambiente, este excesso é de 6 prótons por 100 mil 
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em um campo magnético de 1,5 T (Puddephat, 2006). Mas os núcleos com alinhamento 

antiparalelo podem passar para o alinhamento paralelo com uma quantidade de energia 

que corresponde à diferença de energia entre os dois estados. Esta energia pode ser 

fornecida pelo sistema, como a própria energia térmica corporal. Se a temperatura do 

sistema fosse zero absoluto, todos os spins teriam adotado uma orientação paralela. 

Os momentos magnéticos de um conjunto de núcleos de hidrogênio podem ser 

representados como vetores (FIG. 17). Cada vetor pode ser descrito pelos componentes 

perpendiculares e paralelos a B0, que está orientado no eixo z. Para uma grande 

quantidade de rotações distribuídas na superfície do cone, os componentes individuais 

perpendiculares a B0 se cancelam, sobrando apenas os componentes na direção paralela a 

B0. Como uma quantidade maior de núcleos adota a orientação paralela ao invés da 

antiparalela, há um vetor de magnetização M no sentido de B0. Esta magnetização é 

chamada de longitudinal. 

 
FIGURA 17. Um conjunto de rotações sob um campo magnético externo B0, com o vetor 

de magnetização M em sua direção. 
 

Para detectar um sinal do núcleo de 1H, aplica-se uma energia de RF na 

freqüência de Larmor (EQ. 11) que causa uma rotação nuclear entre os estados paralelos 

e antiparalelos. O componente de campo magnético B1 da RF tem sua orientação no 

plano xy, que produz um alinhamento dos componentes xy de M, deslocando M da 

direção z para o plano xy (FIG. 18). A intensidade e duração de B1 determinam a 

quantidade de energia disponível para realizar a rotação de M entre os estados paralelos 

e antiparalelos. O ângulo de rotação (flip angle) depende da intensidade do sinal de 

radiofreqüência aplicado e do tempo total de duração do pulso. Um pulso de RF de 180º 

gira M para uma posição oposta a B0, com um número maior de núcleos adotando o 

estado antiparalelo.  
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FIGURA 18. A RF (B1) inclina o vetor de magnetização M de sua orientação original 

longitudinal, na direção de B0, para um plano transversal xy, produzindo um 
segundo campo magnético Mxy. 

 

Após um pulso de RF de 90º ser aplicado, o vetor M gira 90º e não tem mais 

componente no eixo z, sendo chamada de magnetização transversal (FIG. 19). M 

permanece no plano xy e os núcleos passam a realizar precessão em fase sobre o eixo de 

B0, induzindo uma força eletromotriz em uma bobina por indução magnética. Quando se 

utiliza uma RF igual à freqüência de precessão produz-se a ressonância. Portanto, o 

princípio de funcionamento da RM é a indução de transições entre estados energéticos do 

núcleo por absorção e transferência de energia, com o objetivo de originar uma 

componente transversal da magnetização, susceptível de ser medida. 

 

 
FIGURA 19. Após um pulso de RF de 90º, M permanece no plano xy e gira sobre o eixo z. 

A componente Mxy decai exponencialmente com o tempo, induzindo uma 
corrente alternada na bobina receptora. 

 

O sinal de RF recebido da precessão do núcleo, chamado de indução por 

decaimento livre (FID - free induction decay), decai de forma exponencial com o tempo e 

contém a informação relevante para a formação de imagem em RM. O sinal proveniente 
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da FID é baixo, devido ao número pequeno de núcleos que contribuem para o sinal e da 

intensidade baixa dos momentos nucleares magnéticos. Os sinais do FID são detectados, 

digitalizados e, através do uso de algoritmos de reconstrução, utilizados para a geração 

de imagens de ressonância magnética.  

O retorno de M ao seu estado de equilíbrio na direção do eixo z é conhecido 

como processo de relaxamento. O tempo necessário para os núcleos restabelecerem o 

equilíbrio é o tempo de relaxamento, que depende da intensidade do campo. Há três 

fatores que influenciam o decaimento de M: heterogeneidade do campo magnético, 

relaxamento longitudinal T1 (relaxamento spin-eco) e relaxamento transversal T2 

(relaxamento spin-spin). 

Pela impossibilidade de haver um campo magnético intenso uniforme B0, outros 

campos magnéticos são utilizados para estabilizá-lo, gerando diferenças de fase em vários 

pontos através do tecido que levam os núcleos a realizar a precessão em diferentes 

freqüências. Essa diferença de fase aumenta com o tempo, reduzindo a componente Mxy. 

1.5.1. Tempo de relaxamento T1  

O relaxamento longitudinal T1, ou relaxamento spin-eco, representa o tempo 

para o realinhamento dos spins e do vetor de magnetização M com o campo magnético 

externo B0. Corresponde à transferência de energia dos núcleos excitados para as 

moléculas vizinhas, pois após o término do pulso de RF, os núcleos irão dissipar seu 

excesso de energia como calor e voltar à posição de equilíbrio. O tempo que o núcleo 

precisa para voltar ao equilíbrio depende da taxa de dissipação de calor. Seja M0 z a 

magnetização paralela com B0 antes do pulso de RF e Mz a componente de M no eixo z no 

tempo t após um pulso de RF a 90º no tempo t=0. O processo de restauração de 

equilíbrio é descrito pela EQ. 12:  

                                                  ( )-t/T1
z 0z e - 1 . M  M =                                           (12) 

em que T1 é o tempo necessário para que 63% dos núcleos regressem ao estado de 

magnetização longitudinal após o pulso de RF de 90º (FIG. 20a). O relaxamento T1 é 

longo para moléculas pequenas, como a água, e para moléculas grandes, como proteínas. 

O tempo T1 é pequeno em gorduras e em moléculas de tamanho intermediário. Agentes 

de contraste provocam o encurtamento de T1, como o DTPA-gadolíneo. Em geral, T1 
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aumenta com a intensidade do campo magnético. O equilíbrio do vetor de magnetização 

ocorre após um intervalo de tempo de 5 × T1. 
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FIGURA 20. a) a magnetização longitudinal (Mz) cresce em função do tempo, atingindo 
63% do valor de M0 z em T1. b) a magnetização transversal (Mxy) diminui em 
função do tempo, atingindo 37% do valor de M0 xy em T2. 

 

1.5.2. Tempo de relaxamento T2 

O relaxamento transversal T2, ou relaxamento spin-spin, é o tempo necessário 

para diminuição da componente transversal da magnetização M. Enquanto os núcleos 

dissipam seus excessos de energia após o pulso de RF, os spins que estão em regiões 

com campo magnético maior giram com velocidade maior e vice-versa, resultando na 

perda de fase entre os spins e diminuição na magnetização transversal, que é chamada 

de decaimento. T2 corresponde ao tempo necessário para que a magnetização 

transversal decaia para 37% de seu valor original (FIG. 20b). Seja M0xy o valor inicial da 

magnetização transversal após o pulso de RF de 90º no tempo t=0 e Mxy o valor da 

magnetização transversal no tempo t, a relação com T2 é descrita como: 

-t/T2
 xy0xy e . M  M =                                                  (13) 

A defasagem dos núcleos devido à falta de homogeneidade do campo magnético 

principal B0 é descrita como uma constante temporal T2*. As variações indesejáveis na 

intensidade de B0 induzem os núcleos próximos a terem freqüências diferentes. Estas 

variações são pequenas, mas suficientes para introduzirem defasagem significativa. O 

decaimento de Mxy em relação a T2* é dado por:  
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*-t/T2
 xy0xy e . M  M =                                                  (14) 

sendo T2 >> T2*. Uma seqüência de pulsos de RF, conhecida com spin-eco, é utilizada 

para obter-se um sinal com dependência de T2 ao invés de T2*, reduzindo a 

heterogeneidade de B0 em Mxy. Esta seqüência de pulsos possui dois componentes 

temporais: o tempo de repetição (TR), que separa dois pulsos consecutivos de 90º e o 

tempo de eco (TE), que separa o pulso de 90º da leitura do eco. A FIG. 2.21a mostra um 

gráfico de uma seqüência de pulsos de RF e o sinal recebido em função do tempo. Após 

um pulso de 90º, um sinal é formado com características T2*. No tempo TE/2, um pulso 

de 180º é aplicado para inverter os spins, que se tornam coerentes no tempo TE, 

produzindo um sinal conhecido como spin-eco (FIG. 21b). 

Na FIG. 21a, o tempo de relaxamento T1 é representado como o tempo de 

retorno ao equilíbrio da componente longitudinal da magnetização. No tempo T1, o sinal 

cresceu a 63% do seu valor máximo. Na FIG. 20b, o tempo de relaxamento T2 é 

representado como um decréscimo na componente transversal da magnetização devido à 

perda de fase. No tempo T2, o sinal decaiu a 37% do seu valor máximo. Em um tempo 

de aproximadamente 5 × T2, o sinal decaiu quase completamente. 

 

a b 

FIGURA 21. a) formação de um spin-eco no TE após um pulso de 90º. b) decaimento do 
sinal em função do tempo em uma seqüência spin-eco. 

 

O tempo T2* dura poucos milisegundos e é muito mais curto que T2. A perda 

progressiva de fase devido ao T2* pode ser contornada através da geração de ecos, ao 

passo que a perda de sinal devido ao relaxamento T2 propriamente dito é irreversível. T2 

aumenta com o tamanho molecular e diminui com a mobilidade molecular. Em geral, os 

líquidos têm tempos T2 longos e as moléculas grandes e sólidas têm tempos T2 



                                        INTRODUÇÃO                                   21 

pequenos. O tempo T2 tem uma dependência pequena com a intensidade do campo 

magnético (Peters et al., 1999).  

As imagens típicas de RM contêm uma matriz numérica de 256 x 256, um fator 

duas vezes menor que nas imagens de TC, em cada dimensão. A formação de imagens 

baseia-se nas diferenças entre as propriedades de relaxamento magnético dos núcleos 

sob variação da intensidade do sinal de RF e no registro da localização espacial da 

distribuição de água no tecido ou sua densidade de prótons (PD – proton density).  

O contraste da imagem de RM é obtido pela intensidade do sinal de eco do spin, 

dado pela EQ. 15: 

 
)e (1e N(H)  I -TR/T1-TE/T2 −≈                                           (15) 

 

sendo N(H) o número de prótons que contribuem para o sinal. Para TR e TE mais longos, 

a ênfase do sinal é em T2 e para TR e TE mais curtos, predomina o sinal em T1. No caso 

em que TR é longo e TE é curto, prevalece o fator de densidade de prótons. Uma imagem 

em T1 de um tecido depende de sua capacidade de transferir energia para a vizinhança, e 

uma imagem em T2 de um tecido depende da rapidez com que os núcleos se defasam 

em seu movimento de precessão. 

A FIG. 22 compara as imagens de ressonância magnética do tipo T1, T2 e PD 

obtidas de um mesmo paciente.  

 

   

T1 T2 PD 

FIGURA 22. Imagens de RM em T1, T2 e PD de um mesmo paciente. Pode se notar a 
mesma região (p.ex. órbitas) com diferentes tonalidades: a) hipo-intensa em 
T1; b) hiper-intensa em T2 e c) iso-intensa em PD. 
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Na FIG. 22, os líquidos apresentam uma tonalidade hipo-intensa (mais escura) 

em T1 e hiper-intensa (mais clara) em T2, como se pode notar nos globos oculares. Os 

sólidos são hipo-intenso e iso-intenso (intensidade média) em T1 e hipo/iso-intenso em 

T2. Gorduras são hiper-intensas em T1 e iso/hiper-intensa em T2. As calcificações e os 

metais não apresentam sinais em T1 e T2 pela ausência de prótons de hidrogênio 

(Medeiros, 2005). 

1.6. Tomografia por emissão de pósitrons (PET) 

A tomografia de emissão de pósitrons (PET - positron emission tomography) 

utiliza isótopos radioativos emissores de pósitrons (anti-matérias dos elétrons) para a 

obtenção e formação das imagens da distribuição de atividade. 

Os pósitrons sofrem uma colisão e aniquilação com os elétrons presentes no 

corpo humano, convertendo as massas das duas partículas em dois fótons de 511 keV 

cada, em direções opostas (180º ± 0,25º) entre eles. Na presença de bilhões destes 

fenômenos de aniquilamento, o equipamento de PET consegue distinguir quais os raios 

gama que são parceiros e que devem ser registrados. Por meio de anéis de cristais 

sensíveis à radiação gama, o aparelho detecta os raios gama que atingem cristais 

diametralmente opostos (FIG. 23).  

 

 
FIGURA 23. Eventos de coincidências detectados em uma PET. 

 

A janela de tempo de coincidência é o período, da ordem de 2 a 6 ns, durante o 

qual dois eventos capturados por dois detectores opostos serão considerados um evento 

de coincidência. Contudo, podem ocorrer falsas coincidências, como as aleatórias e a por 

espalhamento (FIG. 24). 
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FIGURA 24. Tipos de coincidências que podem ocorrer durante um exame de PET.  
 

Os pósitrons são emitidos por núcleos radioativos nos quais há um número 

insuficiente de nêutrons, tais como o flúor-18, carbono-11, nitrogênio-13 e oxigênio-15. 

Estes radioisótopos são utilizados para “marcar” diversas moléculas importantes do 

metabolismo humano, como aminoácidos, acetato, água e ácidos graxos. Em seguida, 

este radiofármaco é injetado no corpo do paciente, concentrando-se nos diversos tipos de 

tumores malignos, como parte do seu metabolismo. Mas estes isótopos têm um tempo de 

decaimento curtíssimo, com meia-vida que varia de minutos a poucas horas, havendo a 

necessidade, em muitos casos, de ter nas proximidades do hospital um acelerador de 

partículas para sua produção e utilização imediata. 

Análoga da glicose, a molécula de flúor-desoxi-glicose é marcada com o flúor-18 

(FDG-18F), que é o único isótopo emissor de pósitrons disponível para a realização de 

exames no Brasil. O pósitron emitido pelo FDG-18F viaja poucos milímetros até colidir com 

um elétron e produzir os dois raios gama. Como a distância entre o local da emissão do 

pósitron (lesão) e o local de produção dos raios gama é mínima, consegue-se localizar 

com precisão a lesão em estudo. As imagens possuem uma resolução espacial que 

permite uma quantificação precisa das concentrações radioativas locais (FIG. 25a). 

A PET fornece imagens do fluxo sanguíneo, funções bioquímicas, metabolismo da 

glicose no cérebro e rápidas mudanças nas atividades de várias partes do organismo. As 

imagens de PET podem ser usadas para avaliação quantitativa de condições patológicas, 

como hipermetabolismo, anticorpo ou ligação de peptídeos às células tumorais. Em alguns 

casos, a detecção da doença é mais precoce do que com outras modalidades de imagens, 

devido à captação de alterações funcionais e metabólicas. Isto se deve aos radiofármacos 

altamente específicos, que permitem detectar anormalidades funcionais bem definidas em 

vez de fenômenos morfológicos realçados por contrastes, como em TC e RM. Assim, a 
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medicina nuclear tem potencial para diagnóstico precoce, o qual pode ser especialmente 

útil no caso de doença maligna. Além disso, podem ser realizadas pesquisas rápidas de 

todo o corpo. 

 

a b 

FIGURA 25. a) Imagem de PET em corte coronal de um paciente. b) A mesma região em 
corte coronal em TC. 

 

Em TC e RM, as imagens possuem resoluções espaciais excelentes, apresentando 

alterações morfológicas incluindo fluxo, permeabilidade e distribuição de fluidos de órgãos 

ou tecidos. Em contraste, a medicina nuclear permite diagnosticar doenças com base nos 

distúrbios funcionais ou metabólicos que geralmente ocorrem antes das alterações 

morfológicas no curso da doença. 

1.6.1. Equipamento de PET-TC 

Uma limitação importante da PET é o fato de as suas imagens não oferecerem 

referenciais anatômicos para melhor detalhar o local da lesão. É uma imagem metabólica 

que mostra mais a bioquímica das lesões do que detalhes finos de sua topografia. A 

solução para este problema é somar ao PET outro componente, capaz de informar 

detalhes finos da topografia da lesão, como o TC helicoidal. Com isso, associou-se um 

equipamento capaz de produzir imagens de doenças em estádio inicial, mas sem 

informação anatômica, com outro que, embora possa não detectar a doença 

anatomicamente, consegue indicar precisamente onde ela está com as imagens de PET 

(FIG. 25). 
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Em um exame de PET/TC, o paciente é examinado pelos dois componentes, 

sequencialmente. A TC produz cortes de todo o corpo do paciente em 80 segundos. Em 

seguida, começam os cortes da PET, que levam cercam de 25 minutos. O próprio 

equipamento sobrepõe as informações da PET com as da TC, gerando uma fusão das 

imagens pela coincidência de suas coordenadas. Entre os benefícios trazidos pelo PET/TC 

está o diagnóstico de um câncer em sua fase preliminar ou ainda a avaliação do regime 

terapêutico adotado. Neste caso, pode ser que para a TC a lesão não exista mais; porém, 

o PET poderá mostrar que ainda há doença. O inverso também ocorre, quando a doença 

é tratada e diminui de volume, mas não o suficiente para os critérios de interpretação das 

imagens da TC, que ainda significam doença; porém, como na imagem de PET nenhumas 

dessas lesões podem captar FDG-18F, significa que não há mais doença. 

1.7. Tomografia computadorizada por emissão de fóton único (SPECT) 

 A tomografia computadorizada por emissão de fóton único (SPECT - single 

photon emission computed tomography) é uma técnica semelhante à PET, porém as 

substâncias radioativas utilizadas, como o tecnécio-99m, tem um tempo de decaimento 

maior que as utilizadas na PET. A SPECT produz imagens menos detalhadas que a PET, 

mas seu uso é mais barato. Os aparelhos são bem mais acessíveis e não têm a 

desvantagem da necessidade de estarem localizados próximos aos aceleradores de 

partículas, devido ao maior tempo de meia-vida dos isótopos utilizados. Assim como na 

PET, as imagens de SPECT são formadas pela distribuição dos radioisótopos introduzidos 

no corpo do paciente (FIG. 26). 

 

 
FIGURA 26. Imagem cerebral em SPECT. 
 

Para detectar a posição e a concentração dos radionuclídeos, um detector de 

fótons gira em torno do paciente, como em TC, mas a análise é muito mais complexa, 

pois a localização e a energia da fonte de emissão são variáveis. O tecnécio-99m, p.ex. 
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emite um raio gama com energia de 140 keV e tem meia-vida de 6 horas. Como somente 

um fóton é emitido, não se pode utilizar a técnica de coincidência, utilizada na PET. A 

resolução da imagem em SPECT apresenta um fator de 3 ou 4 vezes menor do que em 

PET, devido ao tamanho dos cristais detectores. 

1.8. Fusão de imagens 

A análise de imagens de diferentes modalidades se tornou um tópico importante 

de pesquisas em diversas áreas, como em medicina, física e engenharia, pelas vantagens 

da complementaridade de informações (Ardekani et al., 1995). Para o diagnóstico médico  

é importante que uma imagem que apresenta a atividade metabólica da região de estudo, 

como em PET, ser complementada com uma imagem que mostra sua estrutura 

anatômica, como em TC e RM (Chen e Varshney, 2003). 

A fusão de imagens promove melhores diagnósticos, planejamentos cirúrgicos e 

radioterápicos e diversos outros benefícios na medicina (Maguire Jr. et al., 1991). Mas a 

fusão de imagens médicas é uma tarefa complexa, pois cada modalidade de imagem tem 

sua própria natureza, formada por princípios físicos diferentes (Hendee, 1993). Devido a 

isso, um tecido pode apresentar um valor alto de intensidade em uma modalidade e um 

valor baixo na outra, ao passo que outros tecidos apresentam valores similares. Também 

podem ocorrer mudanças no posicionamento do paciente e nos parâmetros de aquisição 

de imagem, como a utilização de contraste para realçar a região a ser analisada (Elsen, 

1993). 

A fusão das informações contidas nas imagens pode ser realizada em imagens de 

diferentes dimensões. No método bidimensional (2D), as imagens ou os cortes de TC, 

provenientes de registros diferentes, são alinhadas assumindo que foram obtidas 

exatamente no mesmo plano relativo ao paciente. Os métodos tridimensionais (3D) 

consideram uma imagem tomográfica não como um conjunto de cortes individuais, mas 

como um conjunto de dados volumétricos, com os quais uma fusão pode ser feita com 

outras imagens (2D ou 3D). Os métodos podem incluir o tempo como uma dimensão 

extra, com o qual a fusão de uma série temporal de imagens 2D torna-se um método 3D 

e a fusão de uma série temporal de imagens 3D torna-se um método 4D (Elsen et al., 

1993). 
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As imagens provenientes de modalidades diferentes têm uma natureza 

complementar e é desejável que haja uma integração apropriada dessas informações. O 

primeiro passo para o processo de integração é realizar um alinhamento espacial das 

imagens, com a transformação das coordenadas de uma imagem para outra, seguido pela 

fusão das imagens, que apresenta visualmente as informações complementares das 

modalidades envolvidas. 

1.9. Transformação de coordenadas 

O método de transformação está relacionado à mudança do sistema de 

coordenadas de uma imagem para a outra no processo de alinhamento. O domínio da 

transformação pode ser classificado como global ou local. Um método de transformação é 

chamado de global quando uma mudança em qualquer parâmetro influencia a 

transformação da imagem como um todo. No método de transformação local, uma 

mudança afeta apenas parte da imagem e cada subseção da imagem pode ser sua 

própria transformação. As transformações locais podem variar em regiões da imagem 

com diferentes tamanhos de voxels ou de corte (Elsen, 1993). O método estabelecido 

neste trabalho utiliza somente a transformação global para o alinhamento de imagens 

médicas. 

O grau de elasticidade da transformação de coordenadas das imagens pode ser 

rígido, semelhante, em perspectiva ou curvado (FIG. 27). Essas categorias mostram uma 

clara distinção em suas propriedades geométricas. Uma transformação é chamada de 

rígida se a distância entre dois pontos quaisquer na primeira imagem é preservada na 

segunda imagem. O tipo de transformação adotado para a fusão de imagens médicas é 

baseado no modelo de corpo rígido. As transformações rígidas podem ser decompostas 

em translação, rotação e reflexão (espelho). 

Uma transformação é chamada de semelhante quando quaisquer linhas retas na 

primeira imagem são relacionadas com linhas retas na segunda imagem, preservando o 

paralelismo. Na transformação perspectiva, uma linha em uma imagem é relacionada com 

outra linha na segunda imagem. Na transformação curvada, uma linha na primeira 

imagem se transforma em uma curva na segunda imagem. 
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FIGURA 27. Exemplos de transformações de imagens combinadas em categorias de 
domínio (global ou local) e de elasticidade (rígida, semelhante, perspectiva 
ou curvada).  

 

1.9.1. Translação e rotação 

No método de transformação rígida de coordenadas, um vetor (u, v, w) é 

transformado em um novo vetor (x, y, z) por: 
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em que r  uma matriz de rotação 3 x 3 e t  um vetor de translação arbitrário (tx, ty, tz). 

O movimento de translação de uma imagem é obtido pela matriz 
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pelo vetor (tx, ty, tz), que transforma as coordenadas iniciais (u, v, w) para uma nova 

posição (x, y, z). Portanto: 
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O movimento de rotação da imagem pode ser executado por uma matriz rα, rβ ou 

rθ (EQ. 18), que gira a imagem em torno do eixo x, y ou z, respectivamente (FIG. 28). 
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FIGURA 28. Movimentos de rotação da imagem em torno dos eixos x, y e z. 
 

A fusão de imagens consiste na transformação das coordenadas de um sistema 

de referência para outro, correlacionando imagens de naturezas físicas diferentes que 

representam o mesmo objeto e apresentando-as na mesma posição de observação e 

orientação espacial. A fusão pode ser interpretada como uma técnica que, partindo de 

dois conjuntos de imagens comuns, gera imagens com mais atributos por pixel.  

Essa técnica é usada em diversas aplicações. Em meteorologia, as imagens 

obtidas de satélites podem ser fundidas com imagens vetoriais estruturais, com os seus 

respectivos limites políticos, permitindo uma rápida identificação das nuvens em 

diferentes regiões de um país. Em engenharia, este método permite identificar o desgaste 

de um material, verificando se há cores falsas de imagens térmicas quando elas estão 

compostas com as imagens estruturais dos canais visíveis. 

