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1. INTRODUÇÃO

A Ecocardiografia é um dos procedimentos de diagnóstico mais

importante que o cardiologista tem para avaliar a estrutura e a função do

coração. O procedimento utiliza, habitualmente, ultra-som na faixa de

2,5MHz a 7,5MHz para produzir imagem em fatias do coração e dos vasos

ao redor. Estas ondas sonoras de alta frequência são enviadas à cavidade

torácica por meio de um transdutor e chocam-se contra as estruturas do

coração. Os ecos que retornam são captados por um microfone de ultrasom

e eletronicamente registrados num osciloscópio para produzir uma imagem

do coração chamada de ecocardiograma. Existem vários tipos de

ecocardiografia utilizados clinicamente: a de modo M, a bidimensional (2D,

modo B ou tempo real), a tridimensional (3D) e a Doppler.

A Ecocardiografia bidimensional tem sido largamente utilizada nas

avaliações das funções cardíacas sistólicas por ser uma técnica não invasiva

que causa o mínimo de desconforto, além do seu baixo custo e da ausência

de radiação ionizante (Coppini et al., 1995; Feng et al., 1991).

Uma das principais funções da Ecocardiografia é a determinação

dos volumes sistólicos e diastólicos do paciente submetido ao exame,

através dos quais pode-se calcular indiretamente o volume de ejeção do

ventrículo esquerdo, a razão de contração muscular das cavidades

cardíacas, a fração de ejeção regional e global, a espessura do miocárdio, a

massa ventricular, etc. (Dias e Leitão, 1996). Para isso, é necessário
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reconhecer os contornos internos do músculo cardíaco através da imagem

ecocardiográfica, a fim de obter as informações citadas. O processo de

detecção de bordas simplifica a análise de imagens, reduzindo

drasticamente a quantidade de dados a serem processados e preservando a

informação estrutural útil sobre os contornos do objeto de interesse (Canny,

1986).

As técnicas de reconhecimento de contornos atuais vão desde a

utilização de métodos manuais e visuais da imagem por um especialista até

avançados algoritmos de processamento de imagem.

Tendo em vista que o processo manual de reconhecimento de

contornos é, em geral, demorado e tedioso, muito esforço tem sido feito no

intuito de automatizar ao máximo este processo.

As técnicas de reconhecimento de contornos, também conhecidas

como detecção de bordas, têm sido muito utilizadas nas últimas décadas,

sendo a maioria baseada em segmentação da imagem, isto é,

decomposição da imagem em regiões diferentes baseando-se nas

características de intensidade e textura das mesmas.

A detecção de bordas tem sido aplicada em várias áreas médicas

onde existe o processamento de imagem. Como exemplos, podemos citar:

detecção do contorno do cérebro (Brummer et al., 1993; Hall et al., 1992),

definição de bordas da artéria coronária (Eichel et al., 1988), segmentação

de imagens de tumor de pele (Ercal et al., 1993), segmentação do ventrículo

esquerdo (Coppini et al., 1995; Costa et al., 1995), etc.
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As técnicas tradicionais de segmentação de imagem utilizam-se de

algoritmos baseados em descontinuidades que associam técnicas de

processamento locais e globais.

O processamento local utiliza operadores de gradiente, como os

operadores de Sobel, Laplaciano, etc., para calcular valores atribuídos ao

pixel a partir dos pixels vizinhos e determinar se o mesmo pertence ou não à

borda.

O processamento global utiliza operadores como a Transformada de

Hough ou métodos gráficos para estabelecer a relação entre os pixels e

determinar se estes, quando ligados, se encaixam numa curva de forma

especificada (Gonzalez et al., 1993).

O processo de segmentação da imagem pode ser manual, semi-

automático ou automático. No processo manual, a segmentação é

totalmente efetuada por um operador humano. No processo semi-automático

o operador auxilia o sistema indicando pontos ou regiões de relevância. No

processo automático, o operador só intervém no final do processo para fazer

eventuais correções.

Quando utilizamos um processo de segmentação automática,

podemos utilizar conhecimentos ‘a priori’ das estruturas de interesse

baseando-se em modelos descritivos.

Cada vez mais a inteligência artificial tem sido utilizada na

segmentação de imagens médicas através das técnicas fuzzy (Feng et al.,

1991; Pal et al., 1993) e rede neurais (Ghosh et al., 1991; Srinivasan et al.,

1994).
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Depois do seu advento, as redes neurais artificiais têm encontrado

aplicação em várias áreas médicas tais como Oftalmologia (Brigatti et al.,

1997; Henson et al., 1996; Brigatti et al., 1996), Oncologia (Ercal et al.,

1993), Neurologia (Carlbom et al., 1994; Brummer et al., 1993; Cagnoni et

al., 1993) e Cardiologia (Coppini et al., 1995; Costa et al., 1995).

1.1. OBJETIVO

Este trabalho tem como objetivo utilizar uma rede neural artificial do

tipo retropropagação treinada com padrões de borda endocárdica do

ventrículo esquerdo de imagens de ecocardiografia para reconhecer

diretamente estas bordas em outras imagens ecocardiográficas e traçar o

contorno interno do ventrículo esquerdo mediante pré-processamento da

imagem antes do processamento da rede neural artificial e pós-

processamento com aplicação de métodos empíricos baseados em

conhecimentos estruturais preliminares, conforme Figura 1.1, contribuindo

grandemente para aliviar o trabalho do médico para traçar o contorno

manualmente.

Figura 1.1 – Diagrama das etapas do método
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2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1.  INTRODUÇÃO

Neste capítulo apresentamos, primeiramente, uma revisão sobre

Redes Neurais Artificiais (RNA). Começamos com uma breve definição e

apresentação das características das RNA e do seu princípio de

funcionamento. Em seguida, apresentamos algumas arquiteturas típicas e

aplicações das RNA, com ênfase nas aplicações em imagens médicas.

Na segunda etapa, apresentamos as principais características das

modalidades de imagens médicas como: raio X, Tomografia

Computadorizada de Raio X, Medicina Nuclear (Tomografia

Computadorizada de Emissão de Fóton Único (SPECT) e Tomografia de

Emissão de Pósitron (PET)), Ressonância Magnética Nuclear e Utra-som.

Para finalizar, analisamos alguns métodos utilizados para

segmentação de imagens  médicas, principalmente os encontrados na

literatura sobre detecção de contorno do ventrículo esquerdo.

2.2.  REDES NEURAIS ARTIFICIAIS

2.2.1.  Definição e Princípio de Funcionamento da RNA
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Uma rede neural artificial (Figura 2.1) é um sistema de

processamento de informações que tem certas características de

desempenho em comum com as redes neurais biológicas.

Figura 2.1 – Rede Neural Artificial (Fausett, 1994)

As redes neurais artificiais foram desenvolvidas como

generalizações de modelos matemáticos de cognição humana ou biologia

neural, baseado em suposições tais como (Fausett, 1994; Sabbatini, 1992):

a) processamento de informação ocorre em vários elementos simples

chamados neurodos;

b) sinais são transferidos entre neurodos por ‘links’ de conexão;

c) cada ‘link’ de conexão tem um peso associado que, numa rede neural

artificial típica, multiplica o sinal transmitido;

d) cada neurodo aplica uma função de ativação (normalmente não-linear) à

sua rede de entrada (soma dos sinais ponderados de entrada) para

determinar seu sinal de saída.
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Um dos conceitos mais importantes na caracterização de RNA é o

aprendizado que pode ser definido como uma modificação realizada na

matriz de pesos W de uma rede a fim de otimizar um mapeamento dos

padrões de entrada e saída.

O aprendizado é do tipo não supervisionado quando um conjunto

de exemplos é utilizado para treinar a rede sem fornecer a priori a saída

correta para cada exemplo. Desta maneira a rede atribui automaticamente

categorias ou classes distintas a cada grupo suficientemente homogêneo de

exemplares, executando uma operação semelhante à análise de

aglomerados. O modelo mais conhecido e utilizado atualmente é o

mapeamento auto-organizável desenvolvido por Kohonen (Sabbatini, 1992;

Haykin, 1994; Patterson, 1996).

O aprendizado é do tipo supervisionado quando uma sequência de

vetores de treinamento ou padrões, cada qual associada a um vetor de

saída alvo, são apresentados à rede e os pesos são ajustados de acordo

com o algoritmo de aprendizagem. Atualmente, um dos algoritmos mais

utilizados neste tipo de aprendizado é o de retropropagação. Este algoritmo

é empregado em uma RNA com uma topologia do tipo perceptron de três

camadas, heteroassociativa (padrões de entrada e saída de naturezas

diferentes), com conexões de alimentação direta (feedforward) da camada

de entrada para a camada intermediária e desta para a camada de saída.

No aprendizado por retropropagação, um vetor de entrada e um

vetor de saída são fornecidos à rede. A saída obtida através do vetor de
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entrada é, então, comparada com a saída desejada e a diferença calculada.

Esta diferença (erro), ajustada pela taxa de aprendizagem (), é utilizada

para calcular os novos pesos dos ‘links’ e repete-se o processo

iterativamente até que o erro seja menor que um valor limiar previamente

estabelecido. Este procedimento do ajuste dos pesos é conhecido como

Regra do Delta e o processo de redução gradativa de erro é conhecido

como convergência.

2.2.2.  Arquiteturas Típicas de Redes neurais artificiais

Define-se como arquitetura da RNA a disposição dos neurodos em

camadas e os padrões de conexão (Sabbatini, 1992; Haykin, 1994;

Patterson, 1996), podendo esta ser intra-camadas (entre os nodos de uma

mesma camada), inter-camadas (entre nodos de duas camadas) ou

recorrentes (de um nodo sobre ele mesmo). Além disso, as conexões inter-

camadas podem ser anterógradas (no sentido da entrada para a saída) ou

retrógradas (sentido inverso).

Como exemplos de arquiteturas, podemos citar:

 Perceptron (Rosenblatt)

 ADALINE/MADALINE

 Hopfield (Crossbar)

 Retropropagação (BPN)

 Kohonen

 Ressonância Adaptativa (ART)
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 Outras

2.2.2.1.  Perceptron

Introduzido e desenvolvido principalmente por Frank Rosenblatt

(Rosenblatt, 1958), o perceptron causou grande impacto sobre as técnicas

de rede neural artificial da época.

Os perceptrons originais consistiam tipicamente de três camadas de

neurodos – unidades sensoras, unidades associadoras e unidades de saída.

As unidades sensoras se ligam às unidades associadoras (x) com pesos

fixos e estas às unidades de saída (y) com pesos ajustáveis. Como os pesos

somente variam entre as unidades associadoras e as de saída,

representamos somente estas camadas (Figura 2.2). Tanto as entradas

como o 'valor alvo' podem ser binários ou bipolares.

Figura 2.2 - Rede Tipo Perceptron para classificação simples
(Fausett, 1994)
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A regra de aprendizado do perceptron usa um ajuste de peso iterativo

que converge para os pesos corretos, quando sob adequadas suposições.