1.10. Alinhamento de imagens 

Os algoritmos para alinhamento de imagens podem ser classificados em arcos 

estereotáxicos, pontos de referência, superfícies ou voxels. O alinhamento por arcos 

estereotáxicos é muito preciso, mas inconveniente, pois além de ter que ser fixado no 

paciente, este método não pode ser aplicado retrospectivamente, assim como qualquer 

método por pontos de referência externos. Os métodos de alinhamento por pontos de 
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referência anatômicos dependem da identificação de pontos correspondentes nas duas 

imagens de modalidades diferentes. O método de superfície requer o delineamento das 

superfícies correspondentes em cada imagem separadamente, mas as superfícies não são 

facilmente identificadas em modalidades funcionais, como o PET. O método de 

alinhamento por voxels é obtido pela medida da similaridade de todos os pares de voxels 

correspondentes em cada imagem (Zitová et al., 2003). A vantagem principal é que a 

comparação dos voxels é direta quando são usadas imagens em escala de níveis de cinza, 

de maneira que a precisão do método não é limitada pelos erros de segmentação como o 

método por superfície. 

Os algoritmos desenvolvidos para o alinhamento e fusão de imagens devem 

utilizar características em comum em ambas as modalidades de imagem para compará-las 

e executar a rotina programada. Os métodos de análise e coleta de informações para o 

alinhamento das imagens são divididos em métodos extrínsecos, por marcadores 

introduzidos dentro ou fora do paciente, e métodos intrínsecos, que utilizam as 

informações provenientes do paciente. 

1.10.1. Método extrínseco 

Os métodos extrínsecos utilizam objetos artificiais anexados ao paciente que 

sejam bem visíveis e identificados precisamente em ambas as modalidades. Dessa 

maneira, o alinhamento das imagens é comparativamente mais fácil e rápido, sem a 

necessidade de algoritmos de otimização complexos. O inconveniente deste método é sua 

característica prospectiva, que requer a colocação de marcadores externa ou 

internamente ao paciente antes da aquisição das imagens. Em geral, a precisão do 

alinhamento das imagens é menor quando se utilizam marcadores não invasivos. 

Um objeto fiducial comumente utilizado em neurocirurgia é o arco estereotáxico 

(FIG. 29). Este dispositivo é parafusado no crânio do paciente para garantir a rigidez do 

posicionamento e orientar a localização espacial das estruturas de interesse. Este arco é 

considerado um padrão de referência de grande precisão (Lemieux e Jagoe, 1994; 

Vandermeulen et al., 1995; Peters et al., 1996; West et al., 1999). 

Maguire Jr. et al. (1991), Loats (1993), Malison (1993), Wang et al. (1994), Li et 

al. (1994), Leslie et al. (1995) e Wang et al. (1995) adotaram um método extrínseco de 

alinhamento de imagens que utiliza marcadores colados na pele do paciente. Podem-se 
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utilizar dispositivos maiores colocados confortavelmente no paciente, como suportes para 

a cabeça, moldes de espuma e adaptadores dentais, mas estes marcadores são pouco 

citados na literatura (Greitz et al., 1980; Laitinen et al., 1985; Schad et al., 1987; 

Evans et al., 1989). Em geral, os métodos extrínsecos só realizam transformações rígidas, 

com apenas rotações e translações, o que reduz seu campo de estudo para o cérebro e 

ortopedia (Simon et al., 1995; Ellis et al., 1996).  

 

a b 

FIGURA 29. Marcadores extrínsecos. a) reconstrução tridimensional do paciente e dos 
marcadores fiduciais posicionados no arco estereotáxico. b) corte axial de TC 
com a presença dos pontos fiduciais. 

 

1.10.2. Método intrínseco 

Os métodos intrínsecos baseiam-se somente nas informações contidas nas 

imagens, relacionadas com a estrutura interna do paciente, como a intensidade do pixel, 

pontos anatômicos, aspecto geométrico, superfície da pele, córtex ou ventrículos. As 

substâncias administradas no paciente para realçar o contraste das estruturas de 

interesse para propósitos diagnósticos são consideradas intrínsecas. Os métodos 

intrínsecos podem ser divididos em: identificação de pontos anatômicos de referência, 

segmentação de estruturas e medidas obtidas pelas propriedades dos voxels das 

imagens. 

1.10.2.1. Pontos de referência 

Por este método, deve-se localizar e identificar diversos pontos de referência, 

anatômicos ou geométricos, que estejam presentes em ambas as modalidades de 

imagens. 
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No método intrínseco por pontos de referência anatômicos, o usuário participa 

interativamente da localização de pontos ou regiões da anatomia (Maguire Jr. et al., 1991, 

Henri et al., 1992; Fright e Linney, 1993; Neelin et al., 1993; Strother et al., 1994; Ge et 

al., 1995; Hamadeh et al., 1995; Leslie et al., 1995; McParland e Kumaradas, 1995; Meyer 

et al., 1995; Savi et al., 1995; Soltys et al., 1995; Vandermeulen et al., 1995; Evans et al., 

1996; Fang et al., 1996; Peters et al., 1996). Em geral, os pontos são localizados por 

profissionais especializados na anatomia da região em estudo, obtendo-se uma precisão 

adequada à finalidade da aplicação deste método. 

No método intrínseco por pontos geométricos, os pontos com propriedades 

geométricas de fácil identificação, como locais de grande curvatura ou com arestas, 

geralmente são localizados de forma automática (He et al., 1991; Eilertsen et al., 1994; 

Thirion, 1994; Ault e Siegel, 1995; Chua e Jarvis, 1996; Thirion, 1996a). Um método 

baseado em características requer a extração das propriedades comuns em ambas as 

imagens, p.ex. a estrutura óssea (Brown, 1992). Como imagens de modalidades 

diferentes podem ter características distintas, os algoritmos de extração são 

individualizados para cada modalidade a ser comparada. 

O método de alinhamento intrínseco por pontos de referencia é versátil, pois 

pode ser aplicado em qualquer imagem ou conjunto de imagens. As transformações que 

podem ser aplicadas neste método são a rígida ou a semelhante. 

1.10.2.2. Segmentação de estruturas 

O método de segmentação consiste em extrair de ambos os conjuntos de 

imagens as mesmas estruturas anatômicas, que são utilizadas como fonte de informação 

para o procedimento de alinhamento (Lavallée e Szeliski, 1995; Vandermeulen et al., 

1995; Xiao e Jackson, 1995; Zubal et al., 1995; Feldmar e Ayache, 1996; Ge et al., 1996; 

Grimson et al., 1996; Hemler et al., 1996; Wang et al., 1996a). Na maioria das vezes as 

estruturas são superfícies. 

No método deformável, as estruturas extraídas (superfícies ou curvas) de uma 

imagem são deformadas elasticamente para se ajustar na segunda imagem (Bajcsy et al., 

1983; Guéziec, 1993; Sandor e Leahy, 1995; Cuisenaire et al., 1996; Davatzikos, 1996; 

Thirion, 1996b). 
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O método de alinhamento de imagens baseado no modelo de corpo rígido é o 

método mais popular para o uso clínico, devido ao bom desempenho do método de 

segmentação de superfícies (contorno da pele) em imagens de TC, RM e PET de crânio, 

introduzido por Pelizzari e colaboradores (Chen et al., 1988; Levin et al., 1988; Pelizzari et 

al., 1989; Chen e Pelizzari, 1989). O alinhamento de imagens por segmentação pode ser 

aplicado para imagens de muitas regiões do corpo, mas na prática, as áreas de aplicação 

são limitadas à neuroimagem e ortopedia. 

1.10.2.3. Propriedades do voxel 

Este método se diferencia de outros métodos intrínsecos por utilizar diretamente 

os valores de intensidade de níveis de cinza e depende diretamente do número de voxels 

(resolução) das imagens. Há duas aproximações distintas: a primeira é reduzir o valor do 

nível de cinza da imagem para um conjunto representativo de escalares e vetores 

(momentos e eixos principais) e a segunda é utilizar todo o conteúdo da imagem para o 

processo de alinhamento. 

Os métodos por momentos e eixos principais são os primeiros exemplos dos 

processos redutivos de alinhamento, em que o centro de gravidade da imagem e seus 

principais eixos de orientações são calculados de seus momentos. As imagens são 

alinhadas pela sobreposição do centro de gravidade e de seus principais eixos (Alpert et 

al., 1990; Banerjee e Toga, 1994; Pavía et al., 1994; Wang e Fallone, 1994; Slomka et al., 

1995; Dong e Boyer, 1996). Este método é utilizado em imagens que não requerem uma 

precisão boa, devido à sua implementação automática e rápida.  

Os métodos por propriedades dos voxels utilizam todo o conteúdo da imagem e 

são os métodos de alinhamentos mais pesquisados atualmente. Esses métodos de 

alinhamento são mais flexíveis, podem ser utilizados em qualquer aplicação da área 

médica e com qualquer tipo de transformação, mas requerem computadores com muita 

memória e grande capacidade de processamento.  

A classificação do método de alinhamento pelo conteúdo da imagem é muito 

genérica, pois sua versatilidade só pode ser estabelecida em bases individuais e pode ser 

classificado em: 

• Correlação cruzada das imagens originais ou de partes extraídas das imagens. A 

imagem é girada e centralizada pela determinação do angulo de rotação e da 
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coordenada da linha central. (Junck et al., 1990; Bacharach et al., 1993; Bettinardi et 

al., 1993; Hill, 1993; Banerjee e Toga, 1994; Collins et al., 1994; Dong e Boyer, 1996; 

Hristov e Fallone, 1996; Maintz et al., 1996); 

• Série de Fourier baseada em correlação cruzada. Este método, que abrange 

movimentos translacionais rígidos, é caracterizado por uma capacidade de distinguir 

ruídos e artefatos (Castro e Morandi, 1987; Chen, 1993; Wang et al., 1996b); 

• Minimização da variância da razão das intensidades. Por um processo interativo, um 

algoritmo de minimização da razão da variância é utilizado para alinhar as imagens 

para compensar as translações e rotações globais (Hill, 1993; Woods et al., 1993; 

Ardekani et al., 1994; Studholme et al., 1995a; Zuo et al., 1996);  

• Minimização da variância dos valores de níveis de cinza. Neste método, o algoritmo é 

utilizado para agrupar os pixels em classes. (Cox e Jager, 1994; Ardekani et al., 

1995); 

• Minimização da dispersão do histograma. Introdução do conceito de espaço 

característico para agrupamento dos pixels (Hill, 1993; Hill et al., 1994; Studholme et 

al., 1995a; Lehmann et al., 1996); 

• Maximização da informação mútua ou entropia relativa (Collignon et al.; 1995a; Viola 

e Wells III, 1995; Viola, 1995; Wells III et al., 1995; Maes et al., 1996; Pokrandt, 

1996; Studholme et al., 1996; Viola et al., 1996; Wells et al., 1996). Este foi o método 

empregado neste trabalho e está descrito em detalhes no CAP. 2. 

1.11. Objetivos 

O objetivo deste trabalho foi desenvolver um programa computacional que utiliza 

um método estatístico e automático para fusão de imagens, aplicado após o alinhamento 

por pontos referenciais, para minimizar o erro de alinhamento. O método proposto utiliza 

a informação mútua (IM) para medir a dependência estatística entre duas variáveis 

aleatórias, ou seja, a quantidade de informação que uma variável contém sobre a outra 

(Viola e Wells III, 1995, 1997; Collignon et al., 1995a; Maes et al., 1997). A IM é medida 

pela distribuição de probabilidade das intensidades dos voxels correspondentes em ambos 

os conjuntos de imagens e terá valor máximo se as imagens estiverem alinhadas 

geometricamente. 
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O método híbrido de fusão de imagens por pontos referenciais seguido por IM é 

inédito e foi proposto por ser importante no auxílio à equipe médica, pois minimiza o erro 

de alinhamento devido às espessuras dos cortes das imagens e à subjetividade da 

identificação manual dos pontos de referência. Com a determinação correta da região 

tumoral e dos órgãos de risco, o tratamento é mais localizado e favorável para o sucesso 

do tratamento radioterápico e aumento da sobrevida dos pacientes. 

Após a verificação de sua estabilidade e melhora do alinhamento das imagens 

com a otimização por IM, o método foi analisado pelo projeto de avaliação e comparação 

de técnicas retrospectivas de fusão de imagens de diferentes modalidades, promovido 

pela Universidade Vanderbilt (West et al., 1997).  As imagens de TC, RM e PET de vários 

pacientes do banco de dados do projeto foram disponibilizadas para a realização de séries 

de fusão de TC e de PET com RM. 

A exatidão do método de fusão desenvolvido neste trabalho foi avaliada pela 

comparação das coordenadas de regiões de interesse com os valores dos padrões de 

referência da Universidade Vanderbilt (West et al., 1997, 1999), obtidos pela colocação de 

marcadores extrínsecos e de um arco estereotáxico com pontos fiduciais antes da 

aquisição das imagens. Posteriormente estes pontos foram removidos para não influenciar 

o desempenho dos métodos de fusão avaliados. Foi realizada uma análise dos erros e os 

resultados foram comparados com os valores obtidos por outros métodos que 

participaram do projeto. 

Este método de fusão foi inserido no sistema de planejamento de tratamento 

CAT3D, presente em 33 serviços de radioterapia no Brasil e em 12 hospitais na América 

Latina. Também foi introduzido no sistema de planejamento de radiocirurgia MNPS em 

9 clínicas no Brasil e em 5 na América Latina. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1. Programas e equipamentos 

A linguagem de programação adotada para o desenvolvimento deste programa 

de fusão de imagens por IM foi a linguagem C, que é de propósito geral, sendo adequada 

à programação estruturada. A linguagem C pertence a uma família de linguagens cujas 

características são: portabilidade, modularidade, compilação separada, recursos de baixo 

nível, geração de código eficiente, confiabilidade, regularidade, simplicidade e facilidade 

de uso. Além disso, esta linguagem foi escolhida pela compatibilidade com a rotina do 

método por pontos referenciais. 

O compilador C utilizado foi o Open Watcom 1.4, um produto desenvolvido em 

conjunto pela SciTech Software Inc., Sybase e pela comunidade Open Source. Este 

compilador foi escolhido por ser gratuito e de excelente qualidade. 

O sistema operacional adotado para o desenvolvimento deste programa foi o 

Windows XP, por ser muito utilizado na área de radioterapia.  

O alinhamento e fusão de todos os conjuntos de imagens de diferentes 

modalidades foram realizados em um computador com processador Intel Pentium 4 de 

2,8 GHz, memória RAM de 512 MB, memória de vídeo de 128 MB e disco rígido de 80 GB. 

2.2. Imagens médicas 

Diversos conjuntos de imagens de TC, RM e PET foram utilizados para o 

desenvolvimento e verificação do método de fusão. Imagens de diversos pacientes, 

solicitadas para o planejamento do tratamento de radioterapia e localização do tumor, 

foram obtidas dos departamentos de radioterapia do Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de 

Carvalho (ICAVC), da Clínica de Radioterapia CEPRO e do Hospital Sírio Libanês. Este 

trabalho foi realizado com imagens que foram disponibilizadas somente após suas 

utilizações para o planejamento do tratamento dos pacientes.  
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Para a avaliação da exatidão do método de fusão desenvolvido neste trabalho, 

foram utilizados conjuntos de imagens de vários pacientes do banco de dados do projeto 

“Evaluation of Retrospective Image Registration”, NIH 1 R01 NS33926-02, mantido por J. 

Michael Fitzpatrick da Universidade Vanderbilt, Nashville, EUA (West et al., 1997, 1999).  

2.3. Método de fusão por pontos de referência. 

O método de alinhamento e fusão de imagens consiste em duas etapas: na 

primeira etapa realiza-se o alinhamento das imagens pela identificação manual de pontos 

de referência em cada conjunto de imagens, utilizando o método desenvolvido por Bouza 

(1999); na segunda etapa é feita uma otimização do alinhamento e fusão das imagens 

pelo método automático por IM, desenvolvido neste trabalho. 

O método de alinhamento de imagens por pontos de referência consiste em 

identificar diversos pontos em comum, representados por coordenadas cartesianas, em 

cada modalidade de imagem, como em TC, RM ou PET. O alinhamento de imagens é 

tratado como um problema de transformação de coordenadas de um sistema de 

referência para o outro. Seja uma modalidade de imagem tratada como um sistema SA e 

a outra modalidade como sistema SB. O método corresponde a uma transformação rígida 

de coordenadas entre dois sistemas de referência SA e SB (EQ. 16). Os elementos da 

transformação (t11, t12, t13, t14, t21, t22,..., t34), serão tratados daqui em diante como 

elementos de uma matriz T na forma t [i, j]: 

 
x = t11 u + t12 v + t13 w + t14 

                                 y = t21 u + t22 v + t23 w + t24                               (19) 

z = t31 u + t32 v + t33 w + t34 
 

em que (x, y, z) são as coordenadas de um ponto do espaço no sistema de referência SA 

e (u, v, w) as coordenadas do mesmo ponto do espaço encontradas no sistema de 

referência SB.   

Esta matriz pode descrever transformações que introduzem rotação, translação, 

magnificação e deformações de vários tipos. Para o método de alinhamento por pontos 

referenciais, a matriz T foi restringida de modo a admitir apenas rotações e translações, 

que é a condição de fusão de corpos rígidos, que não admite deformações em nenhum 

sistema de referência. As restrições da matriz são dadas por: 
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                              [ ] [ ]( ) 0  kj,t  ki,t  =∗∑ , se i ≠ j           (somando k de 1 a 3)         (20) 

                  [ ] [ ]( ) 1  kj,t  ki,t  =∗∑ , se i = j    (somando k de 1 a 3)         (21) 

 

As condições descritas nas EQS. 20 e 21 representam uma restrição para que 

haja ortogonalidade da matriz T. Para relacionar o voxel com coordenadas (u, v, w) com o 

voxel equivalente espacialmente na outra modalidade de imagem com coordenadas 

(x, y, z), todos os elementos t[i, j] da matriz T (EQ. 17) devem ser conhecidos. 

Para se calcular esses elementos de transformação t[i, j], foi estabelecido que 

são necessários, pelo menos, quatro pontos (coordenadas) equivalentes em ambas as 

modalidades de imagens, que são chamados de pontos referenciais (TAB. 3). 

 

TABELA 3. Identificação de vários pontos referenciais em cada sistema de referência. 
 

Ponto referencial SA SB 

1 (x1, y1, z1) (u1, v1, w1) 

2 (x2, y2, z2) (u2, v2, w2) 

3 (x3, y3, z3) (u3, v3, w3) 

n (xn, yn, zn) (un, vn, wn) 
 

Nas FIG. 30 e 31 são mostrados exemplos de pontos de referências intrínsecos, 

como o centro do globo ocular e o fastígio do quarto ventrículo, que foram identificados 

em TC e RM em cortes axiais, coronais e sagitais para iniciar o processo de fusão de 

imagens pelo método de pontos referenciais. 

Após a determinação das coordenadas dos pontos referenciais em cada 

modalidade, utiliza-se um método de minimização do erro E de transformação para 

calcular os coeficientes t[i,j] da matriz de transformação T, expressa pelo sistema de 

equações simultâneas (EQ. 19), tendo como restrições as EQ. 20 e 21 (Bouza, 1999). A 

função objetivo deste problema se expressa matematicamente como: 

 

( ) ( ) +−−−+−−−= ∑∑
==

 t  wt  vt  ut - y  t  wt  vt  ut - x  E
n

1  i
24i23i22i21i

n

1  i
14i13i12i11i

22
 

                                    ( ) R(T)  t  wt  vt  ut - z 
n

1  i
34i33i32i31i +−−−+∑

=

2
                    (22) 

em que o número de pontos referenciais n é igual a 4, no mínimo. 
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TC axial RM axial 

 
TC sagital RM sagital 

  
TC coronal RM coronal 

FIGURA 30. Centros dos globos oculares direito e esquerdo identificados nos cortes axiais, 
sagitais e coronais de TC e RM. 

 

Na EQ. 22, E é o erro de ajuste da transformação por método de mínimos 

quadrados generalizado (Press et al., 1997) e inclui as restrições das EQ. 20 e 21 em 

forma de penalidades da função objetivo. Estas restrições impostas aos coeficientes da 

matriz para garantir a rigidez da fusão das imagens estão representadas por R(T) e 

apresentam a seguinte formulação: 
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em que W é um fator de peso para penalizar a função objetivo. Quando o valor de W 

cresce, a condição de rigidez do alinhamento se reforça. Pelo método de dowhill simplex 

(Press et al., 1997) foi determinado que para a transformação ter um caráter de corpo 

rígido, o valor de W deve ser igual a 65536 (Bouza, 1999).  

 

  
TC axial RM axial 

 
TC sagital RM sagital 

  
TC coronal RM coronal 

FIGURA 31. Fastígio do quarto ventrículo identificado nos cortes axiais, sagitais e coronais 
de TC e RM. 
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O método de otimização (EQ. 22) corresponde a um modelo similar ao descrito 

por Beveridge e Schechter (1979) para a investigação de funções objetivo de múltiplas 

variáveis sujeitas a restrições em forma de igualdades. Este método de fusão de imagens 

por pontos de referências apresenta estabilidade diante da presença de artefatos e 

variações de contraste, rotação entre as imagens, que podem ser em cortes axiais, 

coronais e sagitais, e superposição parcial dos volumes. As suas principais fontes de erros 

são os valores da espessura de corte das imagens, tamanho do voxel, número de pontos 

de referências e identificação de pontos de referências em regiões periféricas da RM. 

2.4. Entropia 

O método de alinhamento por IM se baseia nas informações contidas nas 

imagens. A medida da informação armazenada em uma imagem pode ser obtida pelo 

valor de sua entropia. 

A medida da informação ou a entropia de uma mensagem é a base da teoria da 

comunicação. Hartley (1928) definiu uma mensagem como um conjunto de símbolos, com 

s possibilidades diferentes para cada símbolo. Se uma mensagem consiste de n símbolos, 

há sn mensagens diferentes que são possíveis, assumindo que não há regras de sintaxe. 

No entanto, a quantidade de informação cresceria exponencialmente com o comprimento 

da mensagem, o que não corresponde à realidade. Portanto, Hartley considerou que a 

entropia H cresce linearmente com n, ou seja: 

          H = n log s = log sn                               (24) 

Pela EQ. 24, a entropia pode ser definida como uma medida de incerteza, pois 

depende do número de resultados possíveis: quanto maior o número de mensagens 

possíveis, maior será a quantidade de informação que terá uma determinada mensagem. 

Se houver apenas uma única mensagem, não há aumento de informação (log 1= 0), pois 

esta mensagem já é conhecida. 

Aplicando esta definição para a análise das imagens, a entropia é uma medida de 

incerteza, pois não depende apenas do número de possíveis valores de níveis de cinza da 

imagem, mas também da chance de ocorrer cada um desses valores. Se todos os valores 

de intensidade de uma imagem tiverem uma chance igual de ocorrer, a entropia é 

máxima, pois há uma completa incerteza sobre qual destas intensidades se refere. Se um 
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valor de intensidade ocorrer com uma freqüência maior que os outros, a incerteza 

diminui, pois a expectativa de aparecer aquele determinado valor é maior. 

Shannon (1948) introduziu uma relação que considera a informação contida em 

um resultado e a probabilidade daquele resultado ocorrer. Para determinados eventos 

e1,..., em que ocorrem com probabilidades p1,..., pm , a entropia (H ) de Shannon é 

definida como: 

   ∑∑ ==
i

ii
i i

i p log p- 
p
1

log p  H                     (25) 

 

A entropia de Shannon pode ser aplicada em uma imagem para o cálculo da 

probabilidade de ocorrer determinada distribuição de valores de níveis de cinza. Esta 

probabilidade pode ser estimada pela contagem do número de vezes que cada 

intensidade de nível de cinza ocorre na imagem e dividir esses valores pelo número total 

de ocorrências. Uma imagem que apresenta uma pequena variação de intensidade tem 

um valor pequeno de entropia. Um valor alto de entropia pode ser obtido em uma 

imagem que contém muita informação, ou seja, uma imagem que possui um número 

similar de pixels com intensidades diferentes. 

Woods et al. (1992, 1993) foram os primeiros a introduzirem um sistema de 

medidas para o alinhamento de imagens de diferentes modalidades, assumindo que 

regiões similares do tecido em uma imagem, que apresentam valores semelhantes de 

níveis de cinza, correspondem a regiões na outra imagem que também possuem valores 

de níveis de cinza parecidos, mas provavelmente diferentes aos da primeira imagem. A 

razão dos valores de intensidade de níveis de cinza de certa região em cada imagem varia 

pouco em todos os pontos correspondentes. Portanto, a variância média desta razão é 

minimizada para todas as regiões (Pluim et al., 2003). 

Hill et al. (1993) propuseram uma adaptação ao sistema de medidas de Woods, 

construindo um espaço característico (ou histograma conjugado), que é um gráfico 

bidimensional que apresenta a combinação dos valores de níveis de cinza de cada voxel 

das imagens de cada modalidade. A diferença deste novo método é que ao invés de 

definir as localizações de tecidos similares em cada imagem, essas regiões são definidas 

no espaço característico, baseadas no agrupamento de pontos localizados no espaço 

característico para os conjuntos de imagens que foram alinhados. 
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Collignon et al. (1995b) e Studholme et al. (1995b) sugeriram o uso da entropia 

como medida do alinhamento das imagens, pois ela possibilita a medida da dispersão da 

distribuição de probabilidade. Ela tem valor baixo quando a distribuição tem alguns picos 

bem definidos e é máxima quando todos os resultados têm uma chance igual de ocorrer. 

Um histograma conjugado de duas imagens pode ser utilizado pra estimar a distribuição 

de probabilidade conjugada de seus valores de intensidade de níveis de cinza dividindo 

cada entrada no histograma pelo número total de entradas. 

A entropia para uma distribuição de probabilidades conjugadas é definida como: 

 

    ∑=
ji,

j)p(i,  log j)p(i,-   H              (26) 

 

Para o alinhamento das imagens, a função de transformação deve deslocar as 

coordenadas de uma das imagens de maneira a minimizar a entropia conjugada. O 

histograma conjugado se altera de acordo com o alinhamento das imagens. Se as 

imagens estiverem perfeitamente alinhadas, as estruturas anatômicas correspondentes se 

sobrepõem e aparecem agrupamentos de pontos no histograma. Se as imagens estiverem 

desalinhadas, as regiões anatômicas de uma imagem não se sobrepõem com suas 

contrapartes na segunda imagem, p.ex., um voxel da pele em uma imagem coincide com 

um voxel do ar na outra imagem. Portanto, a intensidade dos agrupamentos de pontos 

correspondentes às estruturas anatômicas diminui e aparecem novas combinações de 

pares de níveis de cinza, dispersando o agrupamento. 

Na FIG. 32 são mostrados os histogramas conjugados correspondentes ao 

alinhamento de duas imagens iguais de RM, porém foi aplicada uma transformação de 

rotação de uma das imagens em torno do eixo x com ângulos de 2, 5 e 10 graus (Pluim 

et al., 2003). No histograma conjugado de imagens idênticas (mesmas propriedades 

físicas), os valores de níveis de cinza de uma imagem são relacionados aos mesmos 

valores de níveis de cinza da outra imagem. Portanto, o valor da entropia (H ) é baixo e o 

histograma conjugado é preenchido por pontos com uma distribuição diagonal e 

simétrica. Com a rotação de uma das imagens, nota-se que há um aumento da dispersão 

dos pontos do histograma conjugado. Esta dispersão aumenta quanto maior for o ângulo 

de rotação entre as imagens e, portanto, o desalinhamento entre elas. O método de 



MATERIAIS E MÉTODOS 44 

alinhamento utiliza o histograma conjugado para medir a dispersão da distribuição de 

probabilidade conjugada. 
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 0º (H = 3,82)  2º (H = 6,79)  5º (H = 6,98)  10º (H = 7,15) 

FIGURA 32. Histograma conjugado do alinhamento de duas imagens de RM iguais, mas 
com diferentes ângulos entre si. Quanto maior o ângulo de rotação, maior é 
a dispersão do histograma conjugado, aumentando o valor da entropia H. 

 

Resumindo, a entropia tem três interpretações: quantidade de informação, 

medida da incerteza e dispersão da distribuição de probabilidades. 

2.5. Informação mútua 

Após a introdução da entropia para o alinhamento das imagens médicas de 

diferentes modalidades, Collignon et al. (1995a) e Viola e Wells III (1995) estabeleceram 

outra medida a ser aplicada para o alinhamento rígido: a informação mútua (IM). A 

definição de IM de duas imagens, cujas raízes estão na teoria da informação (Cover et al., 

1991), pode ser encontrada na literatura de três diferentes maneiras. Todas as três 

formas são idênticas, sendo que cada uma pode ser reescrita nas outras duas. Entretanto, 

cada definição explica diferentemente a relação de alinhamento. 

2.5.1. Definição 

A primeira forma de definição é a que melhor explica o termo informação mútua. 

Para duas imagens A e B, a informação mútua IM(A,B) pode ser definida como: 

 

        IM(A,B) = H(B) – H(B|A)            (27) 

 

em que H(B) é a entropia de Shannon (EQ. 25) da imagem B e H(B|A) refere-se à 

entropia condicional, baseada na probabilidade da imagem B ter um voxel com um valor 
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de níveis de cinza b dado que o voxel correspondente da imagem A tem um valor de 

níveis de cinza a. 

Interpretando a entropia como uma medida da incerteza (EQ. 24), a IM(A,B) 

(EQ. 27) é a quantidade de incerteza da imagem B menos a incerteza de B quando A é 

conhecida. Portanto, a IM é a quantidade pela qual a incerteza de B diminui quando se 

conhece A, ou seja, a incerteza de B diminui do valor da quantidade de informação que A 

contém sobre B (Viola, 1995; Maes et al, 1997). Como A e B podem ser trocados, a 

IM(A,B) também é a quantidade de informação que B contém de A: 

 

    IM(A,B) = H(A) - H(A|B)                     (28) 

 

O melhor alinhamento de duas imagens ocorre quando a quantidade de 

informações que elas contêm uma sobre a outra é máxima, ou seja, o método de 

alinhamento busca pela maximização da IM.  

A segunda forma de definição da IM, que foi empregada neste trabalho, é mais 

relacionada com a entropia conjugada: 

 

   IM(A,B) = H(A) + H(B) – H(A,B)           (29) 

 

A entropia conjugada H(A,B) (EQ. 29) apresenta um significado de que a 

maximização da IM é relacionada com a minimização da entropia conjugada, que pode 

ser expressa por: 

 

        H(A,B) = H(A) + H(B|A)            (30) 

  H(A,B) = H(B) + H(A|B)                     (31) 

 

Substituindo o valor de H(A,B) da EQ. 31 na EQ. 29, a definição de IM volta a ser 

a mesma da EQ. 28. Para duas imagens de modalidades A e B, o diagrama da FIG. 33 

estabelece as relações entre as entropias H(A) e H(B), a entropia conjugada H(A,B), as 

entropias condicionais H(A|B) e H(B|A) e a informação mútua IM(A,B). 
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FIGURA 33. Diagrama da relação entre as entropias das imagens das modalidades A e B. 
 

A entropia de cada imagem é calculada pela distribuição de probabilidade de 

seus valores de intensidade de níveis de cinza. Para duas imagens A e B, com voxels de 

intensidade a e b e com distribuições de probabilidade marginais pA(a) e pB(b) , as 

entropias H(A) e H(B) de cada uma das imagens são dadas por: 

 

 (a)p log . (a)p-  H(A) A2
a

A∑=            (32) 

(b)p log . (b)p-  H(B) B 2
b 

B ∑=            (33) 

 

A entropia conjugada H(A,B) e as entropias condicionais H(A|B) e H(B|A) podem 

ser expressas em termos da distribuição de probabilidades conjugada pA,B(a,b) e da 

distribuição de probabilidades condicionais pA|B(a|b) e pB|A(b|a) por: 

 

       b)(a,p log . b)(a,p-  B)H(A, BA,2
ba,

BA,∑=               (34) 

     b)|(ap log b)(a,p-  B)|H(A B |A 2
ba,

BA,∑=            (35) 

     a)|(bp log b)(a,p-  A)|H(B  A| B2
ba,

BA,∑=            (36) 

 

A vantagem da utilização da IM para o método de alinhamento em relação à 

entropia conjugada é que a IM(A,B) inclui as entropias marginais das imagens H(A) e 

H(B) separadamente, que apresentam valores baixos para regiões sem tecido (ar) e 
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valores altos para estruturas anatômicas. Essas entropias marginais auxiliam a 

ponderação da medida da IM por meio de penalidades nas transformações, diminuindo o 

valor da IM das imagens se estiverem desalinhadas. 

A terceira forma de definição de IM é relacionada com a distância de Kullback-

Leibler entre duas imagens (Maes et al., 1997). Duas variáveis aleatórias A e B, com 

distribuições de probabilidade marginais pA(a) e pB(b) e com distribuição de probabilidade 

conjugada pA,B(a,b), são estatisticamente independentes se pA,B(a,b) = pA(a).pB(b). A 

informação mútua IM(A, B) é dada por: 
 

          
(b)p .(a)p

b)(a,p
log b)(a,p  B) IM(A,

BA

BA,

b a,
BA,∑=            (37) 

 

A informação mútua IM(A, B) (EQ. 37) avalia a dependência estatística das 

imagens A e B pela medida da distribuição de probabilidade conjugada pAB(a,b) dos 

valores de intensidade de níveis de cinza das imagens e pela distribuição de probabilidade 

associada pA(a).pB(b). Para esta definição deve-se assumir que na posição de alinhamento 

correto das imagens, há uma dependência máxima entre os valores de níveis de cinza das 

imagens. 

2.5.2. Propriedades 

A IM possui as seguintes propriedades: 

Simetria: IM(A,B) = IM(B,A). É simétrica, do contrário não seria chamada de 

informação mútua. Entretanto, apesar de ser uma propriedade lógica na teoria, na prática 

a IM não é totalmente simétrica. Alguns aspectos da implementação do método de 

alinhamento podem resultar em diferenças no resultado quando o alinhamento é 

realizado de A para B ou de B para A, como a interpolação e o número diferente de 

imagens. 

Auto informação: IM(A, A) = H(A). A informação que a imagem A contém sobre 

si é igual ao seu valor de entropia. 

Limite Superior: IM(A,B) ≤ H(A); IM(A,B) ≤ H(B); IM(A,B) ≤ H(A,B). A 

informação que uma imagem possui sobre a outra não pode ser maior que a informação 

que as imagens possuem sobre si mesmas. 
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Limite Inferior: IM(A,B) ≥ 0. A incerteza de A não pode aumentar com o 

conhecimento da informação de B. 

Independência: IM(A, B) = 0 ⇔ pAB(a,b) = pA(a).pB(b), se, e somente se, A e B 

forem independentes. Quando a imagem A não tiver nenhuma relação com a imagem B, 

nenhuma informação é fornecida de uma imagem para outra. 

2.6. Histograma conjugado 

A IM mede a similaridade de um par de imagens utilizando o conceito do 

histograma conjugado h(A,B), que é definido como uma função de duas variáveis: a 

intensidade de níveis de cinza a da imagem flutuante A e a intensidade de níveis de cinza 

b da imagem de referência B. O histograma conjugado h(A,B) é uma matriz bidimensional 

da seguinte forma: 
 

                            

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−

−

=

1)-Nh(0,...h(0,1)h(0,0)
1)Nh(1,...h(1,1)h(1,0)

............
1)-N1,-h(M...1,1)h(M1,0)-h(M

 B)h(A,                       (38) 

 

Os valores de intensidade de níveis de cinza dos voxels variam de 0 a M-1 na 

modalidade de imagem A e de 0 a N-1 na modalidade B. A variação de intensidade dos 

voxels M e N são características de cada modalidade e da resolução das imagens. 

2.6.1. Função de distribuição de probabilidade 

Considerando os valores de intensidades a e b de um par de voxels 

correspondentes nas imagens A e B, as estimativas das distribuições de probabilidade 

conjugada pA,B(a,b) e marginais pA(a) e pB(b) podem ser obtidas pela determinação do 

histogramas conjugado das partes sobrepostas de ambas as imagens. A função de 

distribuição de probabilidade conjugada, utilizada no cálculo da IM de um par de imagens 

é descrita por: 

         
∑

=

ba,

BA,
B)h(A,

B)h(A,
 b)(a,p             (39) 

O valor h(A,B) é o número de pares de pixels que possuem o valor de 

intensidade a na primeira imagem e o valor de intensidade b na segunda imagem. 
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Portanto, a probabilidade pA,B (a,b) é o número de pares de pixels que possuem valores 

de intensidade de níveis de cinza correlacionados dividido pelo número total de pares de 

pixels das imagens. As funções de distribuição de probabilidades marginais pA(a) e pB(b) e 

de distribuição de probabilidades condicionais pA|B(a|b) e pB|A(b|a) são representadas por: 

 

∑=
b

BA,A b)(a,p  (a)p             (40) 

∑=
a

BA,B b)(a,p  (b)p             (41) 

  
(b)p

b)(a,p
  b) a(p

B 

BA,
B A =                  (42) 

  
(a)p

b)(a,p
  a) b(p

A

BA,
 AB =                  (43) 

Portanto, pelas EQ. 27 a 43, o valor da IM entre duas imagens pode ser 

determinado após o histograma conjugado ter sido obtido. 

Na TAB. 4 são apresentadas duas imagens A e B de tamanho 5 x 5 pixels, com 

valores de intensidade de níveis de cinza que variam de 1 (preto) a 5 (branco). A imagem 

B foi obtida a partir de um deslocamento lateral de um pixel para a esquerda da imagem 

A. As matrizes dos valores de intensidade dos pixels de cada imagem estão representadas 

para cada imagem. As distribuições de probabilidade marginais pA(a) e pB(b) foram 

calculadas a partir das matrizes dos pares de pixels correspondentes das mesmas 

imagens, ou seja, dos histogramas conjugados da imagem A e da imagem B . 

Os valores das entropias H(A) e H(B) de cada uma das imagens foram calculados 

pelas EQ. 32 e 33. Embora as imagens A e B sejam diferentes, os valores H(A) e H(B) 

foram iguais, pois os valores de níveis de cinza das imagens (cinco) tiveram a mesma 

chance de ocorrer, ainda que não correspondessem aos mesmos valores de intensidade. 

Na TAB. 5 é apresentado um exemplo da fusão de duas imagens A e B, nas 

posições iniciais de cada imagem e após o alinhamento correto das imagens, com o 

deslocamento das coordenadas da imagem A (imagem flutuante) de um pixel para a 

direita. Para o alinhamento das imagens A e B, o valor de intensidade de cada pixel de 
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uma imagem foi comparado com o valor de intensidade do pixel correspondente na outra 

imagem. 

TABELA 4. Representação gráfica das imagens A e B, com os valores de intensidade de 
níveis de cinza dos pixels, as distribuições de probabilidade marginais pA(a) e 
pB(b) e cálculo das entropias H(A) e H(B). 

 

 Imagem A Imagem B 

Representação 
gráfica 

  

Matriz dos 
valores de 

intensidade de 
níveis de 

cinza ⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=

33221
43322
44332
54433
55443

 A  

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=

32211
33221
43322
44332
54433

  B  

Distribuição 
de 

probabilidades 
marginais 

pA(a) e pB(b) 
54321A/A
00001/251
0005/2502
009/25003
07/250004

3/2500005

 

54321B/B
00003/251
0007/2502
009/25003
05/250004

1/2500005

 

00000,19
0000,460
000,5300
00,51000

0,370000

 

00000,37
0000,510
000,5300
00,46000

0,190000

 Entropias 
marginais 

H(A) e H(B) 

H(A) = 2,06 H(B) = 2,06 
 

Os pares de intensidades que formam o histograma conjugado estão 

apresentados na TAB. 5. Para o alinhamento correto das imagens, a imagem A foi 

deslocada para direita, fazendo com que a última coluna de pixels da imagem A não 

tenha pares correspondentes na imagem B, ocorrendo uma sobreposição parcial de 

volumes. A distribuição de probabilidade conjugada pA,B (a,b) de cada alinhamento foi 

calculada pela EQ. 39. Os valores da entropia H(A,B) e da IM (A,B) de cada um dos 

alinhamentos foram calculados pelas EQ. 34 e 29, respectivamente. 

Pela TAB. 5 nota-se que no alinhamento inicial, o valor da entropia é maior que 

no alinhamento final, cujas imagens estão perfeitamente sobrepostas. Nesta situação 

final, portanto, a IM é maior que para o alinhamento inicial. 
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TABELA 5: Comparação dos valores dos pixels das imagens A e B para um alinhamento 
inicial e final, com os pares de intensidade de níveis de cinza dos pixels, as 
distribuições de probabilidade conjugadas pA,B(a,b) e cálculo da entropia 
conjugada H(A,B) e da informação mútua IM(A,B). 

 

 Alinhamento inicial Alinhamento final 

Pares de 
intensidade 

dos pixels das 
imagens A e 

B (3,3)(3,2)(2,2)(2,1)(1,1)
(4,3)(3,3)(3,2)(2,2)(2,1)
(4,4)(4,3)(3,3)(3,2)(2,2)
(5,4)(4,4)(4,3)(3,3)(3,2)
(5,5)(5,4)(4,4)(4,3)(3,3)

 

)  (3,(3,3)(2,2)(2,2)(1,1)
)  (4,(3,3)(3,3)(2,2)(2,2)
)  (4,(4,4)(3,3)(3,3)(2,2)
)  (5,(4,4)(4,4)(3,3)(3,3)
)  (5,(5,5)(4,4)(4,4)(3,3)

 

Distribuição 
de 

probabilidade 
conjugada 
pA,B (a,b) 54321A/B

00001/251
0003/252/252
005/254/2503
03/254/25004

3/252/250005

 

54321A/B
00001/251
0005/2502
009/25003
07/250004

3/2500005

 

00000,19
0000,370,29
000,460,420
00,370,4200

0,190,29000

 

00000,19
0000,460
000,5300
00,51000

0,370000

 
Entropia 

conjugada 
H(A,B) 

Hinicial(A,B) = 3,00 Hfinal(A,B) = 2,06 

Informação 
mútua 
IM(A,B) 

IMincial(A,B) = 1,12 IMfinal(A,B) = 2,06 

 

2.6.2. Normalização da matriz 

Para aumentar a velocidade de cálculo do histograma conjugado, as intensidades 

dos voxels das imagens flutuante e de referência são linearmente normalizadas para que 

o número de intervalos de valores de intensidade de ambas as modalidades sejam iguais. 

Em geral, o histograma conjugado é uma matriz de 256 x 256 valores de intensidade 

(Maes et al., 1997). Com isso, evitam-se problemas de excesso de memória ou de 

lentidão da velocidade de processamento do histograma conjugado. Isto é uma 

simplificação do modelo matemático (EQ. 38) para fins de implementação, que se tem 

provado útil, sem prejudicar o alinhamento das imagens (Pluim et al., 2000). 

A complexidade computacional do critério por IM é proporcional ao número de 

amostras obtidas da imagem flutuante para inserir no histograma conjugado (Maes et al., 

1999). Neste trabalho, o histograma conjugado foi definido para ser uma matriz quadrada 



MATERIAIS E MÉTODOS 52 

com 512 x 512 valores de intensidade de níveis de cinza, para melhorar a precisão do 

alinhamento. 

Se o tamanho dos intervalos de intensidade de níveis de cinza diminui, aumenta 

o número de pares de intensidades e o histograma torna-se mais complexo. A ocorrência 

de pequenas mudanças nos parâmetros de alinhamento produz um efeito maior no 

histograma. Neste caso, o método de IM pode apresentar ruídos e mostrar muitos pontos 

de máximos locais. Por outro lado, se o tamanho dos intervalos de intensidade de níveis 

de cinza aumenta e o número de pares de intensidades diminui, menos detalhes da 

imagem são levados em consideração para avaliar o alinhamento, pois uma grande faixa 

de valores de níveis de cinza são agrupados em um único intervalo, de maneira que 

espera-se uma diminuição da precisão do alinhamento.  

2.7. Critério de alinhamento 

O alinhamento de imagens de diferentes modalidades de um mesmo paciente 

representa a medida das diferentes propriedades dos elementos constituintes daquele 

paciente (Pietrzyk et al., 1996). Embora as intensidades de níveis de cinza 

correspondentes a um determinado elemento poderem ser muito diferentes entre as 

diversas modalidades, eles não são observações independentes, ou seja, os elementos 

constituintes (tecidos) são os mesmos. Nas imagens de diferentes modalidades, os 

valores de intensidade do mesmo objeto localizado em determinada posição no espaço 

tridimensional não são quantidades independentes, mas medidas que podem ser 

relacionadas estatisticamente. 

O conhecimento do resultado de uma medida de IM fornece informações sobre a 

realidade física da qual ela foi obtida e, consequentemente, reduz a incerteza sobre o 

resultado esperado de outra medida daquela mesma realidade. Isto é intuitivo para 

modalidades que capturam informações que são ligadas diretamente à anatomia, como a 

TC ou o conteúdo de água (densidade de prótons) em RM, mas também se aplicam em 

modalidades que representam tipos diferentes de informações, como RM do tipo T1 e T2 

e funcional em PET.  

O método de maximização da IM mede a dependência estatística entre os 

valores dos voxels correspondentes nas duas séries de imagens, que deve ser máxima 

quando as imagens estão alinhadas geometricamente. O critério de maximização da IM 
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está ilustrado com um exemplo de imagens de crânio de um paciente em TC (FIG. 34a) e 

em RM do tipo T2 (FIG. 34b), com a apresentação do histograma conjugado dos valores 

de intensidade das imagens antes do alinhamento (FIG. 34c) e após o alinhamento 

(FIG. 34d). 

 
 TC  RM do tipo T2 
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FIGURA 34: Imagens de crânio de um paciente em TC (a) e em RM do tipo T2 (b). 
Histograma conjugado antes do alinhamento (c) com IM(TC,RM) = 0,52 e 
após o alinhamento (d) com IM(TC,RM) = 0,86. 

 

Nesta posição de melhor alinhamento, os valores de grande intensidade nas 

imagens de TC, provenientes dos voxels do osso do crânio, correspondem aos valores de 

baixa intensidade na imagem de RM, resultando em um pico no histograma conjugado na 

região 3 da FIG. 34d, o que não ocorria antes do alinhamento correto das imagens. A 

concentração de pontos na região 1 corresponde ao ar, tanto em TC com em RM. Pode-se 

notar que a região 3, referente aos valores altos de intensidade das estruturas ósseas em 

TC, tem os mesmos valores de intensidade que o ar em RM. 

A maior parte dos valores correspondentes das duas modalidades de imagens no 

histograma conjugado se concentra na região 2, que se apresenta como uma faixa 
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extensa de valores de intensidade de RM, mas como uma faixa estreita de valores de 

intensidade de TC. Isto ocorre porque as imagens de RM apresentam uma grande 

diferenciação para tecidos moles, ao contrário de TC, que diferencia ar, pulmão, tecido e 

osso. Quando as imagens estão desalinhadas, ocorre uma dispersão da concentração de 

pontos no histograma conjugado (FIG. 34c). A informação mútua entre ambas as 

imagens é, portanto, maior para o caso de alinhamento, com valor de IM(TC,RM) = 0,86 

do que desalinhadas IM(TC,RM) = 0,52. 

O método de maximização da IM utilizado neste trabalho procura por um 

máximo global em um espaço de seis dimensões, com três graus de liberdade para a 

rotação e três graus para translação, utilizando o modelo de corpo rígido. Este método de 

otimização não linear pesquisa pelo máximo global dentro de uma topografia de valores 

de IM complexa (FIG. 35), com muitos máximos locais (FIG. 36). 

  

 
FIGURA 35: Topografia característica de valores de IM para a fusão de imagens ao redor 

do pico de alinhamento máximo. A variação dos valores da IM em função 
da rotação, de -180 a 180 graus, de uma das imagens em torno do eixo x. 