A função de ativação da unidade associadora é uma função degrau

binário com um limiar arbitrário, mas fixo, . Portanto, a saída do perceptron

y = f (y_in) obedecerá à seguinte função de ativação (fórmula 1.1):

y = f (y_in) =
1 se y_in > 
0 se - < y_in < 
-1    se y_in < 

(1.1)

Para cada entrada de treinamento, a rede calcula a resposta da

unidade de saída e verifica se o valor é igual ao 'valor alvo'. Se houver erro,

os pesos são modificados seguindo-se a fórmula 1.2:

wi(novo) = wi(velho) + txi (1.2)

onde: t - valor alvo (+1 ou -1)

 - taxa de aprendizagem

O treinamento continua até não ocorrer erros, isto é, não houver

mais alteração nos pesos. A isto dizemos que a rede convergiu ou aprendeu

a classificação.

Figura 2.3 - Separação de classes para função AND (Fausett, 1994)
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A grande limitação do perceptron é que ele só pode separar classes

que sejam linearmente separáveis, como podemos ver pela Figura 2.3, onde

apresentamos o resultado do treino da função x1 AND x2, com um limiar .

2.2.2.2.  ADALINE/MADALINE

O ADALINE (Adaptive Linear Neuron), cuja arquitetura está

apresentada na Figura 2.4 é um neurodo simples que recebe entrada de

várias unidades, incluindo uma de polarização, e treina os pesos através da

Regra do Delta, definida, para o I-ésimo peso, pela fórmula 1.3:

wI = (t - y_in)xI (1.3)

onde:

x – vetor de ativação das unidades de entrada

y_in = 


n

i
ii wx

1

– a entrada total para a unidade de saída y

t – valor alvo

Figura 2.4 – ADALINE (Fausett, 1994)
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Quando os ADALINEs são combinados tal que a saída de alguns

deles sejam entrada de outros, tornando-se multicamadas, temos uma rede

multicamada conhecida como MADALINE que  possui uma determinação de

pesos mais complicada (Figura 2.5).

Enquanto o ADALINE só consegue classificar padrões linearmente

separáveis, o MADALINE possui uma função de ativação não linear e,

através das camadas escondidas, possui capacidades computacionais não

encontradas nas redes de camada simples, ao mesmo tempo que seu

processo de treinamento se torna mais complicado.

O MADALINE possui dois tipos de algoritmos de treinamento: o

Madaline Rule I que ajusta somente os pesos das camadas escondidas e o

Madaline Rule II que ajusta todos os pesos da rede.

Figura 2.5 – MADALINE de duas camadas (Fausett, 1994)
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2.2.2.3.  Hopfield

Esta rede (Figura 2.6) é totalmente interconectada, com exceção

das auto-conexões de um nodo consigo mesmo, e possui pesos simétricos

(wij = wji). Possuindo uma única camada, esta rede é usada como uma rede

auto-associativa ou para solucionar problemas de satisfação.

Na rede de Hopfield, uma única unidade atualiza sua ativação por

vez (baseado no sinal que recebe de cada uma das outras unidades) e cada

unidade continua a receber um sinal externo em adição ao sinal de outras

unidades da rede.

Figura 2.6 - Rede de Hopfield discreto (Fausett, 1994)

A atualização assíncrona das unidades permite o uso da função de

Lyapunov (função de energia) que, juntamente com a ausência de auto-

conexões (pesos nulos na diagonal), garante a convergência da rede para

um conjunto estável de ativações.
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A rede de Hopfield pode utilizar ativações discretas ou contínuas,

sendo que o segundo tipo exige computação adicional.

2.2.2.4.  Rede de Retropropagação (Backpropagation)

Basicamente a Rede de Retropropagação (Propagação Reversa) é

constituída de camadas de rede tipo Perceptron (Figura 2.7). Com seu

surgimento, a rede neural artificial se tornou um instrumento capaz de

solucionar uma ampla variedade de problemas que era impossível quando

se utilizava uma só camada.

Figura 2.7 - Rede de Retropropagação com uma camada escondida
(Fausett, 1994)
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O treinamento de uma rede de retropropagação envolve três

estágios: a alimentação (feedforward) dos padrões de treinamento de

entrada, o cálculo e a retropropagação do erro associado e o ajuste de

pesos.

O algoritmo de treinamento, conhecido como retropropagação (de

erros) ou Regra do Delta Generalizada, é um método de gradiente

descendente para minimizar o erro quadrático total da saída computada pela

rede. Este algoritmo segue os seguinte passos:

Passo 0 Inicializar os pesos (valores aleatórios)

Passo 1 Executar os passos 2 a 9 enquanto não for satisfeita a condição

de parada

Passo 2 Para cada par de treinamento, executar os passos 3 a 8

Alimentação direta:

Passo 3 Cada unidade de entrada (xi, i = 1,...,n) recebe

o sinal de entrada xi e propaga este sinal para

todas as unidades na camada superior

(unidades escondidas)

Passo 4 Cada unidade escondida (zj, j = 1,...,p) soma

seus sinais ponderados de entrada

(z_inj = v0j + 


n

i
iji vx

1

), aplica sua função de

ativação para computar seu sinal de saída

(zj = f(z_inj)) e envia este sinal para todas as
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unidades da camada acima (unidades de

saída).

Passo 5 Cada unidade de saída (yk, k = 1,...,m) soma

seus sinais ponderados de entrada

(y_inj = w0k + 


p

j
jkj wz

1

) e aplica sua função

de ativação para computar seu sinal de saída

(yk = f(y_ink)).

Retropropagação do erro:

Passo 6 Cada unidade de saída (yk, k = 1,...,m) recebe

um padrão ‘alvo’ correspondente ao padrão de

treinamento de entrada, computa seu termo

de informação de erro (k = (tk – yk)f’(y_ink)),

calcula seu termo de correção de peso

(wjk = kzj, usado para atualizar o próximo

wjk), calcula seu termo de correção da

polarização (w0k = k, usado para atualizar

o próximo w0k) e envia k para as unidades da

camada abaixo.

Passo 7 Cada unidade escondida (zj, j = 1,...,p) soma

suas entradas delta (_inj = 


m

k
jkk w

1

das

unidades da entrada acima), multiplica pela

derivada da sua função de ativação para
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calcular seu termo de informação de erro

(j = _injf’(z_inj)), calcula seu termo de

correção de peso (vjk = kxi, usado para

atualizar o próximo vij) e calcula seu termo de

correção da polarização (v0j = j, usado

para atualizar o próximo v0j), .

Atualização dos pesos e polarizações:

Passo 8 Cada unidade de saída (yk, k = 1,...,m)

atualiza suas polarizações e pesos

(wjk(novo) = wjk(velho) + wjk onde j = 0,...,p)

Cada unidade de saída (zj, j = 1,...,p) atualiza

suas polarizações e pesos (i = 0,...,n):

vij(novo) = vij(velho) + vij .

Passo 9 Parar se a condição de parada for satisfeita (quando o

erro quadrático entre a resposta da rede e o ‘valor alvo’

for inferior a um valor pré-definido)

O treinamento deve alcançar um equilíbrio entre a memorização e a

generalização. Para tanto, o conjunto de padrões de treinamento pode ser

dividido em dois conjuntos separados: o de treinamento e o de teste. Os

pesos são ajustados baseando-se nos padrões de treinamento, mas, em

certos intervalos, o erro é computado usando os padrões de teste. Enquanto

o erro para os padrões de teste diminuírem, o treino continua. O treinamento
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deve ser interrompido quando o erro começa a aumentar porque significa

que a rede está começando a memorizar os padrões de treinamento tão

especificamente que começa a perder sua habilidade de generalizar.

2.2.2.5.  Rede Auto-Organizável de Kohonen

A rede auto-organizável de Kohonen, também conhecida como

Quantizador Vetorial Linear, utiliza o aprendizado não supervisionado e uma

técnica de aglomeração numérica para sua implementação neural.

A topologia da rede de Kohonen (Figura 2.8) é de duas camadas

totalmente interconectadas, sendo uma de entrada e outra de saída. Cada

neurodo de entrada recebe um elemento do padrão de entrada e cada

neurodo de saída corresponderá a uma das classes descobertas pela rede

após o treinamento.

O algoritmo de aprendizado da rede auto-organizável de Kohonen

segue um modelo competitivo. Assim a unidade aglomerada cujo vetor de

pesos mais se aproxima ao padrão de entrada (normalmente, usando o

quadrado da mínima distância euclidiana) é escolhida como vencedor. O

algoritmo pode ser representado pelos seguintes passos:

Passo 0 Inicializar os pesos wij (pode ser aleatoriamente ou baseado em

conhecimentos prévios)

Fixa parâmetros de vizinhança topológica

Fixa parâmetros de taxa de aprendizagem
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Passo 1Executar os passos 2 a 8 enquanto não for satisfeita a condição de

parada

Passo 2 Para cada vetor de entrada x, executar os passos 3 a 5

Passo 3 Para cada j, calcular a Função de custo (fórmula

1.4):

D(j) =  
i

xw iij
2

(1.4)

Passo 4 Encontrar índice J tal que D(J) seja um mínimo

Passo 5 Para todas unidades j dentro de uma vizinhança

especificada de J e para todas i, calcular

(Fórmula 1.5): wjk(novo) = wjk(velho) + [xi -

wjk(velho)]    (1.5)

Passo 6 Atualizar taxa de aprendizagem

Passo 7 Reduzir o raio de vizinhança topológica pelo número de vezes

especificado

Passo 8 Testar a condição de parada.

Figura 2.8 - Rede neural artificial de Kohonen (Fausett, 1994)
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A condição de parada pode ser a convergência do mapeamento da

camada de saída, um número fixo de iterações ou um valor suficientemente

pequeno na taxa de aprendizagem.

2.2.2.6. Rede ART1

A rede ART1 é projetada para vetores binários aglomerados e usa a

Teoria de Ressonância Adaptativa desenvolvida por Carpenter e Grossberg

(Carpenter et al., 1991). As entradas são aglomeradas usando aprendizado

não supervisionado e podem ser apresentadas em qualquer ordem. Para

cada padrão apresentado é designado uma unidade de saída apropriada

(aglomeração) para aprender o padrão através dos ajustes dos seus pesos.

Figura 2.9 - Rede ART1 (Fausett, 1994)
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A rede ART1 é estável e plástica. A plasticidade é a habilidade de

aprender um novo padrão igualmente bem em qualquer estágio de

aprendizagem, o que não é possível na rede de retropropagação.

A arquitetura básica desta rede envolve três grupos de neurodos

(Figura 2.9):

- camadas de entrada F1(a) (entrada)  e F1(b) (interface)

- camada de saída F2 (unidades de aglomeração)

- mecanismo de controle de grau de similaridade de padrões colocados no

mesmo aglomerado (mecanismo de reset R)

Dada a seguinte notação:

n número de componentes no vetor de entrada

m número máximo de aglomerações que pode ser formado

bij pesos ascendentes (de xi para yj)

tji pesos descendentes (de yj para xi)

 parâmetro de vigilância

s vetor de entrada binária (n-tuplo)

x vetor de ativação para camada F1(b) (binário)

x norma do vetor x, definido como a soma dos componentes xi

O algoritmo de treinamento da Rede ART1 se resume nos seguintes

passos:

Passo 0 Inicializar os parâmetros: L > 1 ; 0 <  < 1
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Inicializar os pesos: 0 < bij <
nL

L

1
, tij(0) = 1.

Passo 1 Executar os passos 2 a 13 enquanto não for satisfeita a condição

de parada

Passo 2 Para cada entrada de treinamento, executar os passos 3

a 12

Passo 3 Zerar as ativações de todas a unidades F2

Fixar as ativações das unidades F1(a) com o

vetor de entrada s

Passo 4 Calcular a norma de s: 
i

iss

Passo 5 Enviar o sinal de entrada de F1(a) para a camada

F1(b): xi = si

Passo 6 Para cada nodo de F2 que não está inibido

(vencedor da competição):

Se yi  -1, então yi = xb i
i

ij

Passo 7 Enquanto houver reset, executar os passos 8 a

11

Passo 8 Encontrar J tal que yJ > yj para todos os

nodos j.

Se yJ = -1, então todos os nodos são

inibidos e este padrão não pode ser

aglomerado.

Passo 9 Recalcular ativação x de F1(b): xi =

sitJi.



23

Passo 10 Calcular a norma do vetor x: 
i

ixx

Passo 11 Testar para reset:

Se
s

x
< , então yJ = -1 (inibir nodo J e

continuar no Passo 7)

Se
s

x
> , então ir para o Passo 12.

Passo 12 Atualizar os pesos para nodo J (aprendizado

rápido):

bij(novo) =
xL

Lxi

1
, tJi(novo) = xi

Passo 13 Testar condição de parada

A condição de parada pode ser satisfeita quando não houver mais

alteração nos pesos, quando não houver mais unidades reajustadas, ou

quando um número máximo de épocas for alcançado.

2.2.3.  Aplicações das Redes Neurais Artificiais na Área Médica

As redes neurais artificiais têm encontrado cada vez mais

aplicações na área médica, devido à utilização de modelos conexionistas

que, através da implementação dos sistemas inteligentes, têm trazido

benefícios a inúmeras áreas da Medicina.
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Entre as aplicações médicas das redes neurais artificiais, podemos

citar como principais:

 classificação e reconhecimento de padrões complexos

 sistemas especialistas de apoio à decisão médica

A primeira aplicação se divide em processamento de sinais

biológicos e processamento de imagens médicas.

As redes neurais artificiais têm sido aplicadas para analisar e

detectar anomalias em vários tipos de sinais biológicos. Ouyang et al. (1998)

utilizaram uma rede neural artificial treinada com informações de

eletrocardiografia (ECG) para identificar regiões hipertróficas em

cardiomiopatia hipertrófica. Minami et al. (1999) utilizaram uma rede neural

artificial para discriminar três tipos de ritmos em complexos QRS cuja origem

e caminho de condução foram observados com Transformada de Fourier e

obtiveram bons resultados na detecção de arritmias em ECG’s de superfície

e eletromiogramas (EMG) intracardíacos de seres humanos. Ortiz et al.

(1995) utilizaram redes neurais artificiais para fazer prognósticos de morte

de origem cardíaca em um ano, baseando-se em dados de ECG, e

obtiveram resultados superiores ao julgamento clínico e aos métodos

heurísticos automáticos, apesar de, segundo eles, requerer melhorias no

número de pacientes e na abordagem da utilidade das redes neurais

artificiais. Maglaveras et al. (1998) utilizaram uma rede neural artificial tipo

retropropagação adaptativa, cujo algoritmo reduz drasticamente o tempo de
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treinamento quando comparado ao algoritmo de retropropagação clássico,

para detectar episódios de isquemia resultante da elevação ou depressão do

segmento ST, obtendo uma sensitividade média de 88,62% para detecção

de episódios e 72,22% para duração de isquemia. Abel e al. (1996)

investigaram a aplicação de três tipos de redes neurais artificiais com

aprendizado supervisionado (retropropagação melhorada, base radial e vetor

de aprendizado quantizado) para analisar e classificar sinais

eletromiográficos (EMG) de pessoas normais e pacientes com doenças

miopáticas e neuropáticas. Christodoulou et al. (1999) classificaram os

potenciais de ação de unidades motoras (MUAP’s) utilizando tanto uma

técnica de reconhecimento de padrões baseada em distância euclidiana

como uma rede neural artificial com aprendizado não-supervisionado usando

uma versão modificada do algoritmo auto-organizável (SOFM) e vetor de

aprendizado quantizado (LVQ), e obtiveram resultados melhores através da

técnica de redes neurais artificiais. Peltoranta et al. (1994) obtiveram bons

resultados classificando respostas de EEG coletados um segundo antes do

movimento do dedo indicador direito ou esquerdo e utilizando diferentes

classificadores baseados em redes neurais artificiais tais como mapa auto-

organizável de características com quantizador do vetor de aprendizagem,

média K, retropropagação e uma combinação dos dois últimos. Bankman et

al. (1992) utilizaram redes neurais artificiais para detectar a onda de

complexo K em eletroencefalogramas humanos, onda esta que é muito

similar a outras ondas e não possui um critério de caracterização específica.

Os resultados obtidos tiveram boa concordância com reconhecimentos
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visuais (sensitividade de 90% e cerca de 8% de falso positivo). Nayak et al.

(1998) treinaram uma rede neural artificial de quatro camadas para

identificar, a partir de potenciais evocados auditivos de média latência, os

pacientes sensíveis e não-sensíveis à anestesia. A separação entre

sensíveis e não-sensíveis à anestesia atingiu taxa de 93% de separação na

zona de transição e 100% fora desta zona. Cohen et al. (1995)

desenvolveram um modelo de rede espectral que junta conhecimentos de

modelagem espectral de tom com os projetos básicos de processamento de

sinais por rede neural artificial para estimular uma faixa maior de percepção

de dados de tom do que os prévios modelos espectrais. Fung et al. (1996)

utilizaram um filtro baseado em rede neural artificial para estimar o

componente determinístico do potencial evocado visual e remover o ruído

não-correlacionado com o estímulo. Com este método reduziu-se o número

necessário de aquisições de uma centena para cerca de 20, devido à

melhoria da relação sinal-ruído. Chandra et al. (1997) aplicaram uma rede

neural artificial conexionista para detectar, classificar e resolver

superposições de potenciais evocados em registros de canal único de

múltiplas unidades e obtiveram resultados satisfatórios em tempo real.

O processamento de imagens médicas também tem se tornado uma

área onde as redes neurais artificiais encontram muitas aplicações,

principalmente devido à estrutura modular e repetitiva das imagens digitais.

Reddick et al. (1997) utilizaram uma rede neural artificial híbrida, composta

de uma rede neural artificial auto-organizável de Kohonen para segmentar e

uma rede neural artificial multicamada tipo retropropagação para classificar
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imagens de ressonância magnética multiespectral do crânio e obtiveram

resultados confiáveis e reproduzíveis na separação dos diferentes tipos de

tecido. Kim et al. (1999) utilizaram uma rede neural artificial tipo

retropropagação de três camadas para classificar características texturais

estatísticas em mamografias digitalizadas a fim de detectar

microcalcificações, importante sinal para detecção precoce do câncer da

mama. Chen et al. (1998) aplicaram uma rede neural artificial probabilística

modificada em conjunto com um sistema de detecção automática de borda

para classificar imagens de tomografia computadorizada de fígados em

normais, hepatomas e hemogeomas, mostrando ser o processo eficiente e

muito efetivo após aplicação em 30 casos. Abdolmaleki et al. (1997a)

desenvolveram uma rede neural artificial que diferencia tumores cerebrais

malignos de benignos utilizando imagens de ressonância magnética,

obtendo desempenho comparáveis ao de um radiologista mediante análise

ROC. Baxt et al. (2002) utilizaram quarenta variáveis (provenientes de

histórico do paciente, exame físico, ECG e determinações de marcadores

cardíacos químicos) com entrada de redes neurais artificiais para auxiliar no

diagnóstico precoce de isquemia cardíaca em pacientes com sintomas de

dores no peito. Tomatis et al. (2003) investigaram o desempenho das redes

neurais artificiais aplicadas em imagens multi-espectrais para detecção

automática  e classificação de melanomas. Suzuki et al. (2004) propuseram

um método para extração do contorno do ventrículo esquerdo em

ventriculogramas esquerdos por meio de um detetor de borda baseado num

algoritmo de retropropagação modificado combinado com contornos
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grosseiros extraídos por técnicas de limiar, filtro passa-baixas e reforço de

borda.

A utilização das redes neurais artificiais como sistemas especialistas

de apoio à decisão médica se baseia em conhecimentos prévios. As redes

neurais artificiais têm sido utilizadas para auxiliar médicos para tomar

decisões em UTI (Frize et al., 1995), determinar o modo de transporte inter-

hospitais (Hosseini-Nezhad et al., 1995), predizer permanência de pacientes

no hospital (Pofahl et al., 1998), prever sobrevivência de pacientes com

câncer (Burke et al., 1997), orientar procedimentos odontológicos (Brickley et

al., 1998) e médicos (Lim et al., 1997; Downs et al., 1996), prescrever

medicamentos (Ambrosiadou et al., 1996), etc.

2.3.  TÉCNICAS DE PROCESSAMENTO DE IMAGEM MÉDICA

O estudo das técnicas de imagem médica está relacionado com a

interação de todas as formas de radiação com o tecido e o desenvolvimento

de tecnologia apropriada para extrair informação clinicamente útil da

observação desta interação.

As técnicas de imagem médica têm se destacado na área de

diagnósticos devido à sua grande variedade de aplicações clínicas.

As técnicas clássicas de imagens médicas utilizam imagens

provenientes da manifestação direta da interação de alguma forma de

radiação com o tecido, como por exemplo, raio X, medicina nuclear e

ultrasom.
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As técnicas modernas ou contemporâneas de imagens médicas

processam a imagem em duas partes:

a) a coleta de dados referentes à interação de alguma forma de radiação

com o tecido.

b) a transformação destes dados numa imagem (ou conjunto de imagens)

usando métodos matemáticos específicos e ferramentas computacionais.

Como resultado das técnicas modernas, temos as imagens

‘reconstruídas’ que podem ser consideradas generalizações das técnicas

clássicas. Figuram entre as técnicas modernas a Tomografia

Computadorizada (CT), que deu origem à Tomografia Computadorizada por

Emissão de Fóton Único (SPECT) e à Tomografia por Emissão de Pósitron

(PET), e a Ressonância Magnética Nuclear (NMR) que deu origem à

Imagem de Ressonância Nuclear (MRI).

2.3.1.  Raio X

A imagem médica começou com a descoberta do raio X por Wilhelm

Konrad Röntgen (1895).