 

A FIG. 35 mostra um exemplo da variação do valor da IM quando a imagem a 

ser alinhada (imagem flutuante) gira em torno de um eixo, exemplificado como eixo x, 

pela procura do ponto de alinhamento máximo. Conforme o ângulo de projeção da 

imagem flutuante sobre a imagem de referência, o valor da IM aumenta ou diminui, 

atingindo um valor máximo (p.ex. em 0º) quando as imagens estão completamente 

alinhadas. Pluim et al. (2000) descrevem que é comum um máximo local parar o processo 

de busca antes de atingir o máximo global, gerando um alinhamento incorreto das 

imagens. Pode-se notar na FIG. 35 que em diversos ângulos ao redor do eixo x há regiões 

com máximos locais. 



MATERIAIS E MÉTODOS 55 

Durante o processo de alinhamento das imagens, o valor da IM é comparado 

com os valores obtidos em posições anteriores para saber se deve ou não continuar com 

a busca pelo ponto de máximo. Quando a IM se aproxima do pico de máximo (FIG. 36) 

nota-se a presença de diversos máximos locais, que podem interromper o processo de 

otimização para apresentar o resultado da fusão das imagens. 
 

 
FIGURA 36: Máximos locais múltiplos na região de pico do alinhamento das imagens. 
 

A presença de muitos máximos locais na curva de IM (FIG. 35) gera um 

problema para encontrar um posicionamento inicial adequado para o processo de 

alinhamento, sem risco ser interrompido em uma região de pico, mas longe do máximo 

local (Zacharaki et al., 2003). A FIG. 37 mostra dois conjuntos de imagens de um mesmo 

paciente obtidas por modalidades diferentes A e B. Quando a função de transformação de 

coordenadas tem início, ocorrem rotações e translações da imagem flutuante para 

comparar o valor da IM obtido em cada transformação. 

 

   
Modalidade A Modalidade B 

FIGURA 37. Orientação espacial de dois conjuntos de imagens de modalidade diferentes. 
 

Eventualmente, a função de transformação encontrar um valor máximo local de 

informação mútua IM1(A, B) no alinhamento invertido das imagens (FIG. 38a), pois 

grandes partes das estruturas anatômicas e de ar estão sobrepostas.  
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IM1(A, B) 

 
a 

IM2(A, B) 

 
b 

IM3(A, B) 

 
c 

FIGURA 38. Fusão das imagens de modalidades A e B com valores máximos locais de IM 
para diversos alinhamentos. a) IM1(A,B) para 180 graus. b) IM2(A,B) para 
90 graus. c) IM3(A,B) para 5 graus. 

 

Na FIG. 38b, o alinhamento das imagens apresenta sobreposições de muitas 

regiões de estruturas anatômicas com regiões sem tecido (ar), obtendo um valor máximo 

local IM2(A, B). Comparativamente, o valor IM1(A, B) é maior que IM2(A, B), pois há uma 

maior sobreposição de regiões de tecidos e de ar em ambas as modalidades. Na FIG. 38c, 

temos um alinhamento melhor, com valor IM3(A, B) que supera os dois valores anteriores, 

mas é menor que o valor da IM para um alinhamento ideal das duas modalidades. 

Portanto, analisando os diferentes valores da maximização da informação mútua da 

FIG. 38, nota-se que a IM3(A,B) > IM1(A,B) > IM2(A,B). 

Como a IM pode apresentar um valor alto durante o alinhamento das imagens, 

como em IM1(A,B) ou IM2(A,B), e parar a função de transformação em um máximo local, 

mesmo que as imagens estejam completamente desalinhadas, optou-se pela realização 

de um alinhamento inicial utilizando o método de fusão de imagens por pontos 

referenciais e posteriormente a aplicação do método de maximização da IM. Com isto, 

evitam-se situações iniciais em que a IM é maior para disposições adversas, que podem 

resultar em fusões completamente erradas. 

2.8. Algoritmo de alinhamento 

Cada modalidade de imagem tem um conjunto de coordenadas tridimensionais 

com orientações esquerda/direita, anterior/posterior e inferior/superior relativas ao 

paciente. Esta orientação é obtida automaticamente das informações do cabeçalho do 

arquivo da imagem. Os índices dos voxels em cada imagem são convertidos em 

coordenadas em milímetros de acordo com o tamanho dos pixels e com o espaçamento 

entre os cortes das imagens. 
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O método de alinhamento depende da função de transformação que é aplicada 

nas coordenadas da imagem flutuante. Esta função de transformação (EQ. 16) possui 

3 graus de liberdade para translação e 3 graus de liberdade para rotação. Para o processo 

de alinhamento, um dos conjuntos de imagens é selecionado para ser a imagem flutuante 

A da qual são extraídos voxels s ∈ S , sendo S todo o conjunto de voxels de A. A função 

de transformação geométrica Tα com parâmetros α (TAB. 6) é aplicada nas coordenadas 

dos voxels s para associação com as coordenadas da imagem de referência B. Os 

parâmetros α estabelecidos para a movimentação de translação e rotação da função de 

transformação para o alinhamento das imagens estão apresentados na TAB. 6. 

 

TABELA 6. Parâmetros α estabelecidos para os movimentos de translação e rotação da 
função de alinhamento do conjunto de imagens por IM. 

 
Rotação Translação 

(mm) radianos graus 

8,0 0,170 9,74 

6,0 0,100 5,79 

3,0 0,050 2,86 

2,0 0,020 1,15 

1,0 0,010 0,57 

0,5 0,004 0,23 

0,2 0,001 0,06 

 

Os valores iniciais de translação e de rotação são maiores e vão sendo 

gradativamente reduzidos, até a função de transformação atingir a posição de 

alinhamento máximo. 

Os elementos da matriz do histograma conjugado h(A,B) do volume de 

sobreposição s ∈ Sα ⊂ S de A e B é preenchido com os pares de intensidade 

(a(s), b(Tα(s)) para todo s ∈ Sα (Maes et al., 2003). Neste trabalho, foi considerado que 

h(A,B) é preenchido pelos pares de intensidade (a(s), b(Tα(s)) para todo s ∈ S, pois se a 

coordenada de A não tiver um valor correspondente em B, um valor unitário é gerado em 

um elemento aleatório no histograma conjugado. Isto é importante para não piorar o 

alinhamento das imagens, pois a dispersão de probabilidades do histograma diminui pelo 

número menor de pontos adicionados no histograma, não pelo aumento da IM.  
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Para preencher o histograma conjugado h(A,B) com rapidez, as intensidades das 

imagens flutuante e de referência foram normalizadas linearmente para variar de 

[0, nA -1] e [0, nB -1], respectivamente, sendo nA x nB o número total de elementos do 

histograma conjugado, com nA = nB = 512. Em geral, após a transformação Tα(s), a nova 

coordenada do voxel s de A não coincide no centro de um voxel em B, sendo necessário 

uma função de interpolação para se obter um valor de intensidade b(Tα(s)). 

Os parâmetros α estabelecidos para a movimentação de translação e rotação da 

função de otimização não linear para o alinhamento dos conjuntos de imagens estão 

apresentados na TAB. 6. Nota-se que mesmo os valores iniciais são pequenos, 

comparados com o tamanho das imagens, pois as imagens já estão alinhadas pelo 

método por pontos referenciais antes da otimização por IM. Portanto, embora as imagens 

estejam relativamente desalinhadas, devido ao erro subjetivo de marcação dos pontos 

referenciais, as distâncias e os ângulos de rotação não necessitam ser grandes para 

atingirem o alinhamento adequado das imagens. Isto também diminui o tempo de 

processamento do método de otimização. Os intervalos finais de translação e rotação 

apresentados na TAB. 6 mostram o limite da otimização por IM, cujos valores são 

menores que a largura dos voxels das imagens, não havendo necessidade de reduzi-los 

ainda mais. 

A topografia de valores de IM durante o alinhamento das imagens geralmente 

contém máximos locais múltiplos (FIG. 36). Os máximos locais podem ter duas causas 

diferentes. Uma representa uma boa aproximação local das duas imagens. A outra é 

devido às imperfeições inerentes à implementação, como p.ex., o máximo local pode 

ocorrer como resultado da sub-amostragem ou da interpolação. 

2.8.1. Sub-amostragem 

A anisotropia no tamanho dos voxels entre as imagens de diferentes modalidades 

podem ser corrigidas aplicando-se uma metodologia de sub-amostragem das imagens. A 

complexidade computacional do critério de IM é proporcional ao número de voxels que 

são comparados da imagem flutuante para a imagem de referência para preencher o 

histograma conjugado (Zitová e Flusser, 2003). 

Para aumentar a velocidade de processamento do método de alinhamento pode-

se aplicar uma sub-amostragem da imagem flutuante, que reduz o número de voxels a 

serem processados, até um valor que não prejudique o comportamento da otimização. 
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Um conjunto de imagens de RM, p.ex., com 256 x 256 x 26 voxels com tamanhos de 

1,25 mm x 1,25 mm x 4,0 mm pode ser convertido por sub-amostragem em um conjunto 

com 128 x 128 x 42 voxels com tamanhos de 2,5 mm x 2,5 mm x 2,476 mm (Pluim et al., 

2004). Neste trabalho, este recurso não foi utilizado para preservar todas as informações 

contidas nas imagens. 

2.8.2. Interpolação 

Para o alinhamento de duas imagens, a função de transformação altera as 

coordenadas de um voxel da imagem flutuante, na tentativa de conseguir o mesmo 

paralelismo da imagem de referência, para obter o valor de intensidade do voxel desta 

imagem. Mas, as coordenadas do voxel da imagem flutuante geralmente não coincidem 

com o centro do voxel da imagem de referência. Isto pode ocorrer por erro de 

alinhamento (rotação e translação) e por diferenças de tamanho dos voxels. 

Um problema que a interpolação pode causar é um padrão de artefatos na 

função de alinhamento. Estes artefatos requerem atenção, pois podem interromper o 

processo de alinhamento pela presença de vários máximos locais, diminuindo a qualidade 

do alinhamento. A técnica adotada neste trabalho foi a interpolação linear nas três 

dimensões, chamada de trilinear, que define a intensidade de um ponto como uma 

combinação balanceada pelas intensidades dos voxels vizinhos. Os pesos de cada 

intensidade dos voxels vizinhos são linearmente dependentes da distância do ponto até o 

centro dos voxels (Maes et al, 2003; Pluim et al., 2003).  

2.8.3. Otimização 

Os máximos locais na função de alinhamento podem ser reduzidos por mudanças 

na implementação, tais como: um método de interpolação de ordem superior, filtragem 

das imagens para reduzir ruídos e artefatos e aumentar os elementos da matriz do 

histograma conjugado (Pluim et al., 2003). Neste trabalho, estes três itens foram 

implementados, como: o método de interpolação trilinear, função de limpeza das imagens 

e histograma conjugado com matriz de 512 x 512 elementos, respectivamente. Por causa 

da existência de máximos locais, a escolha da rotina de otimização tem uma grande 

influência nos resultados do método de alinhamento. 
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Uma propriedade importante da função de alinhamento que influencia a 

eficiência do método de otimização é o intervalo de movimentação da função de 

transformação (Studholme et al., 1999). Para os métodos de alinhamento por intensidade 

dos voxels, como IM, é possível ocorrer um grande erro no alinhamento das duas 

imagens que resulta em um valor de IM mais alto do que para a transformação correta 

(FIG. 38). No intervalo de busca da função de otimização, o valor de máximo alcançado 

pode não ser o máximo global.  

Isto tem duas conseqüências para a otimização da função de alinhamento. A 

primeira é que se a otimização começa fora do alcance do máximo desejado, ela tem 

pouca chance de levar ao alinhamento correto. A segunda conseqüência é que rotinas de 

otimização probabilísticas, com métodos de múltiplos inícios (Press et al., 1997), não são 

adequadas para medidas de IM, pois podem se mover para fora da faixa de captura do 

máximo global e ocasionar um tempo excessivo de processamento.  

O método de otimização adotado neste trabalho foi o downhill simplex (Press et 

al., 1997), que é rápido devido à sua busca local não derivativa. O método de Powell 

(Press et al., 1997) é descrito com sendo mais rápido, porém não convergiu para o valor 

de máximo global em vários casos testados. O simplex é uma figura geométrica de N 

dimensões que consiste de N+1 pontos (vértices) e todos os seus segmentos lineares 

interconectados. Em duas dimensões, um simplex é um triângulo. Em três dimensões, é 

um tetraedro, não necessariamente um tetraedro regular. Os simplexes que interessam 

são os não degenerativos, ou seja, aqueles que formam um volume fechado N-

dimensional. Se qualquer ponto de um simplex não degenerativo é tomado como origem, 

então os outros N pontos definem as direções do vetor que expande o espaço vetorial N-

dimensional. 

O ponto de partida para o processo de otimização foi definido neste trabalho 

como sendo o método de pontos referenciais, para que o algoritmo inicie a busca pelo 

máximo global em uma topografia hexa-dimensional. O método de downhill simplex deve 

começar não com apenas um ponto, mas com N+1 pontos, que definem um simplex 

inicial (FIG. 39), sendo um desses pontos o ponto de partida P0. Os outros N pontos são: 

 
 

 Pi = P0 + α ei      (44) 
 



MATERIAIS E MÉTODOS 61 

em que ei’s são os vetores unitários N e α é o parâmetro de transformação (TAB. 6). O 

método de downhill simplex realiza as iterações movendo o ponto do simplex no qual a 

função é maior (ponto alto) através da face oposta do simplex para um ponto baixo. 

Quando é possível, o método expande o simplex em uma ou outra direção. Quando 

alcança um pico, o método se contrai em todas as direções, permanecendo no ponto de 

máximo. Os movimentos básicos estão apresentados na FIG. 39. 

 
 

 

 
 

FIGURA 39. Resultados possíveis de uma iteração no método de downhill simplex. O 
simplex no início é um tetraedro, sendo que no final da iteração pode ser: a) 
uma reflexão a partir do ponto alto, b) uma reflexão e expansão a partir do 
ponto alto, c) uma contração unidimensional a partir do ponto alto ou d) 
uma contração em todas as dimensões em direção ao ponto baixo. 

 

Devido à possibilidade deste método obter máximos locais ao invés do máximo 

global, se faz necessário reiniciar este processo várias vezes para assegurar a 

convergência no máximo global da função. Neste trabalho, como utilizamos o método por 

pontos referenciais para uma aproximação inicial do máximo global, não é preciso 

reiniciar o processo de otimização, que se torna extremamente mais rápido. 

A extensão da faixa de captura do máximo global depende de dois fatores, que 

não podem ser determinados com antecedência: propriedades das imagens, p.ex. 

modalidade, FOV e quantidade de informação; alinhamento das duas modalidades de 

imagens, p.ex. imagens transversais com mesmo ângulo de corte (caso ideal) ou uma 

modalidade com cortes transversais e a outra com cortes coronais ou sagitais (caso 

extremo). Por estes motivos, manteve-se o método de alinhamento por pontos 
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referenciais como uma aproximação inicial para o processo de otimização não linear 

(downhill simplex) do método de maximização da IM. 

2.9. Avaliação do método 

Uma maneira de se obter uma validação internacional do método de fusão 

desenvolvido neste trabalho foi pela sua participação do projeto “Evaluation of 

Retrospective Image Registration”, NIH 1 R01 NS33926-02, mantido por J. Michael 

Fitzpatrick, da Universidade Vanderbilt, Nashville, EUA (West et al., 1997, 1999). 

A Universidade Vanderbilt promove um estudo, desde 1996, para avaliar as 

técnicas de fusão de imagens que foram desenvolvidas com metodologias diferentes. Para 

isso, seus padrões de referências são imagens obtidas com um método prospectivo por 

marcadores fiduciais. Antes da aquisição das imagens, cada paciente teve implantados 

quatro marcadores e um arco estereotáxico. 

Para assegurar que os métodos de fusão dos participantes analisados não 

fossem favorecidos com a presença destes pontos fiduciais, esses marcadores foram 

devidamente removidos das imagens. As regiões removidas foram preenchidas por 

padrões de fundo simulados de cada modalidade de imagem. Os conjuntos de imagens de 

diversos pacientes foram disponibilizados para aplicação da técnica de alinhamento e 

fusão de imagens. As coordenadas de transformação obtidas no alinhamento (TAB. 7) 

foram descritas pela especificação do movimento de oito pontos da aresta do volume da 

imagem (FIG. 40). 

Após o alinhamento das imagens, os pontos 1 a 8 são transformados para outras 

coordenadas, chamados de 1’ a 8’ (FIG. 41). Os pontos 1 a 8 da FIG. 40 estão 

apresentados no lado esquerdo da TAB. 7, com as respectivas coordenadas x, y e z, 

sendo que os pontos 1’ a 8’ da FIG. 41 estão do lado direito com suas coordenadas de 

transformação new_x, new_y e new_z. 
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TABELA 7. Modelo da tabela de envio das coordenadas de transformação de cada 
modalidade de fusão para Universidade Vanderbilt. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    a            b 

FIGURA 40: Volume das imagens antes do alinhamento. a) coordenadas da imagem 
flutuante. b) imagem de referência. Os pontos 1 a 8 são os vértices do 
volume do conjunto de imagens, relativos aos eixos x, y e z. 

 

Transformation Parameters 

Investigator(s): 

Site: 

Method: 

Date: Tue Sep 13 19:47:35 2005 

Patient number: 001 

From: CT 

To: mr_T1 

Point x y z new_x new_y new_z 

1 0.0000 0.0000 0.0000 6.0938 -17.8519 -27.5782

2 333.3333 0.0000 0.0000 337.7586 -42.5661 -25.0610

3 0.0000 333.3333 0.0000 30.0180 313.7312 -14.8685

4 333.3333 333.3333 0.0000 361.6828 289.0170 -12.3514

5 0.0000 0.0000 112.1046 4.9097 -21.9911 84.4700 

6 333.3333 0.0000 112.1046 336.5746 -46.7054 86.9872 

7 0.0000 333.3334 112.1046 28.8339 309.5921 97.1797 

8 333.3334 333.3334 112.1046 360.4988 284.8778 99.6968 

(All distances are in millimeters.) 
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FIGURA 41: Volumes das imagens após o alinhamento, de maneira que a cabeça em uma 
modalidade está alinhada com outra. Os pontos 1’ a 8’ são utilizados para 
especificar as coordenadas da transformação. 

 

O banco de dados da Universidade Vanderbilt, disponibilizado via FTP (File 

Transfer Protocol), é composto das seguintes modalidades de imagens: TC, PET 

(FIG. 42), RM em PD (FIG. 43), RM em T1 (FIG. 44) e RM em T2 (FIG. 45).  
 

  
TC PET 

FIGURA 42: Imagens de TC e de PET do banco de dados da Universidade Vanderbilt. 
 

  
RM_PD RM_PD_retificada 

FIGURA 43: Imagens de RM em PD, original e retificada, do banco de dados da 
Universidade Vanderbilt. 
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RM_T1 RM_T1_retificada 

FIGURA 44: Imagens de RM em T1, original e retificada, do banco de dados da 
Universidade Vanderbilt. 

 

  
RM_T2 RM_T2_retificada 

FIGURA 45: Imagens de RM em T2, original e retificada, do banco de dados da 
Universidade Vanderbilt. 

 

Para todas essas modalidades, as imagens aparecem em cortes transversais, 

exceto para ressonância magnética em MP-RAGE (magnetization-prepared rapid gradient-

echo), cujas imagens estão em cortes coronais e sagitais (FIG. 46). A preparação da 

magnetização consiste de um pulso de inversão seguido de uma pausa de 400 ms, que 

aumenta a intensidade da imagem em T1. 

Os conjuntos de imagens de TC têm uma resolução de 512 pixels nas direções x 

e y e contêm entre 28 e 34 cortes na direção z. O tamanho do voxel é 0,65 mm em x e y 

e 4,0 mm em z. Para RM, os conjuntos de imagens em T1, PD e T2 têm uma resolução de 

256 pixels nas direções x e y e contêm entre 20 e 26 cortes na direção z. O tamanho do 

voxel varia entre 1,25 a 1,28 mm em x e y e 4,0 mm em z. Para PET, os conjuntos de 

imagens têm uma resolução de 128 pixels nas direções x e y e contêm 15 cortes na 
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direção z. O tamanho do voxel é de 2,59 mm em x e y e 8,0 mm em z. Estes valores 

estão apresentados na TAB. 8. 

 

  
RM_MP-RAGE_sagital RM_MP-RAGE_coronal 

FIGURA 46: Imagens de RM em MP-RAGE de um paciente da Universidade Vanderbilt. 
 

Algumas séries de imagens de RM do banco de dados da Universidade Vanderbilt 

foram corrigidas para as heterogeneidades do campo magnético principal, utilizando uma 

técnica de retificação de imagens desenvolvida por Chang e Fitzpatrick (1992). Esta 

técnica gera uma nova imagem livre das distorções geométricas e de intensidade a partir 

de um par de imagens adquiridas com gradientes invertidos. As distorções escalares das 

imagens de RM foram corrigidas por um arco estereotáxico de tamanho e formato 

conhecidos. Os fatores de escala foram ajustados pela mudança das dimensões dos 

voxels. Estas imagens são chamadas de RM retificadas. 

As imagens de TC foram adquiridas com um tomógrafo Siemens DR-H, as 

imagens de RM com Siemens SP 1,5 T e as imagens de PET com um Siemens CTI ECAT 

933/08-16. Para RM, as imagens em T1 foram adquiridas com um tempo de eco (TE) de 

15 ms e tempo de repetição (TR) de 650 ms (20 cortes) ou de 800 ms (26 cortes). As 

imagens em PD com TE de 20 ms e TR de 2550 ms (20 cortes) ou 3000 ms (26 cortes). 

As imagens em T2 foram adquiridas com TE de 90 ms e o mesmo TR de PD. Para as 

imagens de PET, cada paciente recebeu uma injeção com 10 mCi de flúor-desoxi-glicose 

marcada com 18F. 
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TABELA 8a. Características dos conjuntos de imagens de TC, RM e PET dos pacientes 001 
a 008 do banco de dados da Universidade Vanderbilt. 

 
Pacientes 

Modalidade de imagem 
001 002 003 004 005 006 007 008 

nº. de cortes 28 29 34 27 33 30 28 --- 
matriz (pixels) 512 512 512 512 512 512 512 --- 

largura do pixel (mm) 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 --- 
TC 

espessura do corte (mm) 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 --- 

nº. de cortes 26 26 20 20 26 26 26 24 
matriz (pixels) 256 256 256 256 256 256 256 256 

largura do pixel (mm) 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25

RM 
PD 

espessura do corte (mm) 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

nº. de cortes 26 26 20 20 26 26 26 --- 
matriz (pixels) 256 256 256 256 256 256 256 --- 

largura do pixel (mm) 1,27 1,26 1,26 1,26 1,25 1,26 1,27 --- 

RM 
PD 

retif. 
espessura do corte (mm) 4,11 4,10 4,07 4,05 4,10 4,08 4,08 --- 

nº. de cortes 26 --- 20 20 26 26 26 24 
matriz (pixels) 256 --- 256 256 256 256 256 256 

tamanho do pixel (mm) 1,25 --- 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25

RM 
T1 

espessura do corte (mm) 4,00 --- 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

nº. de cortes 26 26 20 20 26 --- 26 --- 
matriz (pixels) 256 256 256 256 256 --- 256 --- 

largura do pixel (mm) 1,26 1,27 1,26 1,26 1,25 --- 1,28 --- 

RM 
T1 

retif. 
espessura do corte (mm) 4,13 4,06 4,06 4,05 4,09 --- 4,09 --- 

nº. de cortes 26 26 20 20 26 26 26 24 
matriz (pixels) 256 256 256 256 256 256 256 256 

largura do pixel (mm) 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25

RM 
T2 

espessura do corte (mm) 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

nº. de cortes 26 26 20 20 --- 26 26 --- 
matriz (pixels) 256 256 256 256 --- 256 256 --- 

largura do pixel (mm) 1,27 1,27 1,26 1,26 --- 1,27 1,27 --- 

RM 
T2 

retif. 
espessura do corte (mm) 4,16 4,07 4,06 4,04 --- 4,07 4,11 --- 

nº. de cortes 15 15 --- --- 15 15 15 15 
matriz (pixels) 128 128 --- --- 128 128 128 128 

largura do pixel (mm) 2,59 2,59 --- --- 1,94 2,59 2,59 2,59
PET 

espessura do corte (mm) 8,00 8,00 --- --- 8,00 8,00 8,00 8,00
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TABELA 8b. Características dos conjuntos de imagens de TC, RM e PET dos pacientes 101 
a 109 do banco de dados da Universidade Vanderbilt. 