Os raios X são fótons de energia relativamente alta produzidos pelo

tubo de raio X quando os elétrons chocam-se contra o anodo, através de

dois mecanismos: o primeiro devido ao desvio dos elétrons pelos núcleos

dos átomos do anodo e, o segundo, quando os elétrons das camadas mais
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internas do anodo são deslocados pelos elétrons do feixe e são repostos por

outros elétrons de camadas mais externas. Os raios X têm a propriedade de

possuir alta energia que lhes permite penetrar os corpos. No corpo humano,

os raios X podem apresentar diferentes graus de penetração dependendo do

tecido, produzindo imagens complexas nas placas de vidro fotográfico ou

telas luminiscentes de fósforo colocadas atrás do corpo.

A aplicação dos raios X na medicina e seu uso clínico começaram

em 1896 com Edwin Frost. A radiografia é feita utilizando-se um tubo que

produz o raio X, sendo estes alinhados através de um colimador. Após

atravessar o corpo de interesse, os raios X estimulam um filme de alta

resolução ou uma tela de fósforo, como no caso da fluoroscopia em que o

raio estimula um fotocatodo e o sinal é amplificado para ser captado pela

câmara fotográfica.

2.3.2.  Tomografia Computadorizada de Raio X

O princípio básico do CT de raio X envolve geração de raio X,

detecção, digitalização, processamento e reconstrução de imagem por

computador. Os raios X passam através de um corpo e sofrem atenuação de

acordo com o tecido que atingem. Em seguida, os raios X atenuados são

coletados por detectores e convertidos em números ou dados por

conversores analógico-digitais (CAD) que alimentam o sistema de

reconstrução de imagem por computação (Figura 2.10).
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Figura 2.10 – Tomografia computadorizada de Raio X (Cho et al., 1993)

Existem várias gerações de CT de raio X que se diferenciam pela

disposição dos geradores e detectores de raio X assim como pelo tipo de

movimento que os mesmos executam (Figura 2.11).

A imagem é obtida em fatias, sendo cada fatia composta de

imagens em todas as direções para depois fazer uma reconstrução via

computador, calculando o valor de cada ponto através da matriz obtida com

a variação do feixe em todas as direções.
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Figura 2.11 – Evolução dos sistemas de Tomografia Computadorizada
da primeira a quarta geração de “scanners” (Cho et al., 1993)

2.3.3. Tomografia Nuclear – Tomografia Computadorizada de Emissão
de Fóton Único (SPECT)

A imagem médica nuclear é baseada na detecção de radiação

nuclear emitida pelo corpo após a introdução de um radiofármaco dentro do

corpo para identificar uma função bioquímica específica. Estes

radiofármacos podem emitir fótons na forma de raios X ou raios Gama ou,

alternativamente, podem emitir pósitrons.
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Figura 2.12 – Geometria para aquisição de dados com projeção
em qualquer ângulo  (Cho et al., 1993)

O SPECT  baseia-se na detecção de fótons individuais emitidos

aleatoriamente pelo radioisótopo a ser mapeado. Para tanto um colimador

mecânico é utilizado para localizar a atividade de emissão gama ao longo de

uma estreita região. O SPECT fornece uma modalidade única de estudo

não-invasivo das relações entre a estrutura atômica e a função bioquímica in

vivo, usando prontamente os radiofármacos emissores de gama disponíveis.

Em contraste com o CT convencional, o SPECT adquire a imagem através

de uma câmara de cintilação que detecta os fótons emitidos pelo

radioisótopo introduzidos no corpo e não pelo filme colocado atrás do

mesmo (Figura 2.12).
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2.3.4.  Tomografia Nuclear – Tomografia por Emissão de Pósitron (PET)

A propriedade mais importante do PET é a direcionalidade ou

colinearidade da emissão simultânea de dois fótons pelo processo de

aniquilição. Isto acontece quando um pósitron emitido combina com um

elétron da vizinhança, gerando dois fótons. Estes dois fótons são gerados

simultaneamente e viajam em direções opostas de quase 180o. A quase

colinearidade dos dois fótons de aniquilação torna possível identificar o

evento de aniquilação ou a existência de emissores de pósitron, através da

detecção de dois fótons por dois detectores colocados em lados exatamente

opostos, num curto tempo (Figura 2.13).

Figura 2.13 – Princípio de detecção de coincidência (Cho et al., 1993)

Esta detecção é realizada pelo circuito de detecção de coincidência

que registra o evento somente quando ambos os detectores sentem

simultaneamente os fótons de aniquilação. Tendo em vista que os eventos

de coincidência se dão dentro de um volume espacial definido, isto é, coluna

ou faixa que une os detectores, uma característica de colimação
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relativamente uniforme é observada, sendo chamada de colimação

eletrônica. A exatidão da localização espacial de um radioisótopo emissor de

pósitron através do procedimento de detecção de coincidência é limitada por

duas propriedades físicas de aniquilação de pósitron: a incerteza angular

proveniente do fato de que os dois fótons da aniquilação não são

exatamente colineares e a incerteza da posição de aniquilação dos pósitrons

emitidos.

A maior vantagem do PET sobre outros sistemas de imagem

nuclear é a colimação eletrônica. A colimação eletrônica, além de aumentar

o ganho de sensibilidade devido ao maior ângulo sólido de detecção, fornece

uma uniformidade de resolução e sensibilidade sobre todo o objeto. Outra

vantagem do PET é o aspecto fisiológico dos vários radioisótopos emissores

de pósitron disponíveis, normalmente de baixo número atômico.

2.3.5.  Ressonância Magnética Nuclear

A ressonância magnética nuclear (NMR) é um fenômeno de

sistemas magnéticos que possui um momento magnético e um momento

angular (spin) apresentados por materiais orgânicos ou inorgânicos que

possuem um número ímpar de prótons, neutrons ou combinação de ambos

nos seus núcleos e implica em sintonizar os sistemas com suas frequências

magnéticas naturais. O processo básico reside em alinhar o torque

magnético dos núcleos através de um campo magnético externo (de

radiofrequência) criado por um transmissor de RF. Este alinhamento pode
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ser paralelo ou anti-paralelo ao campo aplicado e sua direção depende da

força do campo magnético e da agitação térmica. Bobinas de gradiente são

utilizadas para direcionar o campo magnético de forma desejada. Ao cessar

o campo magnético, os prótons excitados tendem a retornar ao seu estado

de baixa energia emitindo a mesma freqüência de RF aplicada. Este retorno

acontece basicamente devido a dois mecanismos de relaxação de spin

associados aos spins nucleares excitados: a relaxação spin-spin ou

transversal conhecida com relaxação T2 e relaxação spin-lattice ou

longitudinal conhecida como relaxação T1. Estes mecanismos de relaxação

são muito sensíveis às estruturas moleculares e ao ambiente ao redor dos

núcleos, permitindo diferenciar tecidos normais dos malignos.  Os tempos de

relaxação são captados pelo receptor de RF e processados pelo computador

para fornecer as imagens finais (Figura 2.14).
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Figura 2.14 – Diagrama de blocos de um sistema “scanner” de
Ressonância Magnética Nuclear (Cho et al., 1993)

2.3.6.  Ultra-som

Ultra-som médico tem sido largamente aceito como um importante

método de imagem do corpo humano por ser uma técnica precisa e versátil

que fornece imagens tomográficas trans-seccionais com pouco risco ou

desconforto e razoável resolução. As características mais importantes desta

modalidade residem na sua habilidade de produzir imagens em tempo real

de estruturas em movimento (aplicações cardíacas e fetais) e seu baixo

custo.
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Figura 2.15 – Método de detecção de envelope do ultra-som
(Cho et al., 1993)

Os diagnósticos por ultra-som se baseiam na simples técnica do

pulso-eco em que o eco de um pulso de ultra-som é detectado em função do

tempo pelo mesmo transdutor que serviu como fonte. Movendo o transdutor

sobre uma região do corpo ou usando uma fila de tais transdutores, uma

imagem trans-sectional pode ser formada. Os atuais sistemas de imagem

por utra-som somente mostram informações de amplitude de eco, pois são

baseadas em métodos de detecção de envelope (Figura 2.15).

As informações das imagens de ultra-som são limitadas por

dependerem das características do paciente (por exemplo, obesidade) e

qualquer informação quantitativa relativa às interações tecido/som é
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irreversivelmente perdida simplesmente como resultado do processamento

de imagem. Por este motivo, avanços têm sido apresentados na habilidade

de capturar e utilizar os dados do ultra-som antes destes serem alterados

por parâmetros de instrumentação ou processamento de imagem.

Existem três abordagens gerais para a extração de informação do

espalhamento de ultra-som:

a) imagem qualitativa: onde algumas partes da informação tecido/som são

utilizadas para produzir mostra não quantitativa, tais como a imagem

modo B convencional. Entretanto, outros parâmetros além da intensidade

do eco podem servir de base para a imagem qualitativa.

b) caracterização ultrassônica do tecido: onde procuramos extrair

características medicamente significantes do processo de interação e

mostrar características apropriadas do tecido ou estimar propriedades

acústicas do tecido.

c) imagem quantitativa: é realmente o objetivo da imagem, onde procuramos

mapear um ou mais parâmetros de interação no meio quantitativo.

Com o avanço da tecnologia, os equipamentos de ultra-som têm

evoluído do simples 2D, utilizado para obter imagens bidimensionais como o

ecocardiograma, para o 4D, que nada mais é do que o 3D em movimento,

que permite visualizar o movimento do feto. A geração de imagens de ultra-

som em 3D pode ser aplicada na detecção precoce de tumores malignos e

benignos, na visualização de um feto para avaliar seu desenvolvimento ou

na visualização do fluxo sanguíneo em diversos órgãos ou em um feto.
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2.3.7.  Neuromagnetismo

Imagem Neuromagnética (NMI) é uma técnica de imagem

relativamente nova baseada na medida do campo magnético emitido por

neurônios durante a ativação funcional (Figura 2.16). O campo magnético

emitido pelo cérebro, chamado de campo neuromagnético, é mensurável por

um neuromagnetômetro baseado em dispositivo de interferênica quântica

supercondutora (SQUID). NMI tem grande potencial podendo gerar mapas

3-D da distribuição espaço-temporal das atividades neurais envolvidas em

alvos funcionais específicos.

Figura 2.16 – Diagrama de blocos de um neuromagnetômetro SQUID de
canal simples (Cho et al., 1993)
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2.4.  TÉCNICAS DE SEGMENTAÇÃO DE IMAGENS MÉDICAS

A segmentação de uma imagem equivale à subdivisão da mesma

em partes ou objetos constituintes. Esta subdivisão depende do problema a

ser resolvido e o processo deveria parar quando os objetos de interesse

fossem isolados.

A segmentação autônoma é uma das tarefas mais difíceis do

processamento de imagens. O sucesso ou fracasso do processo de análise

de imagens depende grandemente da segmentação, visto que uma

segmentação efetiva praticamente garante uma solução bem sucedida na

identificação dos objetos (Gonzalez et al., 1993).

Os algoritmos de segmentação para imagens monocromáticas

geralmente se baseiam em uma das duas propriedades básicas dos valores

de nível de cinza: descontinuidade e similaridade.

A descontinuidade é caracterizada pela mudança abrupta no nível

de cinza, o que nos leva aos métodos de detecção de pontos isolados,

linhas e bordas. Por outro lado, a similaridade é abordada principalmente

baseando-se em limiar, crescimento de região e divisão ou junção de

regiões.

Vale ressaltar que não existe uma técnica de segmentação

universalmente aplicável a todas a imagens e nenhuma técnica de

segmentação é perfeita.

Como técnicas aplicadas para a segmentação de imagens,

podemos citar:
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- Limiar (Thresholding)

- Detecção de bordas

- Morfologia matemática binária

- Morfologia matemática em tons de cinza

- Filtros não lineares

2.4.1.  Técnica de Limiar

Esta técnica simplesmente estabelece um limiar de brilho de

natureza dicotômica, transformando a imagem em “objeto” ou “fundo”,

representados pelos valores booleanos “1” ou “0”. A técnica de limiar pode

ser dividida em duas categorias:

- Limiar fixo

- Limiar derivado de histograma de nível de cinza dos pixels

Figura 2.17 – Imagem com aplicação de limiar e o respectivo
histograma (adaptado de Costa A., 2004)

Um exemplo de limiar derivado de histograma pode ser visto na

Figura 2.17 onde a imagem é dividida em objeto e fundo através do limiar no

nível de cinza.
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2.4.2.  Detecção de bordas

As técnicas de detecção de bordas buscam os pixels que pertencem

às bordas dos objetos. Entre elas podemos citar:

- Procedimento baseado em gradiente

- Procedimento baseado em cruzamento de zero

Os operadores de Sobel podem ser aplicados como operadores de

gradiente em figuras com alta relação sinal-ruído (SNR) para depois aplicar

o limiar e localizar os contornos.

Figura 2.18 – Detecção de borda baseado em cruzamento de zero
(adaptado de Costa A., 2004)

O procedimento de cruzamento de zero é gerado no Laplaciano de

uma imagem. A localização da borda é considerada como o ponto onde o

Laplaciano muda de sinal (cruza o zero) e para diminuir o potencial aumento

do ruído devido à segunda derivada envolvida no Laplaciano, é necessário

aplicar uma suavização da imagem (smoothing). O gráfico da Figura 2.18

mostra o procedimento do cruzamento de zero.
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A estratégia geral para encontrar bordas baseado em cruzamento

de zeros pode ser representada pelo esquema da Figura 2.19, onde o sinal

passa por um Filtro de Cruzamento de Zero (por exemplo, Laplaciano) e, em

seguida, por um Detetor de Cruzamento de Zero para encontrar o ponto

onde se deve centrar a curva de Gradiente gerada pelo Filtro reforçador de

borda. O sinal resultante deste processamento é filtrado por um limiar para

gerar a imagem com as bordas.

Figura 2.19 – Estratégia geral para bordas baseado em cruzamento de
zero (adaptado de Costa A., 2004)

2.5.  TÉCNICAS DE DETECÇÃO DA BORDA DO VENTRÍCULO
ESQUERDO

As avaliações do funcionamento hemodinâmico do coração

normalmente são realizadas no ventrículo esquerdo, pois nele se concentra

a energia para bombear o sangue ao corpo e os problemas decorrentes do

seu mau funcionamento podem afetar de maneira significativa o bem estar

do paciente.

Dentre as medidas de avaliação mais importantes destacam-se a

medida da fração de ejeção e a medida de espessura da parede do
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ventrículo esquerdo. Em ambos os casos, as medidas envolvem a detecção

do contorno interno do ventrículo esquerdo a partir de imagens médicas, que

é dificultado por fatores como:

 Diferença de tamanho, forma e orientação dos ventrículos entre

pacientes;

 Baixo contraste entre o sangue e a parede do coração, o que torna a

borda do ventrículo esquerdo praticamente invisível em algumas regiões;

 Presença de ruído, especialmente em imagens de ultra-som, cuja

amplitude se iguala à do contraste das bordas;

 Presença do músculo papilar e órgãos sobrepostos ao ventrículo

esquerdo que possuem intensidade da mesma ordem que a parede do

ventrículo esquerdo.

 Ventrículo fora da janela de varredura devido a problemas de

cardiomegalia.

Quanto aos métodos, a detecção da borda do ventrículo esquerdo

pode ser feita automaticamente, semi-automaticamente ou manualmente.

Nos métodos manuais, o operador traça a borda sobre a imagem

sem auxílio de qualquer sistema de reconhecimento. Além de ser mais

tedioso e demorado, o que limita a quantidade de exames processadas, o

método manual de extração do contorno apresenta variabilidade intra e inter-

operador.

Nos métodos semi-automáticos, o operador interage com o sistema,

dando a este parâmetros ou limites iniciais. Para tanto, o operador pode
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traçar manualmente um contorno inicial como referência e o sistema detecta

o contorno em outros ciclos cardíacos, delimitar uma área de análise do

contorno do ventrículo esquerdo ou identificar pixels característicos na

imagem. Estes métodos também podem apresentar uma variação intra e

inter-operador devido ao certo grau de subjetividade inerente ao processo de

interação.

Os métodos automáticos visam eliminar os problemas apresentados

pelos métodos anteriores. Nestes métodos, o sistema detecta o contorno do

ventrículo esquerdo sem a intervenção do operador. Muitas técnicas têm

sido utilizadas para a automatização deste processo, entre elas podemos

citar as técnicas fuzzy, morfologia matemática, combinação de imagens do

movimento, redes neurais artificiais, etc.

Vários métodos têm sido apresentados em relação à detecção da

borda do ventrículo esquerdo e a partir de diferentes tipos de imagens

médicas. Chen et al. (1995) obtiveram resultados promissores analisando o

movimento do ventrículo esquerdo através de integração da segmentação

de imagem com a análise da deformação usando dados de imagem

volumétrica de tomografia computadorizada. A vantagem desta integração é

que as características de forma do objeto podem ser usadas como limites

efetivos no processo de segmentação enquanto os dados da imagem

original podem ser úteis juntos com os resultados da segmentação no

processo de análise do formato. Germano et al. (1995) desenvolveram um

algoritmo completamente automático que mede quantitativamente a fração

de ejeção do ventrículo esquerdo a partir de imagens de SPECT de perfusão
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miocardíaca chaveada, derivando a fração de ejeção global a partir dos

volumes sistólico final e diastólico final. Tu et al. (1995) experimentaram uma

nova técnica automática para detecção de borda do ventrículo esquerdo

num conjunto de imagens volumétricas do coração a partir de tomografia

computadorizada tridimensional, incorporando informação temporal para

ligar a modelagem de forma à detecção de borda do ventrículo esquerdo e

fornecer uma representação compacta das bordas ventriculares

recuperadas. Hackstein et al. (1996) calcularam a fração de ejeção

baseados em imagens de ultrasom, dividindo o processo em três passos:

identificação das imagens de fim de diástole e de fim de sístole com um

algoritmo de análise sequencial, filtragem para supressão de ruído, realce de

contraste, avivamento da imagem, detecção de borda, segmentação e,

finalmente, cálculo da fração de ejeção a partir dos volumes obtidos. Costa

(1996) traçou o contorno do ventrículo esquerdo em imagens de medicina

nuclear a partir de detecção automática, aplicando rede neural artificial

treinada com informação geométrica (informações de vizinhança), cujo

aprendizado era feito alimentando-se o sistema com uma série de imagens e

seus correspondentes contornos de VE traçados por um operador. Boudraa

et al. (1996) desenvolveram um método automático de detecção da região

do ventrículo esquerdo em imagens cardíacas de medicina nuclear

chaveada a partir de aglomeração (clustering) usando uma versão

modificada do algoritmo fuzzy C-means. Balzer et al. (1998) desenvolveram

um método de avaliação da massa do ventrículo esquerdo com detecção

das bordas endocardíaca e epicardíaca, usando imagens de ressonância
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magnética de eixo curto com um sistema integrado de abordagem de

segmentação que inclui crescimento de região, detecção de borda e limiar

adaptativo que não requer localização prévia da cavidade ventricular. Dai et

al. (1998) apresentaram um novo algoritmo para segmentação de imagens

de medicina nuclear a fim de detectar a borda do ventrículo esquerdo: o

CMRG (Crescimento de Região de Contorno Modificado). Este método

apresentou resultados satisfatórios em imagens com problemas tanto de

baixa relação sinal-ruído como de baixo contraste mesmo sem nenhuma

consideração prévia quanto à forma do ventrículo esquerdo. Madhav et al.

(2003) desenvolveram um método automatizado para a medição do volume

de infarto do miocárdio em imagens de ressonância magnética (MRI)

utilizando o algoritmo K-means. Lynch et al. (2006) aplicaram algoritmo k-

means para agrupar fatias suavizadas de VE eixo curto em MRI e

automaticamente detectaram qual desses grupos representava a cavidade

do VE (assumido como um círculo) na primeira fatia. A aproximação a um

círculo foi calculada como o erro entre a forma e a aproximação por mínimos

quadrados ao círculo. Oost et al. (2006) aplicaram Modelo de Aparência

Ativa e Programação Dinâmica para realizar uma detecção automática de

contorno do ventrículo esquerdo em angiogramas de raio X. Vera et al.

(2010) desenvolveram uma abordagem baseada em aprendizado de

máquina para detectar a borda do ventrículo esquerdo em angiogramas de

raio X obtendo, primeiramente, pontos de referência anatômica por meio de

máquinas de vetor de suporte e, em seguida, representando a borda com
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um contorno ativo cuja energia mínima é obtida a partir de um esquema

baseado em algoritmo genético de codificação real.

Especificamente, para imagens de ecocardiografia, podemos citar

alguns trabalhos de detecção da borda do ventrículo esquerdo. Eiho et al.

(1987) utilizaram várias imagens de ecocardiografia em cortes seccionais no

eixo apical longo, obtidos a partir da variação do ângulo de rotação do

eletrodo do transdutor de eco em volta do seu eixo, para reconstrução

tridimensional do ventrículo esquerdo que possibilitou a detecção da sua

borda e a análise do movimento da parede cardíaca. Santos et al. (1998)

propuseram um método para detecção da borda interna do ventrículo

esquerdo em sequências de imagens ecocardiográficas digitais que inclui

filtragem espaço-temporal adaptativo de aplicação específica para redução

de ruído, equalização de histograma tridimensional para contraste realçado e

segmentação do ventrículo esquerdo usando método de crescimento

regional. Sonka et al. (1998) aplicaram um método semi-automático para

análise bi e tridimensional de imagens e sequência de imagens de

ecocardiografia intracardíaca baseada em detecção de borda epicardíaca e

endocardíaca usando pesquisa gráfica. Kasprzak et al. (1999) estudaram as

melhorias que a ecocardiografia de segunda harmônica, com ou sem

contraste, introduziu na detecção da borda endocardíaca do ventrículo

esquerdo. Binder et al. (1999) utilizaram redes neurais artificiais para

classificar os pixels da imagem em sangue ou tecido e aplicaram ligação de

contorno espaço-temporal que utiliza pontos de contorno de imagens

sucessivas para aumentar o número de pontos de contorno. Os pontos de
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contorno eram transpostos de uma imagem para outra usando uma função

Euclidiana e a borda endocardíaca completa era obtida aplicando uma

função polinomial que assume uma forma circular do ventrículo para ligar os

pontos de contorno detectados. Bosch et al. (2002) aplicaram modelos de

AAMM (Active Appearance Motion Model) em sequências de

ecocardiogramas para efetuar a segmentação automática do contorno

endocardíaco do ventrículo esquerdo durante um ciclo cardíaco completo.