 
Pacientes 

Modalidade de imagem 
101 102 103 104 105 106 107 108 109 

nº. de cortes 49 49 44 49 42 44 45 40 41 
matriz (pixels) 512 512 512 512 512 512 512 512 512 

largura do pixel (mm) 0,45 0,42 0,41 0,40 0,44 0,42 0,42 0,42 0,40
TC 

espessura do corte (mm) 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

nº. de cortes 52 52 52 52 --- --- --- --- --- 
matriz (pixels) 256 256 256 256 --- --- --- --- --- 

largura do pixel (mm) 0,86 0,82 0,78 0,78 --- --- --- --- --- 

RM 
PD 

espessura do corte (mm) 3,00 3,00 3,00 3,00 --- --- --- --- --- 

nº. de cortes 52 52 52 52 51 52 52 52 52 
matriz (pixels) 256 256 256 256 256 256 256 256 256 

largura do pixel (mm) 0,86 0,82 0,78 0,78 0,86 0,82 0,86 0,82 0,82

RM 
T1 

espessura do corte (mm) 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

nº. de cortes 52 52 --- 52 52 52 52 52 52 
matriz (pixels) 256 256 --- 256 256 256 256 256 256 

largura do pixel (mm) 0,86 0,82 --- 0,78 0,86 0,82 0,86 0,82 0,82

RM 
T2 

espessura do corte (mm) 3,00 3,00 --- 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

nº. de cortes 128 128 128 128 128 128 128 128 128 
matriz (pixels) 256 256 256 256 256 256 256 256 256 

largura do pixel (mm) 0,98 0,98 0,98 0,98 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99

RM 
MP-

RAGE 
espessura do corte (mm) 1,37 1,25 1,25 1,25 1,66 1,66 1,66 1,66 1,58

 

A partir das coordenadas de transformação enviadas para a Universidade 

Vanderbilt, foi realizada a determinação das posições de um conjunto de regiões 

específicas, conhecidas como volumes de interesse (VOI - volumes of interest). Estes 

volumes de interesse, apresentados na FIG. 47, correspondem às seguintes posições 

anatômicas: 1) abertura máxima do quarto ventrículo; 2) junção do quarto ventrículo com 

aqueduto; 3) globo ocular direito; 4) globo ocular esquerdo; 5) quiasma óptico; 6) ápice 

da fissura de Sylvian esquerda; 7) ápice da fissura de Sylvian direita; 8) junção do sulco 

central com a linha média; 9) ponta occipital esquerda e 10) ponta occipital direita. 
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FIGURA 47. Volumes de interesse (VOI) utilizados para a avaliação da exatidão. 
1) abertura máxima do quarto ventrículo; 2) junção do quarto ventrículo 
com aqueduto; 3) globo ocular direito; 4) globo ocular esquerdo; 5) 
quiasma óptico; 6) ápice da fissura de Sylvian esquerda; 7) ápice da fissura 
de Sylvian direita; 8) junção do sulco central com a linha média; 9) ponta 
occipital esquerda e 10) ponta occipital direita 

 

Para a estimativa da exatidão do alinhamento, o pixel central de cada VOI é 

encontrado e sua posição é convertida de uma indexação do voxel para uma posição 

milimétrica c na modalidade de referência, utilizando o tamanho do voxel conhecido para 

o volume da imagem (FIG. 48). Seja Rg e Tg a matriz de rotação e o vetor de translação, 

respectivamente, da transformação de corpo rígido G do padrão de referência (gold 

standard), e Rr e tr os componentes de rotação e translação da transformação do método 

retrospectivo R. O ponto c’ da imagem flutuante é definido de maneira que c é uma 

descrição de c’ sob a transformação G. Portanto: 
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c = G(c’) = Rgc’ + tg     (45) 

 

Invertendo a equação 43, tem-se: 

 

     c' = G-1(c) = Rg
-1c – Rg

-1tg      (46) 

 

O ponto c” na modalidade de referência é definido como a descrição de c’ sob a 

transformação retrospectiva. Portanto, 

 

c" = R(c’) = Rrc’ + tr     (47) 

 

A diferença entre a posição do alvo alinhado pelo método retrospectivo e a do 

padrão de referência é: 

 

d= c” – c     (48) 

 

Este erro de alinhamento do alvo (TRE – target registration error) na posição 

anatômica do VOI é definido como sendo a distância euclidiana d entre c e c”. 

 

TRE = d = |d|     (49) 

 

Se a transformação retrospectiva difere do padrão de referência apenas por uma 

translação, então TRE = |tr-tg|. Geralmente a diferença inclui uma componente rotacional, 

de modo que a dependência espacial de TRE apresenta uma simetria cilíndrica sobre um 

eixo s pertencente à imagem de referência: 

22 b  ar  TRE +=      (50) 

 

em que a = 2(1 – cosθ), r = |r|, b = |t|||, θ  é o ângulo de rotação sobre s e r é a distância 

perpendicular de c a partir de s. 
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FIGURA 48. Cálculo da exatidão do alinhamento retrospectivo em um VOI, representado 
por uma elipse na modalidade de referência (imagem da direita). A 
transformação inversa (G-1) do padrão de referência é aplicada no ponto c, 
que representa o centro do voxel do VOI, dando o ponto c’ na imagem 
flutuante (imagem da esquerda). A transformação retrospectiva R é aplicada 
em c’, originando o ponto c”. O erro de alinhamento da transformação 
retrospectiva é a distância euclidiana entre c e c”. 

 

Mas os valores do padrão de referência, obtidos por imagens com marcadores 

fiduciais, utilizados para avaliar os métodos retrospectivos também apresentam incertezas 

que foram estimadas, utilizando simulações numéricas, em 0,4 mm para fusão de TC com 

RM e 1,7 mm para PET com RM (Fitzpatrick et al., 1998). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As imagens médicas de modalidades diferentes, como a TC, RM e PET, possuem 

informações que podem ser complementadas por um método de fusão. O método 

adotado neste trabalho realiza o alinhamento e a fusão das imagens de diferentes 

modalidades pela maximização da IM entre elas, que determina a distribuição de 

probabilidade de um valor do voxel de uma modalidade se for conhecido o voxel da outra 

modalidade. 

O método de fusão de imagens por maximização da IM é aplicado após o 

alinhamento pelo método de identificação de pontos de referências intrínsecos. Este 

método por pontos referenciais realiza uma aproximação inicial para o processo de 

otimização. Neste trabalho foi escolhido um método não linear, conhecido como downhill 

simplex (Press et al., 1997) para a maximização da IM. Embora o algoritmo de Powell seja 

mais rápido, as imagens não apresentaram um alinhamento adequado em uma série de 

testes e foi descartado. 

A função de transformação de coordenadas utiliza uma interpolação trilinear e 

procura pelo valor de máximo global em um espaço de 6 dimensões, com 3 graus de 

liberdade para translação e 3 graus de liberdade para rotação, utilizando o modelo de 

corpo rígido. 

A parte principal da rotina de programação do método de maximização da IM 

está apresentada em anexo. 

3.1. Apresentação do programa 

Para a realização da fusão, as imagens de cada modalidade foram previamente 

preparadas, consistindo na conversão do padrão DICOM para o formato específico do 

programa. Na tela apresenta-se em destaque o corte escolhido (FIG. 49), sendo que à 

direita são apresentadas as reconstruções coronal e sagital de toda a série de imagens. 

 



RESULTADOS E DISCUSSÃO 73 

 
FIGURA 49: Imagem de TC ampliada e com reconstruções coronal e sagital. 

As imagens estão apresentadas em uma janela de níveis de cinza totalmente 

aberta. Para melhor visibilidade do tecido ou de outras estruturas, é necessário fazer um 

ajuste da janela de apresentação, com a variação do brilho e do contraste, até a obtenção 

do efeito desejado. A FIG. 50 mostra as imagens em corte axial e as reconstruções 

coronal e sagital após o ajuste. 

 

 
FIGURA 50: Imagem de TC após o ajuste da janela de níveis de cinza. 
 

Este mesmo procedimento é realizado com o conjunto de imagem da outra 

modalidade. Após a preparação dos dois conjuntos de imagens, os pontos de referência 

presentes em ambas as modalidades de imagens são localizados e identificados. A 

FIG. 51 mostra a identificação do fastígio do quarto ventrículo nas imagens de TC e RM. 
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TC RM 

FIGURA 51: Identificação do fastígio do quarto ventrículo como um ponto de referência 
nas imagens de TC e de RM. 

 

Com a identificação de pelo menos quatro pontos de referência, pode-se dar 

início ao alinhamento e fusão das imagens pelo método de pontos referenciais, que 

apresenta uma janela com os valores das distâncias (erros) obtidas em cada ponto 

referencial após o alinhamento, e o erro quadrático médio destes pontos (FIG. 52a). A 

janela a seguir (FIG. 52b) mostra os valores dos elementos t[i,j] da matriz de 

transformação T (EQ. 19) obtidos após o alinhamento. 

 

a b 

FIGURA 52: Alinhamento das imagens pelo método por pontos de referência. a) janela de 
apresentação dos erros obtidos em cada ponto e o erro quadrático médio 
destes pontos. b) valores dos elementos da matriz de transformação. 

 

A FIG. 53 mostra o resultado da fusão das imagens de TC e RM pelo método de 

pontos referenciais, com uma faixa horizontal de imagem de RM sobre a imagem de TC. 
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FIGURA 53: Apresentação da fusão de imagens de TC e RM pelo método por pontos de 

referências. 

A partir desta etapa, pode-se aplicar o método de maximização da IM. A FIG. 

54a mostra o início do alinhamento, com uma janela apresentando os valores da IM 

obtidos durante o processo de otimização, que podem variar para cada parâmetro de 

transformação α aplicado. O valor da IM é armazenado e comparado com o valor obtido 

na transformação anterior. Se o valor da IM for maior, continua o deslocamento na 

mesma direção. Se o valor da IM for menor, o programa retorna à posição anterior e faz 

um deslocamento em outra direção. Em outra janela aparece o histograma conjugado, 

mostrando a variação da dispersão de probabilidade dos voxels dos conjuntos de imagens 

durante o alinhamento. Após a função de transformação encontrar o valor de máximo 

global de IM, uma janela mostra os elementos t[i,j] da matriz de transformação T 

(EQ. 19) e o valor final da IM. 

 

a b 

FIGURA 54: Fusão de imagens pelo método de maximização da IM com a apresentação 
do histograma conjugado: a) início do alinhamento b) final. 
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A FIG. 55 mostra o resultado da fusão das imagens de TC e RM pelo método de 

maximização da IM. 

 

 
FIGURA 55: Apresentação da fusão de imagens de TC e RM pelo método de maximização 

da IM. 

3.2. Redução da entropia conjugada 

Em radioterapia, utiliza-se uma função de limpeza para remover todos os 

elementos presentes na imagem que se localizam fora do contorno do paciente, como 

p.ex. a mesa de tratamento. Isto é importante para que sistema de planejamento de 

tratamento comece a incidência do feixe na pele do paciente, ocorrendo sua atenuação a 

partir deste ponto, não na mesa de tratamento (FIG. 56a). A FIG. 56b mostra a imagem 

de TC após sua limpeza, com os feixes de tratamento incidindo corretamente na pele do 

paciente, pois a mesa de tratamento do equipamento de radioterapia é feita com um 

material plástico, cuja absorção de radiação pode ser desprezada. 

 

  
a b 

FIGURA 56: Quatro feixes de tratamento incidindo no paciente: a) feixe posterior sendo 
atenuado na mesa de tratamento do tomógrafo. b) planejamento adequado 
após a limpeza da imagem e aplicado um fundo branco. 
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Esta limpeza da imagem se mostrou útil para a fusão com IM, pois todas as 

informações fora do contorno do paciente foram excluídas. Com isso, a entropia 

(quantidade de informação) de cada uma das imagens diminuiu. Mas esta redução de 

entropia foi favorável, pois a informação removida da imagem, p.ex. mesa de tratamento 

(em TC e RM) e artefatos (em RM e PET), não tem similar na outra modalidade de 

imagem. Isto causa apenas um aumento na entropia conjugada, não colaborando com a 

IM. 

A FIG. 57 mostra um exemplo de fusão de TC com PET. Antes da utilização do 

método de limpeza das imagens, a IM apresentou um valor inicial de 0,584 e final de 

0,603. Isto representou uma melhora de 3,2% no alinhamento das imagens. Após o 

método de limpeza, o valor inicial e final da IM foi de 0,546 e 0,583, respectivamente. 

Apesar dos valores serem menores após a limpeza, a variação percentual foi de 6,3%. 

Portanto, a IM é beneficiada com o método de limpeza. 

 

 
FIGURA 57: Fusão de imagens de TC e PET pelo método de maximização da IM após a 

limpeza das imagens. 
 

O método de limpeza das imagens diminui o valor da entropia conjugada, que 

pode ser notada no histograma conjugado. Para exemplificar, foi realizada a fusão de dois 

conjuntos de imagens de TC iguais. 

Na FIG. 58a foi feita uma limpeza de um dos conjuntos de imagens, sendo que o 

outro conjunto permaneceu com as imagens originais. Foi utilizada uma função de 

subtração dos valores altos de intensidade (osso) para destacar o contorno das 

estruturas. No histograma conjugado (FIG. 58b) pode-se notar que os voxels do ar e da 

mesa, presentes na imagem flutuante, não têm pares correspondentes na imagem de 

referência (após a limpeza), formando faixas horizontais no limite inferior do histograma 

conjugado. Isto ocorre em decorrência da implementação do histograma, que gera pontos 
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aleatórios quando não há volume correspondente da imagem de referência na 

coordenada do voxel analisado. 

 

  
a b 

  
c d 

FIGURA 58: Fusão de imagens de TC-TC iguais com histograma conjugado. a) limpeza de 
um conjunto de imagens. b) presença de pontos dispersos. c) limpeza dos 
dois conjuntos de imagens. d) histograma com concentração de pares de 
intensidade na diagonal. 

 

Na FIG. 58c, os dois conjuntos de imagens foram limpos de informações que 

estavam externas ao contorno do paciente e o histograma conjugado (FIG. 58d) 

apresentou uma concentração de pares de intensidade somente em sua diagonal. Nota-se 

que não há pares de intensidade na região do histograma conjugado referente aos 

valores de intensidade baixa (ar). 

3.3. Análise do método 

Para verificar a eficiência do método de otimização da função de transformação e 

sua estabilidade, as imagens de TC e de RM de uma paciente foram propositalmente 

desalinhadas (FIG. 59a) por meio da localização incorreta dos pontos de referências em 

cada modalidade.  
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a b 

FIGURA 59: Fusão de imagens TC-RM. a) antes da IM, com desalinhamento proposital. 
b) após a maximização de IM 

 

A partir deste resultado incorreto, foi aplicado o método de maximização de IM, 

resultando em uma fusão de grande qualidade (FIG. 59b), como se pode observar na 

continuidade dos contornos externos do paciente, das órbitas e do tronco encefálico. A 

fusão de imagens pode ser analisada pela representação gráfica dos histogramas 

conjugados (FIG. 60), que mostram os valores de intensidade em níveis de cinza das 

imagens da tomografia no eixo x e os valores de intensidade em níveis de cinza das 

imagens da ressonância magnética no eixo y. Os valores da IM antes e após o método de 

maximização de IM é de 0,38 e 0,76, respectivamente. 

     

  
a b 

FIGURA 60: Histogramas conjugados da fusão TC-RM. a) antes e b) após a maximização 
da IM. 
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Uma outra maneira de verificar o alinhamento do método é pelas coordenadas 

da imagem. Para isso, dois conjuntos de imagens iguais de TC foram desalinhados pela 

marcação de pontos de referência em posições diferentes em cada imagem. Os valores 

dos erros de alinhamento de cada ponto estão mostrados na FIG. 61, com um erro 

quadrático médio de 9,4 mm. 

 

 
FIGURA 61: Valores dos erros de cada ponto de referência após o alinhamento. 
 

Em seguida, foi realizada a fusão pelo método de maximização de IM. Os valores 

dos coeficientes t[i,j] da matriz de transformação T (EQ. 16) da imagem flutuante após o 

alinhamento incorreto pelo método de pontos referenciais e após o método por IM estão 

apresentados na TAB. 9.  

Após a maximização por IM, os valores da matriz de rotação r estão muito 

próximos do valor ideal (EQ. 17). Como as imagens são iguais, o vetor de translação 

arbitrário (tx, ty, tz) deveriam assumir o valor (0,0,0) após o alinhamento, sendo que os 

valores obtidos foram (0,197 mm, -0,027 mm, -0,026 mm). 

Os valores dos ângulos de rotação ao redor dos eixos x, y e z também foram 

muito próximos de 0, sendo rx= 0,005 rad, ry = -0,079 rad e rz = -0,018 rad. Na TAB. 9 

também estão apresentadas as imagens da fusão e o histograma conjugado antes e após 

o alinhamento por IM. Pode-se notar um alinhamento ótimo das imagens. Com estas 

verificações, conclui-se que o método apresenta estabilidade e está apto para sua 

utilização na prática clínica em radioterapia. 

3.4. Fusão de imagens do banco de dados da Universidade Vanderbilt. 

A exatidão do algoritmo de alinhamento por maximização da IM foi validada pelo 

projeto conduzido por Fitzpatrick et al. (West et al., 1997, 1999) da Universidade 

Vanderbilt, Nashville, EUA, para avaliar as técnicas de fusão de imagens desenvolvidas 

com metodologias diversas. Para isso, os padrões de referências são imagens obtidas por 

um método prospectivo por marcadores fiduciais. Antes da aquisição das imagens, cada 

paciente teve implantados quatro marcadores e um arco estereotáxico. 
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TABELA 9. Valores das coordenadas das imagens antes e após o método por IM. 

 

 Antes do alinhamento por IM Após o alinhamento por IM 

Coeficientes 
da matriz de 
alinhamento  

Valores de 
rotação em 
rx, ry e rz 

Imagens da 
fusão de 
TC-TC 

Histograma 
conjugado 

  

 

As imagens foram obtidas de pacientes submetidos à neurocirurgia e possuem 

uma numeração de 001 a 009 e de 101 a 109. Algumas fusões não foram feitas, pois os 

conjuntos de imagens de determinadas modalidades não pertenciam ao mesmo paciente. 

Isto foi o caso da modalidade MR_T1 do paciente 2, MR_T2_retificada do paciente 005 e 

TC do paciente 009. 
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O método de limpeza foi aplicado em todas as imagens, para reduzir a entropia 

conjugada. As imagens permaneceram com suas resoluções originais, não sendo adotado 

nenhum método de sub ou super-amostragem. As imagens flutuantes foram sempre as 

de RM, como foi solicitado para o projeto da Universidade Vanderbilt. As modalidades de 

fusão realizadas (√) para cada paciente do banco de dados estão apresentadas na 

TAB. 10. Não foi realizada a fusão de determinadas modalidades porque estas imagens 

não foram disponibilizadas (TAB. 8) para estes pacientes. 

 

TABELA 10. Modalidades de fusão realizadas para cada paciente do banco de dados da 
Universidade Vanderbilt. 

 
Pacientes Modalidades de 

fusão 001 002 003 004 005 006 007 008 101 102 103 104 105 106 107 108 109

TC-PD √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ - - - - - 

TC-PD retificada √ √ √ √ √ √ √ - - - - - - - - - - 

TC-T1 √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

TC-T1 retificada √ √ √ √ √ - √ - - - - - - - - - - 

TC-T2 √ √ √ √ √ √ √ - √ √ - √ √ √ √ √ √ 

TC-T2 retificada √ √ √ √ - √ √ - - - - - - - - - - 

TC-MP-RAGE - - - - - - - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

PET-PD √ √ - - √ - √ √ - - - - - - - - - 

PET-PD retificada √ √ - - √ - √ - - - - - - - - - - 

PET-T1 √ - - - √ - √ √ - - - - - - - - - 

PET-T1 retificada √ √ - - √ - √ - - - - - - - - - - 

PET-T2 √ √ - - √ - √ √ - - - - - - - - - 

PET-T2 retificada √ √ - - - - √ - - - - - - - - - - 

TC – tomografia computadorizada; 
PET – tomografia por emissão de pósitrons; 
PD – ressonância magnética do tipo densidade de prótons; 
T1 – ressonância magnética do tipo T1; 
T2 – ressonância magnética do tipo T2; 
MP-RAGE – ressonância magnética em reconstrução coronal ou sagital;  

 

Na TAB. 11 é apresentado o número de voxels de cada modalidade de imagem, 

a partir das características das imagens de cada paciente apresentadas na TAB. 8.  
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TABELA 11a. Número de voxels (em milhões) do conjunto de imagens de cada 
modalidade dos pacientes 001 a 008 do banco de dados da Universidade 
Vanderbilt. 

 

Número de voxels (x 106) 
Modalidade de imagem 

001 002 003 004 005 006 007 008 

TC 7,34 7,60 8,91 7,08 8,65 7,86 7,34 - 

PD 1,70 1,70 1,31 1,31 1,70 1,70 1,70 1,57 

PD ret. 1,70 1,70 1,31 1,31 1,70 1,70 1,70 - 

T1 1,70 - 1,31 1,31 1,70 1,70 1,70 1,57 

T1 ret. 1,70 1,70 1,31 1,31 1,70 - 1,70 - 

T2 1,70 1,70 1,31 1,31 1,70 1,70 1,70 1,57 

T2 ret. 1,70 1,70 1,31 1,31 - 1,70 1,70 - 

PET 0,25 0,25 - - 0,25 0,25 0,25 0,25 
 

Para os pacientes 001 a 008, nota-se que o número de voxels de TC é quase 

5 vezes maior que os de RM e quase 30 vezes maior que os de PET. 

TABELA 11b. Número de voxels (em milhões) do conjunto de imagens de cada 
modalidade dos pacientes 101 a 109 do banco de dados da Universidade 
Vanderbilt. 

 

Número de voxels (x 106) Modalidade de 
imagem 101 102 103 104 105 106 107 108 109 

TC 12,85 12,85 11,53 12,85 11,01 11,53 11,80 10,49 10,75

PD 3,41 3,41 3,41 3,41 - - - - - 

T1 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 

T2 3,41 3,41 - 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 

MP-RAGE 8,39 8,39 8,39 8,39 8,39 8,39 8,39 8,39 8,39 
 

Para os pacientes 101 a 109, o número de voxels de TC é quase 4 vezes maior 

que os de RM e 50% maior que os de RM MP-RAGE. Na TAB. 12 são apresentados os 

tamanhos de cada voxel, medido pela sua maior distância, que é a diagonal de seu 

volume, dada por: 

 
222

voxel c  b  a  D ++=     (51) 
 

em que a, b e c são os lados do voxel. 
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TABELA 12a. Valores das diagonais dos voxels de cada modalidade de imagem dos 
pacientes 001 a 008 do banco de dados da Universidade Vanderbilt. 

 

Diagonal dos voxels (mm) 
Modalidade de imagem 

001 002 003 004 005 006 007 008 

TC 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 - 

PD 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 

PD ret. 4,49 4,47 4,44 4,42 4,46 4,45 4,46 - 

T1 4,37 - 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 

T1 ret. 4,50 4,44 4,43 4,42 4,46 - 4,47 - 

T2 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 

T2 ret. 4,53 4,45 4,43 4,42 - 4,45 4,49 - 

PET 8,80 8,80 - - 8,46 8,80 8,80 8,80 
 

Para os pacientes 001 a 008, os voxels de TC e de RM têm diagonais de 

tamanhos similares, que são cerca da metade do tamanho da diagonal de PET.  

TABELA 12b. Valores das diagonais dos voxels de cada modalidade de imagem dos 
pacientes 101 a 109 do banco de dados da Universidade Vanderbilt. 