Senior (2002) melhorou o reconhecimento da borda endocardíaca em

ecocardiografia com a aplicação de contraste de segunda geração

“SonoVue” que, por ser composto de microbolhas, ajuda a escurecer a

cavidade do ventrículo esquerdo e ressaltar a borda endocardíaca. Spencer

et al. (2002) tiveram sucesso em traçar automaticamente a borda

endocardíaca do ventrículo esquerdo e avaliar o seu desempenho usando

quantificação acústica (AQ), técnica que marca os pixels como “sangue” ou

“tecido” e define a borda do endocárdio como a interface entre estes pixels

marcados, em imagens reforçadas por contraste. Dando continuidade ao seu

trabalho, Spencer et al. (2003), além da quantificação acústica, detectaram a

borda do ventrículo esquerdo utilizarando cinese de cor (CK), técnica que

atualiza quadro a quadro colorindo a transição tecido-sangue

sequencialmente com cores diferentes e mostra toda a diástole do ventrículo

esquerdo. Reis et al. (2008) aplicou a operação de limiarização para obter a

borda do ventrículo esquerdo em imagens ecocardiográficas bidimensionais

em eixo curto. Antes da operação de limiarização, eles aplicaram algumas

etapas de pré-processamento como rejeição de quadros com movimento
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forte, eliminação de ruído, aumento de contraste e fechamento morfológico

em escala de cinza. Para detectar os quadros com movimento forte, eles

usaram conjuntos de dez quadros consecutivos em uma forma de janela

deslizante e rejeitaram cinco quadros com movimento mais forte de cada

conjunto. A redução do ruído foi obtido por meio de promediação dos cinco

quadros restantes (ruidosos) de cada conjunto de dez quadros e um

Laplaciano do operador Gaussiano foi aplicado para realce de contraste.

Para obter uma cavidade cardíaca uniforme, um fechamento morfológico em

escala de cinza é usado e o valor do limiar é escolhido de forma que 72,7%

dos pixels tenham nível de escala de cinza abaixo dele. Amorim et al. (2009)

aplicaram fusão de imagens a partir de três ciclos cardíacos de 30 quadros

por ciclo cardíaco para obter a borda do VE em imagens ecocardiográficas.

Como etapa de pré-processamento, a fusão de 9 imagens (3 imagens

consecutivas de cada um dos três ciclos) produzia uma imagem composta e,

movendo a janela de 3 quadros vizinhos (heuristicamente adotados), um

conjunto de 28 imagens segmentadas é obtido, cobrindo um ciclo cardíaco

completo. Filtro gaussiano foi aplicado para suavizar a imagem e aumentar a

tolerância à binarização. Limiar de Otsu, ou limite dinâmico, foi aplicado à

imagem suavizada usando o índice calculado antes de aplicar o filtro

gaussiano. Na fase de segmentação, após a identificação da ROI (região de

interesse), erosões sucessivas são aplicadas para reduzir ruído e distorção

da imagem e evitar a super-segmentação no passo do “watershed”. As

bordas da imagem desgastada são identificadas usando o operador de

gradiente multi-escalar (MG), que realiza sucessivos cálculos do gradiente
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morfológico com elementos estruturantes diferentes. A distância euclidiana

entre a borda interna e externa da imagem de MG é identificado como a

menor distância a partir de um pixel x na fronteira interna para a fronteira

externa da região preenchida. Transformação “watershed” foi aplicada às

imagens obtidas a partir do mapa de distância euclidiana para segmentar a

imagem em duas regiões, fundo e objeto.



53

3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1. INTRODUÇÃO

O método de detecção do contorno do VE proposto se divide em duas

etapas: o reconhecimento de prováveis pontos de contorno através de uma

técnica de inteligência artificial, as redes neurais artificiais, e a utilização de

métodos heurísticos para determinar e traçar o contorno.

3.2. AQUISIÇÃO DAS IMAGENS

As imagens utilizadas para treinamento e teste da rede neural

artificial foram adquiridas no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, com

o auxílio de especialistas em Ecocardiografia, através de um aparelho ATL

Ultrasound System model Ultramark 9 HDI, utilizando transdutor eletrônico

com frequência de 3 MHz, e de outro aparelho, Vivid 7 da GE, utilizando

transdutor M45 setorial adulto com frequência de 3 a 5 MHz.

As imagens foram adquiridas em cortes bidimensionais nas posições

de quatro câmaras, de eixo menor e na região da válvula, de modo a reduzir

ao máximo a descontinuidade das paredes.

Das imagens obtidas, cento e oito imagens foram aproveitadas por

apresentarem razoável contraste entre o sangue e as paredes do coração,

sendo rejeitadas imagens que apresentavam:

a) interface indefinida entre o sangue e as paredes do coração
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b) imagem ruidosa que impossibilita a definição visual das bordas

c) o ventrículo esquerdo maior que o tamanho da janela de varredura

d) formas muito diferentes da aproximação elipsoidal

Para as imagens que não tiveram as bordas traçadas no próprio

equipamento foi desenvolvido um programa que permitiu ao médico

especialista traçar as bordas do ventrículo esquerdo para serem, juntamente

com as outras, utilizadas como padrões de comparação com as bordas

traçadas pela rede neural artificial.

3.3. CÁLCULO DO TAMANHO DA AMOSTRA

De acordo com orientações do Laboratório de Epidemiologia e

Estatística do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia (LEE), utilizando um

teste t pareado bicaudal para diferença média entre a área estimada pelo

método e a área desenhada pelo médico e considerando um nível de

significância (erro tipo I) de 5% (a = 0,005), um poder de teste (um menos o

erro tipo II) de 95% (1 – b = 0,95) e uma diferença relativa entre as áreas de

10%, com desvio padrão de 7%, temos que o tamanho mínimo da amostra é

de 37 imagens.

3.4. – IMPLEMENTAÇÃO DA REDE NEURAL ARTIFICIAL EM
LINGUAGEM C

Com ajuda da equipe de pesquisa do Centro Tecnológico e

Experimentos do Instituto de Cardiologia Dante Pazzanese foi feita a

implementação de uma Rede Neural Artificial do tipo ‘backpropagation’ em
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linguagem C com vetor de entrada de 35 elementos, uma camada escondida

com 4 neurodos e uma saída. O objetivo original do programa foi a de

identificar caracteres, tendo sido bem sucedido no reconhecimento de letras

colocadas dentro de uma matriz 5x7. Com a assimilação dos princípios de

funcionamento da RNA e sua implementação em linguagem computacional

condizente aos sistemas de processamento disponíveis, foi possível utilizar

essa rede neste trabalho. Algumas adaptações foram necessárias, tais

como, a variação no tamanho do vetor de entrada e no número de neurodos

da camada escondida a critério do operador.

Este trabalho pode ser representado pelo fluxograma da Figura 3.1 e

está dividido em duas etapas: o algoritmo para treinamento da rede e o

algoritmo para teste da rede. Cada etapa é composta por programas (em

linguagem C) de visualização e processamento que interfaceiam o programa

com o operador. Estes programas estão listados no Anexo.

A fim de melhorar a interface com o operador, o sistema apresenta

telas interativas para que o operador possa fazer as opções de parâmetros,

tanto para o treinamento da rede neural artificial como para o teste das

imagens.

Na tela inicial do sistema o operador escolhe a aplicação a ser

utilizada (Treinamento ou Teste) conforme mostra a Figura 3.2. Em seguida,

o operador é solicitado a fornecer o nome do arquivo da imagem em tiff,

conforme mostra a Figura 3.3. Caso o arquivo não seja encontrado, o

sistema apresenta uma mensagem de erro e aborta.
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Figura 3.1 – Fluxograma simplificado do sistema de reconhecimento de
bordas
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Figura 3.2 – Tela inicial do sistema

Figura 3.3 – Entrada do nome do arquivo
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3.5.  EXIBIÇÃO DA IMAGEM ‘TIFF’ NA TELA DE VÍDEO

Se o arquivo solicitado é encontrado, prossegue-se com a

apresentação da imagem na tela. Para isso, foram criados programas em

linguagem C (tiffread.c e modex.c) que permitem ao computador ler um

arquivo do tipo tiff não comprimido e exibi-lo na tela de vídeo em modo 13H.

O programa tiffread primeiramente verifica se o arquivo é do tipo tiff

e extrai do cabeçalho todos os dados pertinentes ao arquivo a fim de se

recuperar corretamente a imagem. Após recuperada a imagem, o programa

modex a exibe na tela. Este programa habilita a tela de vídeo e coloca o

valor binário no respectivo pixel na memória da tela de vídeo. Para tanto é

necessário programar adequadamente os registradores do controlador de

vídeo CRTC e do SEQUENCER.

Para melhorar o contraste da imagem, é feito uma equalização no

histograma (Gonzales et al., 1993) de níveis de cinza (Figura 3.4). Esta

equalização é feita, eliminando os valores extremos do histograma, que

possuem ocorrências insignificantes, e redistribuindo o histograma com os

níveis remanescentes (Figura 3.5). Esta redistribuição produz uma melhora

no contraste da imagem. Devido a testes efetuados com algumas imagens,

adotou-se como ponto de corte inferior o primeiro nível de cinza que

ultrapassar 1% do número total de pixels (640), para a imagem de 320X200

pixels, e como ponto de corte superior o primeiro nível de cinza, analisando

em ordem decrescente, que superar 52 pixels.
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Figura 3.4 – Imagem e seu respectivo histograma de níveis de cinza
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Figura 3.5 – Imagem com histograma de níveis de cinza redistribuído

Após a equalização do histograma, a imagem ajustada é exibida na

tela de vídeo e o operador tem a opção de aceitar ou rejeitar a imagem. Este

procedimento vale tanto para treinamento da rede como para teste da rede.



61

3.6.  IMPLEMENTAÇÃO DO ALGORITMO DE TREINAMENTO DA REDE
NEURAL ARTIFICIAL

A partir do algoritmo apresentado por Fausett (1994) para redes

neurais artificiais tipo “backpropagation”, foi desenvolvida uma rede neural

artificial em linguagem C, usando como entradas os pixels correspondentes

às regiões selecionadas por um cursor de formato quadrado com marca no

centro e de tamanho definido que delimita a região de interesse (Figura 3.7)

e, como saída, a indicação de não-borda ou borda.

Figura 3.6 – Seleção do cursor

Com a imagem exibida na tela de vídeo, o operador escolhe, através

das opções (5x5, 7x7, 9x9, 13x13) apresentadas em tela (Figura 3.6), o

tamanho do cursor que for mais conveniente para a imagem e seleciona as



62

regiões de interesse cujos pixels geram as entradas da RNA (Figura 3.7).

Primeiramente, o operador centra o cursor em pontos considerados como

bordas e aciona o mouse para cada ponto. Terminada a seleção dos pontos

de borda, o operador encerra o processo e, depois, executa o mesmo

procedimento para pontos considerados como não-bordas. O número total

de entradas deve ser inferior a duzentos (200).

O número de nodos de entrada depende do tamanho do cursor

escolhido. Por exemplo, para o cursor de 5x5, teremos 25 nodos de entrada.

O número de nodos da camada escondida é calculado pelo sistema como

1/3 do número de nodos de entrada, mas pode ser escolhido pelo operador,

sendo seu valor limitado a 80.

O treinamento é feito com taxa de aprendizagem () (fator utilizado

para ajustar o erro e calcular os novos pesos, até que a saída atinja um valor

cujo erro seja menor que o valor estabelecido), que pode ser fixa pelo

operador ou variável (digitando <0>), e limiar de erro que pode ser fixo

(digitando <0>) ou fornecido pelo operador (Figura 3.8).

Os pesos iniciais das conexões são obtidos a partir de uma rotina de

cálculo de números aleatórios. Os padrões são alimentados em ordem

aleatória para o treinamento da rede. Após o treinamento, os pesos

calculados podem ser armazenados em disco como arquivo de extensão dat

(Figura 3.9).
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Figura 3.7 – Imagem com o cursor de seleção de regiões de interesse

Figura 3.8 – Definição do erro e da taxa de aprendizagem
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Figura 3.9 – Opção para salvar os pesos

3.7.  IMPLEMENTAÇÃO DO ALGORITMO DE TESTE DA REDE NEURAL

ARTIFICIAL

Este algoritmo utiliza a rede neural artificial, com os pesos obtidos

em treinamento, para reconhecer os pontos de borda da imagem

apresentada na tela de vídeo. Primeiramente, o operador seleciona as

opções para o teste e fornece o nome do arquivo de pesos (gravado em

disco) de onde serão carregados os pesos calculados na fase de

treinamento (Figura 3.10).

Em seguida, clicando e puxando o “mouse” do extremo superior

esquerdo ao extremo inferior direito, seleciona-se uma área de interesse da
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imagem, com um ponto central que facilita a centralização da área de

interesse, como mostra a Figura 3.11.

Figura 3.10 – Opções para teste da rede

Figura 3.11 – Imagem com a área selecionada para teste
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Nesta área, aplicam-se os pesos carregados do arquivo para testar

ponto a ponto e verificar se cada ponto central da região de teste

(determinada pelo cursor do treinamento) é borda ou não. Para o caso de

borda, o pixel central da região recebe um valor de acordo com a saída da

rede neural artificial. Somente para a visualização deste resultado, os pontos

reconhecidos como borda foram marcados com tons coloridos (Figura 3.12),

sendo que quanto mais vermelha a cor, menor é o erro da saída da rede

neural.

Nesta figura podemos observar a existência de falhas na delineação

do contorno o que exige um pós-processamento para se obter resultados

satisfatórios.

Figura 3.12 – Imagem com os pontos reconhecidos como borda pela
rede neural artificial
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3.8. IMPLEMENTAÇÃO DO ALGORITMO DE DETECÇÃO DOS PONTOS
DE BORDA

Com os pontos marcados, torna-se necessário selecionar um ponto

para cada raio. Este algoritmo considera como borda o pixel que apresentar

o menor erro (ou o maior valor de saída da rede neural artificial) através de

uma varredura radial de 0,5 em 0,5 grau, a partir do ângulo inicial

determinado pelo operador, sendo a imagem dividida no número de fatias

(sempre múltiplos de 4) determinado pelo operador e limitado em 48. A

varredura toma como ponto de partida o centro da região selecionada pelo

operador e verifica radialmente, pixel a pixel, para encontrar, neste raio, o

pixel com o maior valor entre os assinalados como “bordas” pela rede neural

artificial e armazenar o valor do raio encontrado (Figura 3.13). No caso de

não ser encontrado nenhum pixel assinalado, é imputado ao raio o valor 0

(zero) e o mesmo não é considerado válido. Além disso, o raio obtido é

comparado com o raio anterior (para o segundo raio em diante). Caso a

diferença entre os raios for maior que 9 (nove) pixels, o raio é invalidado.
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Figura 3.13 – Divisão em fatias para detecção dos pontos da borda

3.9.  IMPLEMENTAÇÃO DO ALGORITMO PARA TRAÇADO DA BORDA

O procedimento para traçar a borda, sendo inédito, é dividido em

duas etapas. Primeiramente, para cada fatia são calculados, e armazenados

para posterior utilização, a média e o desvio padrão, através das fórmulas

(3.1) e (3.2):
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onde:

rm = média dos raios válidos dentro da fatia j

r(i) = raio válido dentro da fatia j

n = número de raios válidos dentro da fatia j

σ j = desvio padrão da fatia j

Para suavizar a transição entre as fatias, é feito um cálculo de média

entre o valor das quatro fatias vizinhas (dois de cada lado). Caso a diferença

entre a média da fatia (rm) e esta nova média (rp) superar 20% desta, adota-

se como média da fatia a nova média obtida.  Isto é, para a fatia i, sendo:

rp(i) = [r(i-2) + r(i-1) + r(i+1) + r(i+2)] / 4 (3.3)

rm(i) = rp(i) se | rm(i) - rp(i) | > rp(i)/5 (3.4)

Na segunda etapa, a da apresentação da imagem, o algoritmo de

detecção de pontos de borda é novamente utilizado para cada raio. Caso

não seja encontrado nenhum pixel assinalado como “borda”, incrementa-se

um contador que registra a diferença em graus deste raio e do último ponto

encontrado. Encontrado o pixel de “borda” de maior valor, verifica-se se este

está dentro do desvio padrão da fatia a que ele pertence e se o contador de

graus é inferior a 50 graus. Satisfeitas estas condições, é feita uma ligação

linear entre o ponto encontrado e o último ponto armazenado na memória,

sendo o ponto encontrado armazenado na memória para servir de referência
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dali em diante. O procedimento é repetido até todas as fatias serem

analisadas e a região de interesse ter suas bordas traçadas.

Em seguida, processa-se a suavização do contorno. Nesta etapa é

feito uma varredura do círculo completo de grau em grau (a partir do ângulo

inicial escolhido pelo operador na etapa anterior), utilizando, como região de

análise, uma abertura de 30 graus (ângulo definido a partir de testes). Para

cada região de análise, identificam-se o raio máximo e o raio mínimo, a partir

do centro da área selecionada pelo operador. Se a diferença dos dois

superar 20% do raio máximo, efetua-se a suavização do(s) pico(s). A partir

de cada pico (máximo e mínimo) é feita uma análise de vizinhança visando

encontrar as bases do pico. Para tanto, analisa-se ponto a ponto a

vizinhança do pico até detectar mudança de derivada em ambos os lados.

Em seguida, a área delimitada por estes dois raios é recuperada com a

imagem original e uma ligação linear com o valor hexadecimal de sinalização

é feita entre estes dois pontos. Este processo é repetido após deslocar em

um grau a região de análise e encerrado após varrer o círculo

completamente.

Finalmente, na apresentação do resultado, os pixels sinalizados são

exibidos na tela em uma cor saliente e os eventuais espaços entre eles são

ligados para se obter um contorno fechado (Figura 3.14).
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Figura 3.14 – Imagem com o traçado final da borda do ventrículo
esquerdo

3.10.  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO

O desempenho do método foi avaliado utilizando o método aplicado

por Lilly at al. (1989) que calcula o erro percentual e o erro soma a patir das

fórmulas (3.5) e (3.6):

onde:

M e | M | = conjunto de pixels dentro do contorno manual e área

correspondente a estes pixels, respectivamente.
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A e | A | = conjunto de pixels dentro do contorno automático e área

correspondente a estes pixels, respectivamente.

onde:

M’ = complemento do conjunto de pixels M.

A’  = complemento do conjunto de pixels A.

Os conjuntos citados acima estão ilustrados na Figura 3.15.

Figura 3.15 – Contornos para avaliação do desempenho

O erro percentual calcula a diferença de tamanho das áreas

encontradas pela rede neural e pelo especialista, enquanto o erro soma

calcula a diferença das áreas não coincidentes encontradas pela rede neural

e pelo especialista.
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4.  RESULTADOS

Primeiramente, a rede neural artificial foi treinada com 50 amostras

de padrões de ‘borda’ e 10 amostras de padrões de ‘não borda’, ambas em

matriz 7X7 (gerando 49 entradas) e com 16 nodos na camada intermediária.

A partir deste treinamento, com alimentação aleatória dos padrões, foi

gerado um arquivo de peso e o mesmo aplicado no teste das imagens.

Cento e oito imagens foram submetidas ao processo descrito,

obtendo-se, para cada par de imagens (especialista e rede neural artificial),

a área interna (em pixels) do traçado do especialista e da rede neural

artificial, assim como as áreas de intersecção e mútua exclusão para

calcular o erro percentual e o erro soma de cada traçado da rede neural

artificial em relação ao traçado do especialista, conforme mostra a tabela

abaixo (Tabela 4.1).