 

Diagonal dos voxels (mm) 
Modalidade de imagem 

101 102 103 104 105 106 107 108 109 

TC 3,07 3,06 3,06 3,05 3,06 3,06 3,06 3,06 3,05 

PD 3,24 3,22 3,20 3,20 - - - - - 

T1 3,24 3,22 3,20 3,20 3,24 3,22 3,24 3,22 3,22 

T2 3,24 3,22 - 3,20 3,24 3,22 3,24 3,22 3,22 

MP-RAGE 1,95 1,87 1,87 1,87 2,17 2,17 2,17 2,17 2,11 
 

Para os pacientes 101 a 109, os voxels de TC e de RM têm diagonais de 

tamanhos similares, que são quase 50% maiores que o tamanho da diagonal das imagens 

de MP-RAGE. 

3.4.1. Maximização da informação mútua  

Em todas as modalidades de fusão, a imagem flutuante sempre foi a de RM. A 

função de transformação identificou a intensidade de cada voxel de RM para interpolar, 

na coordenada correspondente, a intensidade do voxel na imagem de referência (TC ou 

PET). As intensidades destes pares de voxels identificados nas imagens de RM e de TC ou 

PET foram inseridas no histograma conjugado para o cálculo do valor da IM. 
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Para cada modalidade de fusão de cada paciente, o método de maximização da 

IM foi realizado três vezes, para verificação da estabilidade do método e de sua 

convergência para o valor de máximo global de IM (Pappas et al., 2005). Na TAB. 13 

estão apresentados os valores médios e do desvio padrão da IM para as diferentes 

modalidades de fusão. 

TABELA 13a. Valores médios (IMmédia) e desvios padrão (dpIM) da IM obtidos para as 
diferentes modalidades de fusão dos pacientes 001 a 008 do banco de 
dados da Universidade Vanderbilt. 

 

Pacientes 
Modalidades de fusão 

001 002 003 004 005 006 007 008 

IMmédia 0,440 0,474 0,340 0,361 0,390 0,416 0,433 TC-PD 
dpIM 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

- 

IMmédia 0,503 0,486 0,354 0,353 0,399 0,417 0,441 TC-PD ret. 
dpIM 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

- 

IMmédia 0,535 0,346 0,357 0,401 0,430 0,424 TC-T1 
dpIM 0,001 

- 
0,001 0,001 0,001 0,002 0,001 

- 

IMmédia 0,526 0,500 0,362 0,354 0,412 0,440 TC-T1 ret. 
dpIM 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

- 
0,001 

- 

IMmédia 0,438 0,470 0,316 0,300 0,365 0,383 0,407 TC-T2 
dpIM 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

- 

IMmédia 0,435 0,447 0,332 0,316 0,392 0,424 TC-T2 ret. 
dpIM 0,001 0,001 0,001 0,001 

- 
0,001 0,001 

- 

IMmédia 0,332 0,359 0,557 0,343 0,350PET-PD 
dpIM 0,001 0,003 

- - 
0,001 

- 
0,001 0,001 

IMmédia 0,353 0,353 0,552 0,327 PET-PD ret. 
dpIM 0,001 0,001 

- - 
0,001 

- 
0,001 

- 

IMmédia 0,399 0,561 0,325 0,321PET-T1 
dpIM 0,001 

- - - 
0,001 

- 
0,003 0,001 

IMmédia 0,387 0,355 0,570 0,332 PET-T1 ret. 
dpIM 0,001 0,002 

- - 
0,001 

- 
0,001 

- 

IMmédia 0,370 0,384 0,562 0,354 0,301 PET-T2 
dpIM 0,001 0,001 

- - 
0,001 

- 
0,001 0,001 

IMmédia 0,344 0,360 0,354 PET-T2 ret. 
dpIM 0,001 0,001 

- - - - 
0,001 

- 
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Analisando as modalidades de fusão de TC na TAB. 13a nota-se que para os 

pacientes 003 e 004, os valores médios de IM foram menores pelo número menor de 

voxels das imagens de RM (TAB. 11a). Em geral, as modalidades de fusão de TC-RM 

apresentaram valores médios de IM maiores do que para as modalidades de PET-RM, pois 

as imagens de TC são formadas por uma matriz com um número maior de voxels (TAB. 

11a) de tamanhos menores (TAB. 12a) que os de PET. A largura dos pixels de PET do 

paciente 005 (TAB. 8a) são menores que para os demais pacientes, contribuindo para 

aumentar os valores obtidos de IM. 

Quanto às imagens de RM retificadas, os valores médios de IM obtidos foram 

maiores em 72% das fusões de TC-RM e em apenas 30% nas fusões de PET-RM. Embora 

as imagens de RM retificadas tenham sido corrigidas de distorções geométricas, os 

tamanhos maiores de seus voxels (TAB. 12a) não contribuíram muito para aumentar a 

IM, especialmente em PET. Os valores médios da IM (TAB. 13a) obtidos na fusão de 

imagens de diferentes modalidades para os pacientes 001 a 008 apresentaram desvios 

padrão abaixo de 1 %. 

A média dos valores de IM para as modalidades de fusão com TC-RM foi de 0,41 

e para PET-RM foi de 0,39. Portanto, para os pacientes 001 a 008, os valores de IM não 

se beneficiaram da diferença de resolução entre TC e PET, nem da correção de distorção 

geométricas das imagens de RM retificadas. 

 

TABELA 13b. Valores médios (IMmédia) e desvios padrão (dpIM) da IM obtidos para as 
diferentes modalidades de fusão dos pacientes 101 a 109 do banco de 
dados da Universidade Vanderbilt. 

 
Pacientes 

Modalidade de Fusão 
101 102 103 104 105 106 107 108 109 

IMmédia 0,778 1,044 0,810 1,015TC-PD 
dpIM 0,001 0,001 0,001 0,001 

- - - - - 

IMmédia 0,802 0,975 0,795 0,866 0,738 0,784 0,812 0,809 1,069TC-T1 
dpIM 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,003 

IMmédia 0,968 1,019 0,924 1,017 1,141 1,042 1,050 1,154TC-T2 
dpIM 0,001 0,001 

- 
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

IMmédia 0,832 0,905 0,786 0,786 0,940 1,000 1,104 1,159 1,227TC- 
MP-RAGE dpIM 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
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Os valores da IM na TAB. 13b foram maiores que os da TAB. 13a, pois as 

imagens dos pacientes 101 a 109 contêm voxels menores e, portanto, possuem mais 

informações. As imagens de TC apresentam o dobro do número de voxels que as imagens 

de RM dos pacientes 001 a 008 e o valor médio da IM obtido na fusão de TC-RM foi de 

0,95, cujo valor foi 56 % maior que na fusão de imagens de TC-RM dos pacientes 001 a 

008. 

Para os pacientes 101 a 109 (TAB. 13b), os valores dos desvios padrão ficaram 

em torno de 0,1 %, pois o número de voxels de TC e de RM aumentou (TAB. 11b) e seus 

tamanhos diminuíram (TAB. 12b). Estes valores baixos de desvio padrão das TAB. 13a e 

13b mostram uma grande estabilidade e reprodutibilidade do método de fusão por 

maximização da IM. 

3.4.2. Tempo de processamento 

O tempo médio de processamento do processo de otimização do método de 

maximização da IM para as modalidades de fusão foi obtido de três medidas com um 

processador P4 de 2,8 GHz. Os valores estão apresentados na TAB. 14a para os pacientes 

001 a 008 e TAB. 14b para os pacientes 101 a 109. 

O valor médio dos tempos médios de processamento das modalidades de fusão 

de TC-RM dos pacientes 001 a 008 foi de 20,1 s (TAB. 14a). Para as modalidades de 

PET-RM, o valor médio dos tempos médios de processamento foi de 26,3 s, sendo maior 

que em TC-RM. O desvio padrão ponderado para a fusão de imagens de TC-RM foi de 

4,9 s e de PET-RM foi de 8,1 s. Os valores altos de desvio padrão ocorrem devido ao 

método de otimização por downhill simplex e pelo método de interpolação trilinear. 

Para as modalidades de fusão de TC-RM dos pacientes 101 a 109, o tempo 

médio de processamento foi de 26,6 s. Este tempo de processamento maior que para as 

modalidades de TC-RM dos pacientes 001 a 008 (TAB. 14a) era esperado, pois estas 

modalidades de imagens possuem um número maior de voxels com tamanhos menores. 
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TABELA 14a. Valores médios (tmédia) e desvios padrão (dpt) do tempo de processamento 
do processo de fusão por IM com um processador P4 2,8 GHz para as 
diferentes modalidades de fusão dos pacientes 001 a 008 do banco de 
dados da Universidade Vanderbilt. 

 

Pacientes 
Modalidade de fusão 

001 002 003 004 005 006 007 008 

tmédia (s) 15,1 21,0 21,4 15,7 28,7 19,0 17,4 TC-PD 
dpt (s) 2,5 3,9 2,5 1,7 3,8 4,5 2,2 

- 

tmédia (s) 17,2 20,3 21,3 22,3 28,3 19,8 17,9 TC-PD ret. 
dpt (s) 2,9 0,7 3,9 4,8 3,6 3,2 2,8 

- 

tmédia (s) 17,3 20,3 16,9 22,9 21,7 17,4 TC-T1 
dpt (s) 1,6 

- 
1,6 0,9 2,1 2,3 0,9 

- 

tmédia (s) 18,1 18,6 21,7 16,1 27,9 20,9 TC-T1 ret. 
dpt (s) 2,5 3,9 5,7 1,6 6,5 

- 
4,5 

- 

tmédia (s) 14,4 16,6 17,1 22,1 31,3 21,0 17,4 TC-T2 
dpt (s) 1,8 1,4 0,8 0,6 3,5 3,6 2,2 

- 

tmédia (s) 19,4 16,9 21,5 21,3 18,3 21,9 TC-T2 ret. 
dpt (s) 1,6 2,2 4,1 2,1 

- 
4,3 2,2 

- 

tmédia (s) 18,3 23,6 20,0 27,2 36,4PET-PD 
dpt (s) 0,8 3,9 

- - 
1,2 

- 
2,7 0,1 

tmédia (s) 33,3 31,7 34,3 27,3 PET-PD ret. 
dpt (s) 4,9 1,2 

- - 
3,7 

- 
9,0 

- 

tmédia (s) 22,8 22,1 23,9 41,7PET-T1 
dpt (s) 4,4 

- - - 
5,1 

- 
3,0 11,3 

tmédia (s) 17,1 27,6 33,5 19,0 PET-T1 ret. 
dpt (s) 1,4 6,6 

- - 
4,1 

- 
4,4 

- 

tmédia (s) 17,6 23,9 31,0 25,0 39,8PET-T2 
dpt (s) 3,0 7,3 

- - 
1,5 

- 
7,0 6,9 

tmédia (s) 24,9 22,2 25,2 PET-T2 ret. 
dpt (s) 4,7 3,3 

- - - - 
7,3 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS E DISCUSSÃO 89 

TABELA 14b. Valores médios (tmédia) e desvios padrão (dpt) do tempo de processamento 
do processo de fusão por IM com um processador P4 2,8 GHz para as 
diferentes modalidades de fusão dos pacientes 101 a 109 do banco de 
dados da Universidade Vanderbilt. 

 
Pacientes 

Modalidade de Fusão 
101 102 103 104 105 106 107 108 109 

tmédia (s) 34,1 33,9 30,2 29,6TC-PD 
dpt (s) 1,4 1,4 6,5 4,1 

- - - - - 

tmédia (s) 32,2 28,4 28,9 23,9 38,7 23,6 26,4 31,2 22,8TC-T1 
dpt (s) 5,4 4,3 1,0 4,1 5,3 2,2 4,1 1,3 5,9 

tmédia (s) 22,5 23,2 22,6 35,4 23,4 22,5 21,2 21,4TC-T2 
dpt (s) 4,5 1,2 

- 
1,0 2,2 2,8 3,4 2,4 0,9 

tmédia (s) 28,0 27,9 27,3 25,7 23,1 31,1 18,9 22,0 21,0TC- 
MP-RAGE dpt (s) 3,7 1,9 5,0 3,0 5,3 7,0 0,8 4,0 4,0 

 

Os tempos de processamento apresentados nas TAB. 14a e 14b são muito 

pequenos comparados à complexidade do método de fusão. É comum encontrar métodos 

de fusão com tempos de processamento de 10 a 20 minutos (Fitzpatrick, 2005). O tempo 

médio de processamento para todas as modalidades foi de 24 s. Isto se deve ao 

algoritmo desenvolvido e à aproximação inicial pelo método por pontos referenciais, cujo 

método demora 3 minutos para a identificação dos pontos de referências nas duas 

modalidades de imagem. 

3.4.3. Número de iterações 

O número de iterações é a quantidade de vezes que a função de otimização do 

método de maximização da IM preencheu o histograma conjugado para comparar os 

valores de IM até obter o valor de máximo global de IM.  

Para preencher o histograma, a coordenada de cada voxel da imagem flutuante é 

transformada de acordo com o parâmetro escolhido pela função de otimização por 

downhill simplex e o valor de sua intensidade é normalizado para o histograma conjugado 

ter uma escala de 512 valores. A intensidade do voxel correspondente na imagem de 

referência é interpolada pelo método de interpolação trilinear para encontrar o par de 

intensidades e adicionar um ponto no histograma. Isto é feito para todos os voxels da 

imagem flutuante. Após o histograma ser preenchido é calculado o valor da IM e 
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comparado com os valores anteriores para o método decidir se continua ou não a busca 

pelo máximo global. 

O número médio de iterações, obtido de três medidas, para as diferentes 

modalidades de fusão estão apresentados na TAB. 15a para os pacientes 001 a 008 e 

TAB. 15b para os pacientes 101 a 109. 

 

TABELA 15a. Valores médios (NImédia) e desvios padrão (dpNI) do número de iterações 
(NImédia) obtidos no processo de fusão por IM para as diferentes 
modalidades de fusão dos pacientes 001 a 008 do banco de dados da 
Universidade Vanderbilt. 

 

Pacientes 
Modalidade de fusão

001 002 003 004 005 006 007 008 

NImédia 115 146 126 108 142 122 115 TC-PD 
dpNI 19 27 15 11 25 28 14 

- 

NImédia 115 126 127 144 111 125 118 TC-PD ret. 
dpNI 21 4 23 30 13 14 18 

- 

NImédia 134 119 115 127 140 114 TC-T1 
dpNI 12 

- 
9 6 10 15 6 

- 

NImédia 130 119 130 112 107 138 TC-T1 ret. 
dpNI 19 24 35 11 24 

- 
28 

- 

NImédia 111 107 101 157 134 142 116 TC-T2 
dpNI 14 10 5 5 14 25 15 

- 

NImédia 126 112 122 142 122 145 TC-T2 ret. 
dpNI 9 14 23 16 

- 
29 15 

- 

NImédia 116 126 131 164 130 PET-PD 
dpNI 5 21 

- - 
9 

- 
15 1 

NImédia 175 166 134 162 PET-PD ret. 
dpNI 24 5 

- - 
14 

- 
56 

- 

NImédia 149 124 145 147 PET-T1 
dpNI 26 

- - - 
28 

- 
18 39 

NImédia 108 156 114 114 PET-T1 ret. 
dpNI 9 34 

- - 
13 

- 
25 

- 

NImédia 111 130 127 153 141 PET-T2 
dpNI 19 39 

- - 
5 

- 
41 23 

NImédia 126 127 143 PET-T2 ret. 
dpNI 23 19 

- - - - 
41 

- 
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O número médio de iterações das modalidades de fusão de TC-RM dos pacientes 

001 a 008 foi de 125 (TAB. 15a). Para as modalidades de PET-RM, o número médio de 

iterações foi de 137, explicando o fato do tempo de processamento também ser maior do 

que em TC-RM. O desvio padrão ponderado para a fusão de imagens de TC-RM foi de 

22,5 e de PET-RM foi de 31,9. Os valores altos de desvio padrão ocorrem devido ao 

método de otimização por downhill simplex e pelo método de interpolação trilinear. Para 

as modalidades de fusão de PET-RM, o tempo de processamento (TAB. 14a) foi maior que 

para TC-RM devido ao número maior de iterações. 

 

TABELA 15b. Valores médios (NImédia) e desvios padrão (dpNI) do número de interações 
(NImédia) obtidos no processo de fusão por IM para as diferentes 
modalidades de fusão dos pacientes 101 a 109 do banco de dados da 
Universidade Vanderbilt. 

 
Pacientes 

Modalidade de Fusão 
101 102 103 104 105 106 107 108 109

NImédia 138 157 153 132TC-PD 
dpNI 5 5 33 18 

- - - - - 

NImédia 129 127 146 107 129 108 121 112 116TC-T1 
dpNI 21 20 5 18 17 10 18 4 19 

NImédia 106 115 100 131 127 126 126 112TC-T2 
dpNI 22 6 

- 
6 10 15 19 14 5 

NImédia 130 130 126 123 126 149 100 121 118TC- 
MP-RAGE dpNI 17 9 21 14 29 34 4 23 23 

 

Para as modalidades de fusão de TC-RM dos pacientes 101 a 109, o número 

médio de iterações foi de 125, sendo o mesmo número que para as modalidades de 

TC-RM dos pacientes 001 a 008 (TAB. 15a). Isto é uma coincidência, pois o número e os 

tamanhos dos voxels são diferentes, assim como a aproximação inicial obtida pelo método 

por pontos referenciais. 

Analisando as TAB. 14b e 15b nota-se que para os pacientes 101 a 109 o tempo 

de processamento foi maior, mas o número de iterações foi a mesma que nas 

modalidades de TC-RM dos pacientes 001 a 008. Portanto, o tempo de cada iteração foi 

maior devido à maior quantidade de informações das modalidades de fusão dos pacientes 

101 a 109.  
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3.4.4. Exatidão do método 

O método de maximização da IM desenvolvido neste trabalho foi avaliado pelo 

banco de dados de imagens da Universidade Vanderbilt. Os erros de alinhamento do alvo 

na posição anatômica de cada VOI foram obtidos para cada fusão de imagens de 

diferentes modalidades de cada paciente. Os resultados dos erros de alinhamento estão 

apresentados nas TAB. 16 a 28. Cada resultado representa a distância em milímetros 

entre o valor da posição do VOI determinado por este método de fusão de imagens e o 

padrão de referência (EQ. 46). Os valores em branco indicam que o VOI não estava 

presente em um dos conjuntos de imagens, pois ocorreu uma superposição parcial de 

volumes. 

A Universidade Vanderbilt enviou os valores dos erros de localização de cada VOI 

com uma exatidão de seis casas decimais em relação ao padrão de referência. Nas 

TAB. 16 a 28, estes valores estão apresentados em milímetros com duas casas decimais, 

pois os conjuntos de imagens apresentam uma largura dos pixels que variam de 0,40 a 

2,59 mm e espessuras de cortes que variam de 1,25 a 8,00 mm (TAB. 8). Portanto, 

valores de erros da ordem de grandeza de 10-6 mm são muito menores que os tamanhos 

dos voxels de cada modalidade de imagem.  

Foram calculados os valores médios, os desvios padrão e a mediana dos erros de 

alinhamento relativos ao padrão de referência da Universidade Vanderbilt para cada 

modalidade de fusão de cada paciente. Nas TAB. 16 a 28 estão apresentados os valores 

das diagonais dos voxels de cada modalidade de fusão para comparação com os erros de 

alinhamento obtidos em cada VOI. 

O valor da mediana dos erros é muito utilizado na literatura para comparação 

dos valores de erros de alinhamento, pois o valor médio de toda uma série de valores não 

é perturbado por alguns valores de erros de alinhamento muito altos ou baixos. Uma 

informação de muita importância é o valor máximo de erro de alinhamento, pois verifica a 

confiabilidade do método perante a fusão de diferentes modalidades de imagens. 
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TABELA 16a. Valores dos erros obtidos em cada VOI para os pacientes 001 a 007 na 
modalidade de fusão TC-PD. Valores do erro médio (Emédio), do desvio 
padrão (dpE) e da mediana para cada paciente e valores da diagonal dos 
voxels (Dvoxel) das modalidades de TC e PD. 

 
Pacientes Erros da fusão 

TC-PD (mm) 001 002 003 004 005 006 007 

VOI 1 1,96 --- --- --- 2,04 1,92 --- 

VOI 2 1,87 2,44 2,28 --- 1,95 1,98 2,08 

VOI 3 2,25 0,91 2,27 --- 1,34 3,68 2,04 

VOI 4 1,52 1,22 1,79 --- 1,25 3,45 1,72 

VOI 5 1,69 1,71 2,21 --- 1,66 2,54 2,01 

VOI 6 0,96 0,64 1,71 3,44 1,44 2,85 1,68 

VOI 7 2,12 1,65 2,47 3,89 1,33 3,10 2,19 

VOI 8 1,66 3,20 2,33 3,51 1,88 2,52 2,05 

VOI 9 1,63 3,09 2,27 5,34 2,10 1,50 2,02 

VOI 10 2,28 3,59 2,52 5,31 2,33 1,51 2,24 

Emédio (mm) 1,79 2,05 2,21 4,30 1,73 2,50 2,00 

dpE (mm) 0,38 1,01 0,26 0,85 0,36 0,73 0,18 

Mediana (mm) 1,78 1,71 2,27 3,89 1,77 2,53 2,04 

Dvoxel TC (mm) 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 

Dvoxel PD (mm) 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 
 

Na TAB. 16a nota-se que, exceto pelo paciente 004, que apresentou 2 erros de 

alinhamento maiores que o tamanho dos voxels das imagens, todos os demais erros 

foram subvoxels, ou seja, inferiores ao tamanho do maior voxel de uma das modalidades 

de imagens. Portanto, apenas 2 dos 62 valores de erros de alinhamento foram maiores 

que o tamanho dos voxels das imagens. Para a fusão de imagens de TC com RM do tipo 

PD dos pacientes 001 a 007, todos os valores obtidos das médias e das medianas dos 

erros de alinhamento em relação ao padrão de referência da Universidade Vanderbilt 

foram subvoxels. 

Na fusão das imagens de TC e de PD do paciente 004 houve uma sobreposição 

parcial de volumes, com a presença de apenas cinco VOI em ambas as modalidades. Para 

os pacientes 002, 003 e 007 apenas um VOI não estava presente em uma das 

modalidades de imagem. 
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TABELA 16b. Valores dos erros obtidos em cada VOI para os pacientes 101 a 104 na 
modalidade de fusão TC-PD. Valores do erro médio (Emédio), do desvio 
padrão (dpE) e da mediana para cada paciente e valores da diagonal dos 
voxels (Dvoxel) das modalidades de TC e PD. 

 
Pacientes Erros da fusão 

TC-PD (mm) 101 102 103 104 

VOI 1 2,91 1,81 3,13 1,85 

VOI 2 2,79 1,77 2,93 1,76 

VOI 3 2,92 2,55 2,82 1,66 

VOI 4 2,90 1,90 3,37 1,90 

VOI 5 2,78 1,91 3,00 1,83 

VOI 6 2,95 1,29 3,14 1,82 

VOI 7 2,73 2,55 2,33 1,41 

VOI 8 2,44 1,79 1,51 1,40 

VOI 9 2,86 1,63 2,83 1,94 

VOI 10 2,55 2,08 2,70 1,72 

Emédio (mm) 2,78 1,93 2,78 1,73 

dpE (mm) 0,16 0,37 0,50 0,18 

Mediana (mm) 2,83 1,86 2,88 1,79 

Dvoxel TC (mm) 3,07 3,06 3,06 3,05 

Dvoxel PD (mm) 3,24 3,22 3,20 3,20 
 

Na TAB. 16b nota-se, exceto pelo paciente 103, que apresentou apenas 1 valor 

de erro de alinhamento maior que o tamanho dos voxels das imagens, todos os demais 

erros foram subvoxels.. Portanto, para a fusão de imagens de TC com RM do tipo PD dos 

pacientes 101 a 104, todos os valores obtidos das médias e das medianas dos erros de 

alinhamento em relação ao padrão de referência da Universidade Vanderbilt foram 

subvoxels. 
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TABELA 17. Valores dos erros obtidos em cada VOI para os pacientes 001 a 007 na 
modalidade de fusão TC-PD retificada. Valores do erro médio (Emédio), do 
desvio padrão (dpE) e da mediana para cada paciente e valores da diagonal 
dos voxels (Dvoxel) das modalidades de TC e PD retificada.  

 
Pacientes  Erros da fusão 

TC-PD ret. (mm) 001 002 003 004 005 006 007 

VOI 1 1,33 --- --- --- 1,34 2,16 --- 

VOI 2 1,34 1,43 1,10 --- 1,32 2,12 0,71 

VOI 3 1,52 1,22 1,87 --- 1,31 1,71 1,24 

VOI 4 1,51 0,81 1,56 --- 1,50 0,54 0,86 

VOI 5 1,40 0,96 1,10 --- 1,26 1,75 0,68 

VOI 6 1,43 1,05 1,04 0,44 1,48 0,54 0,47 

VOI 7 1,45 0,56 1,36 0,17 1,22 2,22 1,25 

VOI 8 1,31 2,20 1,13 2,05 1,29 2,52 0,98 

VOI 9 1,30 2,44 1,56 2,32 1,38 2,20 0,80 

VOI 10 1,31 1,90 1,17 2,11 1,51 2,89 1,06 

Emédio (mm) 1,39 1,40 1,32 1,42 1,36 1,86 0,90 

dpE (mm) 0,08 0,61 0,27 0,92 0,10 0,74 0,25 

Mediana (mm) 1,37 1,22 1,17 2,05 1,33 2,14 0,86 

Dvoxel TC (mm) 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 

Dvoxel PD ret. (mm) 4,49 4,47 4,44 4,42 4,46 4,45 4,46 
 

Na TAB. 17 nota-se que todos os 62 valores de erros de alinhamentos foram 

subvoxels. Portanto, para a fusão de imagens de TC com RM do tipo PD retificada dos 

pacientes 001 a 007, todos os valores obtidos das médias e das medianas dos erros de 

alinhamento em relação ao padrão de referência da Universidade Vanderbilt foram 

subvoxels. 
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TABELA 18a. Valores dos erros obtidos em cada VOI para os pacientes 001 e 003 a 007 
na modalidade de fusão TC-T1. Valores do erro médio (Emédio), do desvio 
padrão (dpE) e da mediana para cada paciente e valores da diagonal dos 
voxels (Dvoxel) das modalidades de TC e T1. 

 
Pacientes Erros da fusão 

TC-T1 (mm) 001 003 004 005 006 007 

VOI 1 1,69 --- --- 1,87 2,52 --- 

VOI 2 1,58 2,47 --- 1,81 2,52 1,83 

VOI 3 1,42 2,52 --- 1,19 2,55 2,02 

VOI 4 1,21 2,21 --- 1,29 1,96 2,22 

VOI 5 1,31 2,33 --- 1,58 2,44 1,92 

VOI 6 0,77 2,14 4,39 1,50 2,00 2,15 

VOI 7 1,35 2,60 4,42 1,29 2,68 1,84 

VOI 8 1,50 2,53 4,42 1,79 2,57 1,78 

VOI 9 1,45 2,68 4,69 1,93 2,51 1,82 

VOI 10 1,91 2,81 4,68 2,11 2,77 1,68 

Emédio (mm) 1,42 2,48 4,52 1,64 2,45 1,92 

dpE (mm) 0,29 0,21 0,13 0,30 0,25 0,17 

Mediana (mm) 1,44 2,52 4,42 1,69 2,52 1,84 

Dvoxel TC (mm) 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 

Dvoxel T1 (mm) 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 
 

Na TAB. 18a nota-se que, exceto pelo paciente 004, que apresentou 5 valores de 

erros de alinhamento maiores que o tamanho dos voxels das imagens, todos os demais 

erros foram subvoxels. Portanto, apenas 5 dos 53 valores de erros de alinhamento foram 

maiores que o tamanho dos voxels das imagens. Para a fusão de imagens de TC com RM 

do tipo T1 dos pacientes 001 e 003 a 007, todos os valores obtidos das médias e das 

medianas dos erros de alinhamento em relação ao padrão de referência da Universidade 

Vanderbilt foram subvoxels, exceto pelos valores do paciente 004. 
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TABELA 18b. Valores dos erros obtidos em cada VOI para os pacientes 101 a 109 na 
modalidade de fusão TC-T1. Valores do erro médio (Emédio), do desvio 
padrão (dpE) e da mediana para cada paciente e valores da diagonal dos 
voxels (Dvoxel) das modalidades de TC e T1. 

 
Pacientes Erros da fusão 

TC-T1 (mm) 101 102 103 104 105 106 107 108 109 

VOI 1 2,04 0,99 2,51 1,10 1,85 1,35 1,28 1,42 1,42 

VOI 2 1,88 1,01 2,28 1,11 1,69 1,42 1,10 1,34 1,25 

VOI 3 2,24 2,40 2,10 1,29 2,01 1,46 1,45 1,22 1,02 

VOI 4 1,72 1,51 2,66 1,14 1,69 1,97 1,86 1,35 1,57 

VOI 5 1,80 1,36 2,29 1,13 1,68 1,45 1,01 1,34 1,23 

VOI 6 1,37 0,84 2,37 1,13 1,18 1,99 1,38 1,39 1,34 

VOI 7 2,11 2,31 1,64 1,31 1,91 1,13 0,43 1,40 0,70 

VOI 8 1,05 2,03 1,02 1,22 1,08 1,90 1,18 1,12 0,83 

VOI 9 1,74 0,98 2,12 1,07 1,64 1,65 1,41 1,34 1,63 

VOI 10 1,88 1,35 2,23 1,13 1,90 1,38 1,36 1,49 1,68 

Emédio (mm) 1,78 1,48 2,12 1,16 1,66 1,57 1,25 1,34 1,27 

dpE (mm) 0,33 0,55 0,45 0,08 0,29 0,28 0,35 0,10 0,32 

Mediana (mm) 1,84 1,36 2,26 1,13 1,69 1,46 1,32 1,35 1,29 

Dvoxel TC (mm) 3,07 3,06 3,06 3,05 3,06 3,06 3,06 3,06 3,05 

Dvoxel T1 (mm) 3,24 3,22 3,20 3,20 3,24 3,22 3,24 3,22 3,22 
 

Na TAB. 18b nota-se que todos os 90 valores de erros de alinhamentos foram 

subvoxels. Portanto, para a fusão de imagens de TC com RM do tipo T1 dos pacientes 

101 a 109, todos os valores obtidos das médias e das medianas dos erros de alinhamento 

em relação ao padrão de referência da Universidade Vanderbilt foram subvoxels. 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS E DISCUSSÃO 98 

TABELA 19. Valores dos erros obtidos em cada VOI para os pacientes 001 a 005 e 007 na 
modalidade de fusão TC-T1 retificada. Valores do erro médio (Emédio), do 
desvio padrão (dpE) e da mediana para cada paciente e valores da diagonal 
dos voxels (Dvoxel) das modalidades de TC e T1 retificada. 

 
Pacientes Erros da fusão 

TC-T1 ret. (mm) 001 002 003 004 005 007 

VOI 1 1,68 --- --- --- 0,86 --- 

VOI 2 1,63 1,22 0,91 --- 0,82 0,97 

VOI 3 0,58 1,79 0,78 --- 0,31 0,16 

VOI 4 0,70 1,64 0,60 --- 0,68 0,06 

VOI 5 1,10 1,38 0,80 --- 0,69 0,68 

VOI 6 1,23 1,36 0,65 2,84 0,88 0,40 

VOI 7 0,76 1,58 0,94 4,16 0,16 0,48 

VOI 8 2,44 1,05 1,21 3,47 1,07 1,28 

VOI 9 2,19 0,96 1,04 2,98 0,77 1,24 

VOI 10 1,86 1,04 1,15 3,57 1,16 1,28 

Emédio (mm) 1,42 1,34 0,90 3,40 0,74 0,73 

dpE (mm) 0,61 0,28 0,20 0,47 0,29 0,46 

Mediana (mm) 1,43 1,36 0,91 3,47 0,79 0,68 

Dvoxel TC (mm) 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 

Dvoxel T1 ret. (mm) 4,50 4,44 4,43 4,42 4,46 4,47 
 

Na TAB. 19 nota-se que todos os 52 valores de erros de alinhamentos foram 

subvoxels. Portanto, para a fusão de imagens de TC com RM do tipo T1 retificada dos 

pacientes 001 a 005 e 007, todos os valores obtidos das médias e das medianas dos erros 

de alinhamento em relação ao padrão de referência da Universidade Vanderbilt foram 

subvoxels. 
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TABELA 20a. Valores dos erros obtidos em cada VOI para os pacientes 001 a 007 na 
modalidade de fusão TC-T2. Valores do erro médio (Emédio), do desvio 
padrão (dpE) e da mediana para cada paciente e valores da diagonal dos 
voxels (Dvoxel) das modalidades de TC e T2. 

 
Pacientes Erros da fusão 

TC-T2 (mm) 001 002 003 004 005 006 007 

VOI 1 3,05 --- --- --- 0,84 1,72 --- 

VOI 2 3,13 3,40 1,52 --- 0,86 1,67 1,71 

VOI 3 4,12 2,43 2,13 --- 1,05 1,55 1,15 

VOI 4 3,26 1,70 1,22 --- 1,17 0,28 1,64 

VOI 5 3,24 2,94 1,55 --- 0,90 1,37 1,04 

VOI 6 2,87 1,95 1,09 2,99 1,14 0,29 0,69 

VOI 7 4,06 3,08 2,59 3,33 1,09 1,97 0,48 

VOI 8 3,65 3,63 2,44 3,53 1,24 1,95 2,62 

VOI 9 2,85 3,69 1,31 2,82 0,98 1,64 2,35 

VOI 10 3,59 4,13 2,05 3,16 0,87 2,31 2,63 

Emédio (mm) 3,38 3,00 1,77 3,17 1,01 1,47 1,59 

dpE (mm) 0,43 0,78 0,52 0,25 0,14 0,64 0,77 

Mediana (mm) 3,25 3,08 1,55 3,16 1,02 1,65 1,64 

Dvoxel TC (mm) 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 

Dvoxel T2 (mm) 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 
 

Na TAB. 20a nota-se que todos os 62 valores de erros de alinhamentos foram 

subvoxels. Portanto, para a fusão de imagens de TC com RM do tipo T2 dos pacientes 

001 a 007, todos os valores obtidos das médias e das medianas dos erros de alinhamento 

em relação ao padrão de referência da Universidade Vanderbilt foram subvoxels. 
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TABELA 20b. Valores dos erros obtidos em cada VOI para os pacientes 101 a 109 na 
modalidade de fusão TC-T2. Valores do erro médio (Emédio), do desvio 
padrão (dpE) e da mediana para cada paciente e valores da diagonal dos 
voxels (Dvoxel) das modalidades de TC e T2. 

 
Pacientes Erros da fusão 

TC-T2 (mm) 101 102 104 105 106 107 108 109 

VOI 1 2,88 1,87 1,50 2,68 2,13 2,06 1,91 2,19 

VOI 2 2,81 1,75 1,43 2,59 2,20 1,99 1,84 2,00 

VOI 3 2,85 2,44 1,37 2,46 2,26 1,67 1,73 1,64 

VOI 4 2,67 2,02 1,58 2,60 2,37 2,59 1,78 2,04 

VOI 5 2,77 1,89 1,50 2,57 2,16 1,89 1,84 1,97 

VOI 6 2,64 1,31 1,50 2,62 2,45 2,76 1,80 1,96 

VOI 7 2,88 2,35 1,13 2,44 2,14 1,09 1,84 1,32 

VOI 8 2,48 1,70 1,11 2,23 2,80 1,61 1,58 1,28 

VOI 9 2,74 1,68 1,58 2,60 2,44 2,29 1,86 2,46 

VOI 10 2,78 2,17 1,37 2,56 2,24 1,86 1,95 2,37 

Emédio (mm) 2,75 1,92 1,41 2,53 2,32 1,98 1,81 1,92 

dpE (mm) 0,12 0,32 0,16 0,12 0,20 0,46 0,10 0,38 

Mediana (mm) 2,78 1,88 1,46 2,58 2,25 1,94 1,84 1,98 

Dvoxel TC (mm) 3,07 3,06 3,05 3,06 3,06 3,06 3,06 3,05 

Dvoxel T2 (mm) 3,24 3,22 3,20 3,24 3,22 3,24 3,22 3,22 
 

Na TAB. 20b nota-se que todos os 90 valores de erros de alinhamentos foram 

subvoxels. Portanto, para a fusão de imagens de TC com RM do tipo T2 dos pacientes 

101 a 109, todos os valores obtidos das médias e das medianas dos erros de alinhamento 

em relação ao padrão de referência da Universidade Vanderbilt foram subvoxels. 
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TABELA 21. Valores dos erros obtidos em cada VOI para os pacientes 001 a 004 e 007 na 
modalidade de fusão TC-T2 retificada. Valores do erro médio (Emédio), do 
desvio padrão (dpE) e da mediana para cada paciente e valores da diagonal 
dos voxels (Dvoxel) das modalidades de TC e T2 retificada. 

 
Pacientes Erros da fusão 

TC-T2 ret. (mm) 001 002 003 004 007 

VOI 1 0,93 --- --- --- --- 

VOI 2 0,96 2,18 0,86 --- 1,89 

VOI 3 2,01 0,58 1,47 --- 1,54 

VOI 4 1,79 1,71 1,45 --- 1,43 

VOI 5 1,21 1,81 1,00 --- 1,74 

VOI 6 1,31 2,40 1,10 0,96 1,58 

VOI 7 1,71 0,80 1,11 1,46 1,74 

VOI 8 1,08 2,63 0,42 2,29 2,09 

VOI 9 0,80 2,98 0,91 2,33 2,03 

VOI 10 1,16 2,36 0,72 2,56 2,10 

Emédio (mm) 1,30 1,94 1,00 1,92 1,79 

dpE (mm) 0,39 0,76 0,31 0,61 0,23 

Mediana (mm) 1,18 2,18 1,00 2,29 1,74 

Dvoxel TC (mm) 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 

Dvoxel T2 ret. (mm) 4,53 4,45 4,43 4,42 4,49 
 

Na TAB. 21 nota-se que todos os 42 valores de erros de alinhamentos foram 

subvoxels. Portanto, para a fusão de imagens de TC com RM do tipo T2 retificada dos 

pacientes 001 a 004 e 007, todos os valores obtidos das médias e das medianas dos erros 

de alinhamento em relação ao padrão de referência da Universidade Vanderbilt foram 

subvoxels. 
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TABELA 22. Valores dos erros obtidos em cada VOI para os pacientes 101 a 109 na 
modalidade de fusão TC-MP-RAGE. Valores do erro médio (Emédio), do 
desvio padrão (dpE) e da mediana para cada paciente e valores da diagonal 
dos voxels (Dvoxel) das modalidades de TC e MP-RAGE.  

 
Pacientes Erros da fusão 

TC-MP-RAGE (mm) 101 102 103 104 105 106 107 108 109 

VOI 1 0,93 1,38 1,34 0,97 0,93 0,53 1,67 1,10 0,33 

VOI 2 0,91 1,25 1,27 0,93 0,90 0,49 1,56 1,05 0,34 

VOI 3 1,22 1,78 1,12 1,00 0,99 0,87 0,52 1,37 0,34 

VOI 4 0,90 2,12 1,51 0,61 1,31 0,78 0,63 0,69 0,36 

VOI 5 0,93 0,87 1,18 0,85 0,92 0,55 1,17 0,86 0,34 

VOI 6 0,65 1,63 1,50 0,53 1,26 0,69 0,86 0,27 0,38 

VOI 7 1,23 0,52 0,84 1,12 0,62 0,61 1,30 1,51 0,35 

VOI 8 0,78 1,67 1,13 1,05 0,81 0,33 1,69 1,05 0,35 

VOI 9 0,77 2,34 1,56 1,04 1,10 0,67 1,80 1,39 0,34 

VOI 10 1,02 2,12 1,36 1,21 0,85 0,45 2,09 1,62 0,33 

Emédio (mm) 0,93 1,57 1,28 0,93 0,97 0,60 1,33 1,09 0,35 

dpE (mm) 0,17 0,55 0,21 0,20 0,20 0,15 0,50 0,39 0,01 

Mediana (mm) 0,92 1,65 1,30 0,99 0,93 0,58 1,43 1,07 0,34 

Dvoxel TC (mm) 3,07 3,06 3,06 3,05 3,06 3,06 3,06 3,06 3,05 

Dvoxel MP-RAGE (mm) 1,95 1,87 1,87 1,87 2,17 2,17 2,17 2,17 2,11 
 

Na TAB. 22 nota-se que todos os 90 valores de erros de alinhamentos foram 

subvoxels. Portanto, para a fusão de imagens de TC com RM do tipo PD retificada dos 

pacientes 101 a 1097, todos os valores obtidos das médias e das medianas dos erros de 

alinhamento em relação ao padrão de referência da Universidade Vanderbilt foram 

subvoxels. 
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TABELA 23. Valores dos erros obtidos em cada VOI para os pacientes 001, 002, 005, 007 
e 008 na modalidade de fusão PET-PD. Valores do erro médio (Emédio), do 
desvio padrão (dpE) e da mediana para cada paciente e valores da diagonal 
dos voxels (Dvoxel) das modalidades de PET e PD.  

 
Pacientes Erros da fusão 

PET-PD (mm) 001 002 005 007 008 

VOI 1 2,50 --- 2,77 --- --- 

VOI 2 2,49 3,66 2,85 3,16 5,02 

VOI 3 4,49 4,78 4,38 3,76 5,99 

VOI 4 4,67 4,87 4,88 3,80 6,23 

VOI 5 3,25 4,01 3,47 3,14 5,40 

VOI 6 3,74 4,45 4,39 3,04 5,63 

VOI 7 3,52 4,33 3,63 3,08 5,35 

VOI 8 1,49 3,73 2,64 3,00 3,98 

VOI 9 2,11 3,35 2,16 3,26 4,68 

VOI 10 1,74 3,29 2,52 3,37 4,47 

Emédio (mm) 3,00 4,05 3,37 3,29 5,19 

dpE (mm) 1,05 0,55 0,88 0,28 0,69 

Mediana (mm) 2,28 4,01 3,16 3,16 5,35 

Dvoxel PET (mm) 8,80 8,80 8,46 8,80 8,80 

Dvoxel PD (mm) 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 
 

Na TAB. 23 nota-se que todos os 47 valores de erros de alinhamentos foram 

subvoxels. Portanto, para a fusão de imagens de PET com RM do tipo PD dos pacientes 

001, 002, 005, 007 e 008, todos os valores obtidos das médias e das medianas dos erros 

de alinhamento em relação ao padrão de referência da Universidade Vanderbilt foram 

subvoxels. 
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TABELA 24. Valores dos erros obtidos em cada VOI para os pacientes 001, 002, 005 e 007 
na modalidade de fusão PET-PD retificada. Valores do erro médio (Emédio), do 
desvio padrão (dpE) e da mediana para cada paciente e valores da diagonal 
dos voxels (Dvoxel) das modalidades de PET e PD retificada.  

 
Pacientes Erros da fusão 

PET-PD ret. (mm) 001 002 005 007 

VOI 1 3,34 --- 2,75 --- 

VOI 2 3,32 3,06 2,72 3,30 

VOI 3 5,06 4,18 2,94 2,82 

VOI 4 5,99 4,27 2,80 2,74 

VOI 5 4,06 3,08 2,79 2,80 

VOI 6 5,18 3,94 2,67 2,65 

VOI 7 3,81 3,47 2,86 2,95 

VOI 8 2,36 4,70 2,43 4,24 

VOI 9 3,53 3,98 2,66 4,09 

VOI 10 2,23 3,59 2,57 4,00 

Emédio (mm) 3,89 3,81 2,72 3,29 

dpE (mm) 1,15 0,52 0,14 0,61 

Mediana (mm) 3,67 3,94 2,74 2,95 

Dvoxel PET (mm) 8,80 8,80 8,46 8,80 

Dvoxel PD ret. (mm) 4,49 4,47 4,46 4,46 
 

Na TAB. 24 nota-se que todos os 38 valores de erros de alinhamentos foram 

subvoxels. Portanto, para a fusão de imagens de PET com RM do tipo PD retificada dos 

pacientes 001, 002, 005 e 007, todos os valores obtidos das médias e das medianas dos 

erros de alinhamento em relação ao padrão de referência da Universidade Vanderbilt 

foram subvoxels. 
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TABELA 25. Valores dos erros obtidos em cada VOI para os pacientes 001, 005, 007 e 008 
na modalidade de fusão PET-T1. Valores do erro médio (Emédio), do desvio 
padrão (dpE) e da mediana para cada paciente e valores da diagonal dos 
voxels (Dvoxel) das modalidades de PET e T1. 

 
Pacientes Erros da fusão 

PET-T1 (mm) 001 005 007 008 

VOI 1 3,47 2,42 --- --- 

VOI 2 3,38 2,44 3,51 6,29 

VOI 3 3,60 4,78 2,89 6,99 

VOI 4 3,29 4,72 3,12 7,15 

VOI 5 3,28 3,30 3,32 6,53 

VOI 6 2,98 3,79 3,14 6,64 

VOI 7 3,38 3,79 2,86 6,17 

VOI 8 3,06 1,72 3,09 4,02 

VOI 9 3,26 1,57 3,68 6,18 

VOI 10 3,50 1,58 3,62 5,66 

Emédio (mm) 3,32 3,01 3,25 6,18 

dpE (mm) 0,18 1,18 0,28 0,87 

Mediana (mm) 3,33 2,87 3,14 6,29 

Dvoxel PET (mm) 8,80 8,46 8,80 8,80 

Dvoxel T1 (mm) 4,37 4,37 4,37 4,37 
 

Na TAB. 25 nota-se que todos os 38 valores de erros de alinhamentos foram 

subvoxels. Portanto, para a fusão de imagens de PET com RM do tipo T1 dos pacientes 

001, 005, 007 e 008, todos os valores obtidos das médias e das medianas dos erros de 

alinhamento em relação ao padrão de referência da Universidade Vanderbilt foram 

subvoxels. 
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TABELA 26. Valores dos erros obtidos em cada VOI para os pacientes 001, 002, 005 e 007 
na modalidade de fusão PET-T1 retificada. Valores do erro médio (Emédio), do 
desvio padrão (dpE) e da mediana para cada paciente e valores da diagonal 
dos voxels (Dvoxel) das modalidades de PET e T1 retificada. 

 
Pacientes Erros da fusão 

PET-T1 ret. (mm) 001 002 005 007 

VOI 1 3,11 --- 2,87 --- 

VOI 2 2,98 5,06 2,77 5,39 

VOI 3 3,71 6,45 2,98 3,70 

VOI 4 4,51 6,80 2,78 3,65 

VOI 5 3,25 5,55 2,85 4,17 

VOI 6 3,81 6,10 2,54 3,85 

VOI 7 2,81 5,58 2,83 3,04 

VOI 8 1,98 4,32 1,88 7,03 

VOI 9 3,00 4,56 2,62 7,40 

VOI 10 2,42 4,30 2,49 6,36 

Emédio (mm) 3,16 5,41 2,66 4,95 

dpE (mm) 0,68 0,87 0,30 1,54 

Mediana (mm) 3,05 5,55 2,78 4,17 

Dvoxel PET (mm) 8,80 8,80 8,46 8,80 

Dvoxel T1 ret. (mm) 4,50 4,44 4,46 4,47 

 

Na TAB. 26 nota-se que todos os 38 valores de erros de alinhamentos foram 

subvoxels. Portanto, para a fusão de imagens de PET com RM do tipo T1 retificada dos 

pacientes 001, 002, 005 e 007, todos os valores obtidos das médias e das medianas dos 

erros de alinhamento em relação ao padrão de referência da Universidade Vanderbilt 

foram subvoxels. 
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TABELA 27. Valores dos erros obtidos em cada VOI para os pacientes 001, 002, 005, 007 
e 008 na modalidade de fusão PET-T2. Valores do erro médio (Emédio), do 
desvio padrão (dpE) e da mediana para cada paciente e valores da diagonal 
dos voxels (Dvoxel) das modalidades de PET e T2. 

 
Pacientes Erros da fusão 

PET-T2 (mm) 001 002 005 007 008 

VOI 1 2,99 --- 3,04 --- --- 

VOI 2 2,94 5,85 3,02 3,27 5,15 

VOI 3 4,62 5,66 4,46 3,54 5,69 

VOI 4 5,13 6,13 3,97 3,52 5,59 

VOI 5 3,61 5,80 3,45 3,25 5,31 

VOI 6 4,20 6,27 3,32 3,02 5,13 

VOI 7 3,58 5,59 4,02 3,11 5,27 

VOI 8 2,11 6,30 2,44 2,78 3,87 

VOI 9 2,57 6,23 2,78 3,26 4,95 

VOI 10 2,21 5,95 2,33 3,34 4,89 

Emédio (mm) 3,40 5,98 3,28 3,23 5,10 

dpE (mm) 0,97 0,25 0,67 0,22 0,50 

Mediana (mm) 3,29 5,95 3,18 3,26 5,15 

Dvoxel PET (mm) 8,80 8,80 8,46 8,80 8,80 

Dvoxel T2 (mm) 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 
 

Na TAB. 27 nota-se que todos os 47 valores de erros de alinhamentos foram 

subvoxels. Portanto, para a fusão de imagens de PET com RM do tipo T2 dos pacientes 

001, 002, 005, 007 e 008, todos os valores obtidos das médias e das medianas dos erros 

de alinhamento em relação ao padrão de referência da Universidade Vanderbilt foram 

subvoxels. 
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TABELA 28. Valores dos erros obtidos em cada VOI para os pacientes 001, 002 e 007 na 
modalidade de fusão PET-T2 retificada. Valores do erro médio (Emédio), do 
desvio padrão (dpE) e da mediana para cada paciente e valores da diagonal 
dos voxels (Dvoxel) das modalidades de PET e T2 retificada. 

 
Pacientes Erros da fusão 

PET-T2 ret. (mm) 001 002 007 

VOI 1 2,87 --- --- 

VOI 2 2,93 6,23 2,34 

VOI 3 4,11 6,44 2,62 

VOI 4 4,86 6,89 1,82 

VOI 5 3,43 6,30 2,01 

VOI 6 4,40 6,83 2,54 

VOI 7 3,28 6,18 2,98 

VOI 8 3,08 6,57 4,57 

VOI 9 3,29 6,45 3,35 

VOI 10 2,38 6,19 2,82 

Emédio (mm) 3,46 6,45 2,78 

dpE (mm) 0,73 0,25 0,77 

Mediana (mm) 3,28 6,44 2,62 

Dvoxel PET (mm) 8,80 8,80 8,80 

Dvoxel T2 ret. (mm) 4,53 4,45 4,49 
 

Na TAB. 28 nota-se que todos os 28 valores de erros de alinhamentos foram 

subvoxels. Portanto, para a fusão de imagens de PET com RM do tipo T2 retificada dos 

pacientes 001, 002 e 007, todos os valores obtidos das médias e das medianas dos erros 

de alinhamento em relação ao padrão de referência da Universidade Vanderbilt foram 

subvoxels. 

Analisando os valores das TAB. 16 a 28, houve apenas 8 valores de erro de 

alinhamento que foram maiores que o tamanho do maior voxel de uma das modalidades 

de imagens, sendo 7 valores do paciente 004 e apenas 1 do paciente 103. Portanto, 

apenas 8 das 869 posições avaliadas não apresentaram um erro de alinhamento subvoxel. 

Isto significa que 99,1 % das posições dos VOI apresentaram um erro máximo subvoxel, 

mostrando uma grande confiabilidade no método de fusão desenvolvido neste trabalho.  

Para analisar estes valores de erros, as modalidades de fusão foram agrupadas 

de acordo com a incerteza inerente ao tamanho dos pixels e principalmente à espessura 

dos cortes dos conjuntos de imagens, que é a principal causa de erro. Para os pacientes 
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de 001 a 008, temos que a espessura dos cortes de TC é de 4,00 mm, de RM varia de 

4,00 a 4,16 mm e de PET é de 8,00 mm. Portanto, para estes pacientes, teremos um 

grupo de TC-RM e outro de PET-RM. Para os pacientes de 101 a 109, temos que a 

espessura dos cortes de TC é de 3,00 mm, de RM é de 3,00 mm e de RM-MP-RAGE varia 

de 1,25 a 1,66 mm. Na TAB. 29 estão apresentados os valores dos erros de alinhamento 

médios, das medianas e máximos agrupados por modalidade de fusão, assim como as 

diagonais mínimas (Dmín) e máximas (Dmáx) dos voxels das modalidades de fusão. 

 

TABELA 29. Valores médios (Emédio), das medianas e máximos dos erros de alinhamento 
obtidos e Dmín e Dmáx dos voxels das modalidades de fusão, agrupadas por 
tamanhos de voxels similares para os pacientes 001 a 008 e 101 a 109 do 
banco de dados da Universidade Vanderbilt. 

 
Valores de erros (mm) 

Modalidade de Fusão 
Dmín voxel

(mm) 
Dmáx voxel

(mm) Emédio Mediana Máximo

TC-RM 
(PD, T1 e T2) 

4,10 4,37 2,19 ± 0,95 2,02 5,34 

TC-RM 
(PD, T1 e T2) 

retificadas 
4,10 4,53 1,39 ± 0,69 1,28 4,16 

PET-RM 
(PD, T1 e T2) 

4,37 8,80 3,94 ± 1,29 3,59 7,15 00
1 

a 
00

8 

PET-RM 
(PD, T1 e T2) 

retificadas 
4,53 8,80 3,84 ± 1,40 3,33 7,40 

TC-RM 
(PD, T1 e T2) 

3,05 3,24 1,88 ± 0,59 1,84 3,37 

10
1 

a 
10

9 

TC- 
MP-RAGE 

1,87 3,07 1,00 ± 0,47 0,93 2,34 

 

Pela análise dos valores médios e das medianas dos erros da TAB. 29, a exatidão 

dos alinhamentos com a modalidade de imagem de TC é nitidamente melhor do que com 

a PET. Isto se deve aos tamanhos menores dos voxels de TC (TAB. 12). Para os pacientes 

001 a 008, as correções de distorções geométricas aplicadas nas imagens de RM 

retificadas promoveram um melhora significativa de 37% na exatidão do alinhamento 

para as modalidades de fusão com TC, mas foram pouco expressivas com a fusão com 

PET, com melhora da exatidão de apenas 3%. Além disso, os valores da IM (TAB. 13a) 

apresentaram um pequeno aumento nos alinhamentos com imagens de RM retificadas. 
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Isto indica que a utilização da correção da distorção geométrica melhora a similaridade 

dos conjuntos de imagens alinhados e a exatidão do alinhamento. 

Na TAB. 30 estão apresentados os valores de erros agrupados nas modalidades 

de fusão TC-RM e PET-RM. Estes valores são importantes para comparação com os 

diversos grupos de pesquisadores que participaram do projeto. 

 

TABELA 30. Valores da média, mediana e de máximo dos erros de alinhamento das 
imagens de RM com TC e PET e Dmín e Dmáx dos voxels das modalidades de 
fusão. 

 

Modalidades 
Dmín voxel

(mm) 
Dmáx voxel

(mm) 
Média 
(mm) 

Mediana 
(mm) 

Máximo
(mm) 

TC-RM  1,87 4,53 1,72 ± 0,83 1,63 5,34 

PET-RM  4,37 8,80 3,90 ± 1,34 3,51 7,40 

 

Analisando os valores da TAB. 30, a média e a mediana dos erros de 

alinhamento das modalidades de TC-RM e de PET-RM apresentaram valores inferiores ao 

menor tamanho do voxel destas modalidades, ou seja, 0,87 Dmín e 0,80 Dmín dos voxels, 

respectivamente. As medianas dos erros de alinhamento obtidos de TC-RM e de PET-RM 

apresentaram valores correspondente a 0,38 Dmáx e 0,44 Dmáx dos voxels destas 

modalidades, respectivamente. Isto mostra uma incerteza menor que a metade do 

tamanho máximo do voxels das modalidades de imagens a serem alinhadas. As incertezas 

dos valores do padrão de referência foram estimadas em 0,4 mm para fusão de TC com 

RM e 1,7 mm para PET com RM (Fitzpatrick et al., 1998). 

3.5. Comparação do método 

Os valores de erros de alinhamentos obtidos por este método de fusão de 

imagens por maximização da IM foram comparados com outros métodos de fusão 

desenvolvidos por vários pesquisadores, que foram disponibilizados por Fitzpatrick (2005). 

Da lista de participantes do projeto, foram escolhidos aqueles que realizaram toda a série 

de alinhamentos das mesmas modalidades de imagens de TC-RM e PET-RM. 

Na TAB. 31 estão apresentados os valores máximos e da mediana dos erros de 

alinhamento obtidos por diversos grupos de pesquisa para as modalidades de TC-MR e 
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PET-RM, assim como o método que utilizaram e o tempo de processamento necessário 

para sua execução (Fitzpatrick, 2005). 

 

TABELA 31: Valores da mediana (Emediana) e máximos (Emáx) dos erros de alinhamento das 
modalidades de TC-MR e PET-MR dos diversos grupos e métodos que 
participaram do projeto. (n.a. = resultado não avaliado). 

 

Erro (mm) 

TC-MR PET-MR Grupo Método 
Tempo 

médio de 
processamento

Emediana Emáx Emediana Emáx 

IPEN 
pontos referenciais e
maximização da IM 3 min + 24 s 1,6 5,3 3,5 7,4 

Abu-Tarif, A. 
IM e 

distância Euclidiana
n.a. 1,7 11,7 2,9 7,7 

Barillot, C et al. 
segmentação e 

algoritmo de Powell
15 min 1,9 9,0 4,5 12,3

Collingnon, A. et al. IM 10 a 30 min 1,4 6,7 3,1 12,7

Ding, L. et al. 
segmentação e 

IM 
n.a. 2,2 6,3 3,4 10,9

Doll, J.; Arata, L. IM n.a. 1,9 17,2 5,1 26,7

Fan, Y.; Jiang, T. 
IM 

normalizada 
6 min 1,4 4,9 3,2 15,3

Maintz, J.B.A. et al. correlação cruzada 1 h 4,2 19,0 4,1 15,0

Ng, L. IM n.a. 1,6 6,7 3,1 17,8

Pelizzari, C. 
segmentação e 

algoritmo de Powell
20 min 2,3 9,1 2,9 15,0

Ren, H et al. 
IM 

normalizada 
n.a. 1,6 3,8 2,7 18,1

Tanacs, A. et al. IM 8 a 15 min 1,5 7,6 3,7 16,8

Xu, Xiaoyan 
IM 

normalizada 
n.a. 4,0 8,2 9,3 11,2

 

Os valores da mediana dos erros de alinhamento (Emediana) das modalidades de 

TC-RM e de PET-RM deste trabalho (IPEN) estão muito próximos dos melhores resultados 

obtidos pelos diferentes métodos. Já os valores máximos dos erros de alinhamento (Emáx) 

ficaram muito abaixo dos valores dos diversos grupos, principalmente para as 

modalidades de PET-RM. Isto é um fator muito importante, pois implica na confiabilidade 

no método. 
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O tempo médio de processamento para todas as modalidades foi de 24 s e 

mostrou ser muito eficiente, comparado aos tempos de processamento dos diversos 

métodos. 

3.6. Aplicação prática 

O método de fusão de imagens por maximização da IM foi incorporado no 

programa CAT3D para utilização nos planejamentos de tratamento do serviço de 

radioterapia do Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho (ICAVC) e no programa 

MNPS para os planejamentos de radiocirurgia, tendo sido realizados dezenas de casos. Na 

FIG. 62 estão mostradas as imagens de TC, com posicionamento em flexão da cabeça 

para irradiação cerebral (FIG. 62a) e as imagens de RM, que foram digitalizadas para 

delimitação do volume alvo, com posicionamento normal (FIG. 62b). 

As imagens de TC foram obtidas com resolução de 256 x 256 e espessuras de 

corte de 5 mm e as imagens de RM com resolução de 128 x 128 e espessuras de corte de 

6 mm. Com estes valores de espessuras, a identificação de pontos de referências fica 

prejudicada. Os valores dos erros dos pontos de referências estão apresentados na 

FIG. 62c, sendo que o erro quadrático médio foi de 4,2 mm. Em seguida, foi utilizado o 

método de maximização da IM para a fusão das imagens (FIG. 62d) para a delimitação do 

volume-alvo pelas imagens de RM. O tempo de processamento para o método de 

maximização da IM foi de 27,9 s (FIG. 62e). 

Pelos valores dos elementos da matriz de transformação obtidos na fusão das 

imagens, o ângulo entre as imagens foi de 31 graus em torno do eixo x, como está 

mostrado na FIG. 62f. Devido à angulação entre as imagens, as áreas marcadas na RM 

foram projetadas nos cortes axiais da TC como linhas (FIG. 62g). Na FIG. 62h está 

mostrado o planejamento do tratamento para o volume de tumor delimitado com as 

curvas de isodoses. 
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FIGURA 62. Planejamento de tratamento de um paciente de radioterapia. a) imagem de 
TC. b) imagem de RM digitalizada. c) fusão de imagens com delimitação do 
tumor. d) volume-alvo projetado nas imagens de TC. e) planejamento com 
curvas de isodose ao redor do alvo. f) valores da matriz de transformação e 
ângulos de rotação. g) valores da IM e do tempo de processamento. 
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Para a radioterapia, a fusão de imagens por IM permite definir melhor a região 

de interesse pela otimização do sistema de coordenadas em comum das duas 

modalidades de imagem, com aumento do controle local do leito tumoral e preservação 

dos órgãos sadios. 

Um próximo passo a ser implementado é a fusão do BEV (Beam eye view – vista 

da projeção do feixe) (FIG. 63), que é uma reconstrução digital feita pelo sistema de 

planejamento com as imagens de TC, com o filme portal (FIG. 64), que é uma radiografia 

do campo de tratamento com o bloco de proteção, feita com o feixe de alta energia do 

aparelho. 

 

 
a b 

FIGURA 63. BEV dos campos de tratamentos. a) vista do campo anterior com o bloco de 
proteção dos órgãos sadios. b) vista do campo lateral direito com o 
respectivo bloco de proteção. 

 

 

a b 

FIGURA 64. Portal dos campos de tratamentos. a) vista do campo anterior com o bloco de 
proteção dos órgãos sadios. b) vista do campo lateral direito com o 
respectivo bloco de proteção. 
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Nota-se que nas imagens de BEV (FIG. 63), os campos de tratamentos possuem 

o desenho do bloco de proteção para tratar somente a área interna ao desenho, como 

pode-se verificar nas imagens de portal (FIG. 64) em que a região mais escura é o local 

de tratamento. Essas imagens são bidimensionais, mas são obtidas de maneiras distintas, 

contendo informações diferentes. 

A fusão destas duas modalidades de imagem é importante para comparar se os 

campos de tratamento estão localizados exatamente como foram planejados pelas 

imagens de TC. Esta verificação atualmente é feita pelo médico radioterapêuta apenas 

por comparação visual entre as duas imagens, medindo-se com uma régua as distâncias 

das estruturas de referências. 
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4. CONCLUSÕES 

Foi desenvolvido um programa para fusão de imagens com um método de 

maximização da IM, cujo valor é máximo quando as imagens estiverem corretamente 

alinhadas. A IM foi escolhida por ser o método de alinhamento retrospectivo mais 

preciso e mais robusto para imagens médicas. 

O método de maximização da IM baseia-se na distribuição de probabilidades 

das intensidades de níveis de cinza dos pares de voxels que formam o histograma 

conjugado, estabelecido como sendo uma matriz quadrada com 512 x 512 valores de 

intensidade de níveis de cinza. Os valores de intensidade de cada modalidade foram 

normalizados e distribuídos em intervalos de níveis de cinza.  

O método de fusão de imagens por pontos referenciais foi utilizado para fazer 

uma aproximação inicial para o processo de otimização não linear pelo método de 

downhill simplex. Dessa maneira, evitam-se erros de alinhamento que podem resultar 

em fusões completamente erradas. Além disso, este alinhamento inicial aproxima-se 

do valor de máximo global de IM, reduzindo consideravelmente o tempo de 

processamento. 

A função de otimização procura pelo valor de máximo global em um espaço 

de 6 dimensões, com 3 graus de liberdade para translação e 3 graus de liberdade para 

rotação, utilizando o modelo de corpo rígido. Foram estabelecidos os parâmetros para 

o movimento de translação e rotação da função de transformação para o alinhamento 

das imagens. 

Para a determinação dos pares de intensidade dos voxels dos conjuntos de 

imagens, foi utilizada uma interpolação trilinear. 

Não foi adotada uma metodologia de sub-amostragem das imagens para 

reduzir a anisotropia no tamanho dos voxels entre as imagens de diferentes 

modalidades. Com isso, o tempo de processamento aumenta, mas melhora o resultado 

do alinhamento das imagens. 
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Foi utilizada uma função de limpeza das imagens para remover todas as 

informações fora do contorno do paciente, que apenas contribuem para o aumento na 

entropia conjugada, mas não da IM. 

O método de maximização da IM foi avaliado com as imagens de TC, RM e 

PET do banco de dados da Universidade Vanderbilt, para verificar sua exatidão pela 

comparação das coordenadas de transformação de cada fusão de imagens com os 

valores do padrão de referência. O valor da mediana dos erros foi de 1,6 mm para a 

fusão de TC-RM e de 3,5 mm para PET-RM. Os padrões de referência têm uma 

exatidão estimada em 0,4 mm para TC-RM e 1,7 mm para PET-RM. 

Os valores máximos de erros foram de 5,3 mm para TC-RM e de 7,4 mm para 

PET-RM. Os resultados mostraram que o método de alinhamento por maximização da 

IM apresentou uma exatidão subvoxel em 99,1% dos volumes de interesse analisados, 

demonstrando uma grande estabilidade e confiabilidade do método. Além disso, os 

resultados mostraram que o método desenvolvido neste trabalho se compara com os 

melhores métodos desenvolvidos internacionalmente. 

O tempo médio de processamento das modalidades de imagens foi de 24 s, 

mostrando ser muito eficiente, comparado aos tempos de processamento dos diversos 

métodos. Isto se deve ao algoritmo desenvolvido e à aproximação inicial pelo método 

por pontos referenciais, que demora 3 minutos para a identificação dos pontos de 

referências nas duas modalidades de imagem. 

O programa foi concluído com sucesso e inserido na rotina de 53 serviços 

de radioterapia, dos quais 40 estão no Brasil e 13 na América Latina. Este método não 

apresenta limitações quanto às resoluções diferentes das imagens, tamanhos de pixels 

e espessuras de corte. Além disso, o alinhamento pode ser realizado com imagens 

transversais, coronais ou sagitais. 
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ANEXO 

 

ANEXO....... 

Apresentação, em linguagem C, da parte principal da rotina de programação 

do método de maximização da informação mútua. 

 
#define POWER_OF_2       9 
#define JHIP_MAX_DIM (1  <<  POWER_OF_2) 
 
// o histograma deve ter uma matriz de 512 ou outra potência de 2. 
 
static  int       dim;  // tamanho da matriz. 
static  double    scale_a = 0; 
static  double    scale_b = 0; 
static  long      jhip_sum = 0; 
static  long      *jhip = NULL; 
 
// *jhip é o ponteiro da memória dinâmica utilizado para preencher o histograma 
// conjugado. 
// (JHIP - Joint Histogram Image Pair) das duas séries de imagens, é o histograma 
// conjugado, definido como uma matriz bidimensional de dimensões [dim_a X dim_b]. 
// JHIP(a,b) é uma macro para acessar o histograma conjugado. 
 
#define  JHIP(a,b)  (*(jhip + ((a) * JHIP_MAX_DIM) + (b))) 
 
void JointHistogramDestroy(void)    // limpeza do histograma conjugado 
 
{ 
    if (jhip != NULL) 
    { 
        free(jhip); 
        jhip = NULL; 
    } 
    jhip_sum = 0; 
} 
 
// Início do histograma conjugado das duas séries de imagens 
 
int  JointHistogramInit(int max_a, int max_b) 
{ 
    if (max_a < 2)  
       return -1; 
    if (max_b < 2) 
       return -1; 
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    if (jhip != NULL) 
    { 
        free(jhip); 
        jhip = NULL; 
    } 
    jhip_sum = 0; 
 
    dim = JHIP_MAX_DIM ;    // definir dimensão da matriz 
 
    if (max_a > (dim - 1)) 
       scale_a = (dim - 1.0) / (double)(max_a); 
    else 
       scale_a = 1.0; 
             
    if (max_b > (dim - 1)) 
       scale_b = (dim - 1.0) / (double)(max_b); 
    else 
       scale_b = 1.0; 
        
    jhip = calloc( dim * dim,  sizeof(long)); 
     
    if (jhip != NULL) 
    { 
      return 1; 
    } 
    else 
    { 
      ClrScr(); 
      gprintf("ERROR: no memory for JHIP\n"); 
      mygetch(); 
      return 0; 
    } 
} 
 
// Rotina em Assembly para aumentar a eficiência do cálculo do histograma conjugado 
 
void pround(double val,  int *out);  
#pragma aux pround = \              
  "fistp dword ptr [eax]"  \ 
   parm [8087] [eax] modify[8087]; 
 
// Adiciona um novo elemento ao histograma conjugado, ou seja, um novo par de 
// voxels com valores a e b. 
 
void  JointHistogramAdd(int a,  int b)   
{ 
    int     aa,  bb;    // aa é a variável a normalizada para estar entre 0 e dim. 
 
    pround(a * scale_a, &aa); 
    aa = aa & (JHIP_MAX_DIM - 1);   // para prevenir indexação fora da escala. 
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    pround(b * scale_b, &bb); 
    bb = bb & (JHIP_MAX_DIM - 1);  
    JHIP(aa,bb)++;     
} 
 
// Cálculo do número total de distribuições de probabilidades 
 
static  void  Compute_jhip_sum(void)   
{           
     int   a,b;  
     jhip_sum = 0; 
      
     for (a=0; a < dim;  a++) 
     for (b=0; b < dim;  b++) 
        jhip_sum += JHIP(a,b); 
} 
 
static double Pab(int  a,  int  b)  // 0 < a < dim,    0 < b < dim 
{ 
    return  JHIP(a,b) / (double)(jhip_sum) ;     
} 
 
// Função de distribuição de probabilidades da imagem A,  0 < a < dim. 
 
static double Pa(int a)     
{ 
    int     i; 
    long    sum; 
     
     sum = 0; 
    for (i=0; i<dim; i++) 
      sum += JHIP(a,i); 
       
    return  sum / (double)(jhip_sum) ;   
} 
 
// Função de distribuição de probabilidades da imagem B,  0 < b < dim. 
 
static double Pb(int b)     
{ 
    int     i; 
    long    sum; 
     
     sum = 0; 
    for (i=0; i<dim; i++) 
      sum += JHIP(i,b); 
       
    return  sum / (double)(jhip_sum) ;   
} 
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// Entropia do conjunto de imagens da modalidade A:   
 
static  double  Ha(void) 
{ 
    int   a; 
    double h, pa; 
    h = 0.0; 
    for (a=0;  a < dim; a++) 
    { 
      pa = Pa(a); 
 
      if (pa > 0.0) 
         h += (- pa * log2(pa)); 
    } 
    return h; 
} 
 
// Entropia do conjunto de imagens da modalidade B:   
 
static  double  Hb(void) 
{ 
    int   b; 
    double h, pb; 
    h = 0.0; 
    for (b=0;  b < dim; b++) 
    { 
      pb = Pb(b); 
 
      if (pb > 0.0) 
        h += (- pb * log2(pb)); 
    } 
    return h; 
} 
 
// Entropia conjugada dos conjuntos de imagens das modalidades A e B: 
 
static double Hab(void) 
{ 
     int   a,b; 
     double  h, pab; 
     h = 0.0; 
     for (a=0; a < dim;  a++) 
     for (b=0; b < dim;  b++) 
     { 
      pab =  Pab(a,b) ; 
       
      if (pab > 0.0) 
        h += (- pab * log2(pab)); 
     } 
    return h; 
} 
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// Cálculo da IM dos conjuntos de imagens das modalidades A e B: 
 
double MutualInformation(void) 
{ 
    double   a,b, ab; 
     
    Compute_jhip_sum(); 
     
    if (jhip_sum < 2) 
      return 0.0;   // 
 
    a   = Ha(); 
    b   = Hb(); 
    ab  = Hab(); 
 
//gprintf("Ha:%lf  Hb:%lf  Hab:%lf \n", a,b, ab);    
     
    return (Ha() + Hb() - Hab()); 
} 
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