PADRÃO A NEURAL B A ∩ B A⊕ B
Erro

Percentual
(%)

Erro Soma
(%)

2cs38 16774 2c38w 15940 15608 470 4,97 2,8

Valvs04 7496 valv04w 7200 6820 376 3,95 5,02

2cs15 18536 2c15w 16572 16296 1320 10,6 7,12

4cs34 17632 4c34w 16398 15848 1304 7 7,4

4cs31 16060 4c31w 15440 14588 1208 3,86 7,52

4cs18 15628 4c18w 15900 14704 1188 1,74 7,6

4cs19 15844 4c19w 15944 14832 1252 0,63 7,9

2cs42 21240 2c42w 20596 19436 1720 3,03 8,1

Valvs08 22916 valv08w 21988 20900 1884 4,05 8,22

4cs40 18724 4c40w 18660 17360 1560 0,34 8,33

2cs04 22432 2c04w 23821 21587 1943 6,19 8,66

Valvs02 17052 valv02w 16384 15416 1486 3,92 8,71

2cs11 29448 2c11w 28768 27156 2616 2,31 8,88

2cs44 18780 2c44w 19100 17532 1672 1,7 8,9

4cs24 22760 4c24w 20256 19820 2052 11 9,02

4cs14 15224 4c14w 14060 13480 1428 7,65 9,38
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PADRÃO A NEURAL B A ∩ B A⊕ B
Erro

Percentual
(%)

Erro Soma
(%)

4cs21 16400 4c21w 16874 15356 1554 2,89 9,48

4cs04 19448 4c04w 17776 17072 1956 8,6 10,06

4cs28 4076 4c28w 3792 3472 420 6,97 10,3

4cs10 18532 4c10w 17632 16576 1916 4,86 10,34

4cs37 33492 4c37w 32336 30416 3496 3,45 10,44

2cs47 24676 2c47w 24928 22892 2624 1,02 10,63

sm22 21091 sw22 18806 18516 2355 10,83 11,17

dm25 11092 dw25 10768 10156 1239 2,92 11,17

2cs02 34265 2c02w 30762 29829 3857 10,22 11,26

sm26 9097 sw26 9288 8569 1026 2,10 11,28

2cs40 19072 2c40w 16636 16216 2180 12,77 11,43

sm31 10267 sw31-a 9810 9295 1176 4,45 11,45

4cs25 20400 4c25w 23216 20044 2344 13,8 11,49

2cs46 16502 2c46w 15672 14556 1924 5,03 11,66

2cs37 14648 2c37w 14260 13100 1728 2,65 11,8

sm22 21091 sw22-a 18462 18262 2525 12,47 11,97

2cs45 14496 2c45w 12976 12268 1776 10,49 12,25

4cs27 4928 4c27w 4538 4164 610 7,91 12,38

sm14 7406 sw14-a 7252 6771 925 2,08 12,49

4cs22 15224 4c22w 15252 13720 1932 0,18 12,69

4cs39 28712 4c39w 30768 27168 3648 7,16 12,71

2cs49 24558 2c49w 22380 21222 3156 8,87 12,85

sm25 7130 sw25-a 7000 6483 920 1,82 12,90

dm37 17982 dw37 17384 16339 2355 3,33 13,10

2cs01 18434 2c01w 20241 17564 2416 9,8 13,11

dm8 19555 dw8 19576 17966 2600 0,11 13,30

sm19 10298 sw19-a 8704 8633 1373 15,48 13,33

dm31 10134 dw31 10024 9301 1353 1,09 13,35

sm14 7406 sw14 7544 6901 994 1,86 13,42

4cs41 21248 4c41w 25064 21152 2864 17,96 13,48

4cs38 34048 4c38w 33680 30788 4594 1,08 13,49

dm3 11540 dw3 11428 10576 1612 0,97 13,97

sm31 10267 sw31 9220 8873 1437 10,20 14,00

4cs09 19096 4c09w 15912 15548 2716 16,67 14,22

dm22 22721 dw22 21172 20098 3240 6,82 14,26

sm29 16151 sw29 14062 13767 2325 12,93 14,40

sm29 16151 sw29-a 15388 14421 2338 4,72 14,48

sm25 7130 sw25 7324 6536 1053 2,72 14,77

dm20 11281 dw20-a 10772 10054 1670 4,51 14,80

sm37 16137 sw37-a 13680 13451 2423 15,23 15,02

dm21 12974 dw21-a 13100 11918 1952 0,97 15,05
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PADRÃO A NEURAL B A ∩ B A⊕ B
Erro

Percentual
(%)

Erro Soma
(%)

dm27 16187 dw27-a 15248 14320 2436 5,80 15,05

sm36 12352 sw36 11046 10592 1861 10,57 15,07

2cs14 17204 2c14w 19044 16292 2600 10,7 15,11

dm40 12613 dw40-a 11748 11044 1949 6,86 15,45

dm13 14023 dw13-a 12924 12190 2216 7,84 15,80

dm20 11281 dw20-b 10556 9880 1787 6,43 15,84

Valvs07 13912 valv07w 11056 10888 2228 20,53 16,01

sm24 7959 sw24 6436 6344 1303 19,14 16,37

2cs26 25224 2c26w 28748 24224 4136 13,97 16,4

4cs06 22564 4c06w 18584 18020 3768 17,64 16,7

sm26 9097 sw26-a 8944 8129 1550 1,68 17,04

dm30 10957 dw30 11314 10062 1935 3,26 17,66

dm20 11281 dw20 11472 10608 2024 1,69 17,94

2cs03 26444 2c03w 30394 25327 4751 14,94 17,97

4cs13 13416 4c13w 14524 12252 2432 8,26 18,13

sm32 5973 sw32 5432 5041 1094 9,06 18,32

sm15 6505 sw15 6644 5878 1204 2,14 18,51

dm1 10655 dw1 9495 8893 2008 10,89 18,85

dm23 9418 dw23-a 9762 8701 1784 3,65 18,94

4cs02 16284 4c02w 18394 15272 3090 12,96 18,98

dm7 10849 dw7-a 11004 9765 2060 1,43 18,99

sm8 12890 sw8 10840 10451 2487 15,90 19,29

sm19 10298 sw19 8256 8108 1998 19,83 19,40

dm26 9097 dw26 8936 8014 1768 1,77 19,43

sm11 9560 sw11 8224 7814 1867 13,97 19,53

sm30 9776 sw30 8316 7906 1911 14,93 19,55

Valvs01 8864 valv01w 8652 7480 1744 2,39 19,68

dm14 11637 dw14 9308 9117 2291 20,01 19,69

dm21 12974 dw21 13280 11692 2574 2,36 19,84

2cs43 20544 2c43w 17264 16196 4144 15,97 20,17

dm10 9295 dw10-a 8412 7795 1875 9,50 20,17

dm15 10753 dw15 8804 8532 2178 18,13 20,25

dm19 11715 dw19 12184 10930 2412 4,00 20,59

sm8 12890 sw8-a 10456 10101 2736 18,88 21,23

sm39 5726 sw39-a 5548 4906 1218 3,11 21,27

sm3 7798 sw3 6832 6356 1694 12,39 21,72

dm2 10794 dw2 9028 8559 2351 16,36 21,78

sm37 16137 sw37 12544 12348 3521 22,27 21,82

sm27 9342 sw27 9416 8248 2064 0,79 22,09

4cs11 16688 4c11w 17636 14760 3688 5,68 22,1
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PADRÃO A NEURAL B A ∩ B A⊕ B
Erro

Percentual
(%)

Erro Soma
(%)

dm18 11435 dw18-a 9954 9295 2541 12,95 22,22

dm29 19597 dw29 21480 18147 4407 9,61 22,49

sm33 6815 sw33 6116 5452 1541 10,26 22,61

dm4 13305 dw4-a 10472 10113 3148 21,29 23,66

sm7 6922 sw7 5736 5362 1691 17,13 24,43

Valvs10 6300 valv10w 5872 4980 1552 6,79 24,63

sm2 12385 sw2 8908 8882 3052 28,07 24,64

dm36 13060 dw36 11820 10646 3223 9,49 24,68

2cs34 6048 2c34w 4474 4082 1496 26,03 24,74

sm20 6656 sw20 7128 5995 1661 7,09 24,95

dm23 9418 dw23 10112 8491 2356 7,37 25,02

Tabela 4.1 – Erro percentual e erro soma dos traçados automáticos em
comparação aos traçados do especialista

Em seguida, com os valores de área (em pixels) obtidos pela rede

neural artificial (coluna B) e pelo especialista (coluna A), construiu-se o

gráfico de correlação entre o resultado da rede neural artificial e o do

especialista, como mostra a Figura 4.1.
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Figura 4.1 – Gráfico de correlação entre as áreas determinadas
(especialista X rede neural artificial)

Para comparar os resultados, também foi utilizado o gráfico de

Bland-Altman (Bland et al., 1986) a fim de comparar a diferença entre os

resultados do especialista e da rede neural artificial em função dos

resultados do especialista, sendo traçadas linhas correspondentes à média e

duas vezes o desvio padrão (2SD), como mostra a Figura 4.2.
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Figura 4.2 – Gráfico de Bland-Altman entre as áreas determinadas
(especialista X rede neural artificial)

A fim de verificar a precisão do algoritmo, uma curva ROC (Figura

4.3) foi construída com o erro soma como fator limitante e a avaliação do

especialista como padrão ouro. Um especialista julgou as bordas traçadas

pela rede neural artificial e os classificou como "aceito" ou “não aceito”. Com

o uso de alguns valores de erro soma como limiar, obtivemos, comparando

com o julgamento do especialista, o número de VP (verdadeiros positivos),

FP (falso positivo), VN (verdadeiro negativo) e FN (falso negativo) para cada

limiar, obtidos pela fórmula 4.1, conforme Tabela 4.2, e calculamos a
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sensibilidade e especificidade para tal limiar, utilizando as fórmulas 4.2 e 4.3

para definir um ponto na curva ROC.

SE(JULG=1;SE(ERRO<LIMIAR;"VP";"FP");SE(ERRO<LIMIAR;"FN";"VN")) (4.1)

Sensibilidade = VP / (VP + FN) (4.2)

Especificidade = VN / (VN + FP) (4.3)

Figura 4.3 – Curva ROC

Erro
soma
(%)

Julga-
mento E = 4 E = 6 E = 8 E = 10 E = 12 E = 14 E = 16 E = 18 E = 20 E = 22 E = 24 E = 26 E = 28 E = 30

2,80 1 VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP
5,02 1 FN VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP
7,12 1 FN FN VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP
7,40 1 FN FN VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP
7,52 1 FN FN VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP
7,60 1 FN FN VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP
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7,90 1 FN FN VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP
8,10 1 FN FN FN VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP
8,22 1 FN FN FN VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP
8,33 1 FN FN FN VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP
8,66 1 FN FN FN VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP
8,71 1 FN FN FN VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP
8,88 1 FN FN FN VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP
8,90 1 FN FN FN VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP
9,02 1 FN FN FN VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP
9,38 1 FN FN FN VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP
9,48 1 FN FN FN VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP

10,06 1 FN FN FN FN VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP
10,30 1 FN FN FN FN VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP
10,34 1 FN FN FN FN VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP
10,44 1 FN FN FN FN VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP
10,63 1 FN FN FN FN VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP
11,17 1 FN FN FN FN VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP
11,17 1 FN FN FN FN VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP
11,26 1 FN FN FN FN VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP
11,28 1 FN FN FN FN VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP
11,43 1 FN FN FN FN VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP
11,45 0 VN VN VN VN FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP
11,49 0 VN VN VN VN FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP
11,66 0 VN VN VN VN FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP
11,80 1 FN FN FN FN VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP
11,97 1 FN FN FN FN VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP
12,25 1 FN FN FN FN FN VP VP VP VP VP VP VP VP VP
12,38 0 VN VN VN VN VN FP FP FP FP FP FP FP FP FP
12,49 1 FN FN FN FN FN VP VP VP VP VP VP VP VP VP
12,69 1 FN FN FN FN FN VP VP VP VP VP VP VP VP VP
12,71 0 VN VN VN VN VN FP FP FP FP FP FP FP FP FP
12,85 1 FN FN FN FN FN VP VP VP VP VP VP VP VP VP
12,90 1 FN FN FN FN FN VP VP VP VP VP VP VP VP VP
13,10 0 VN VN VN VN VN FP FP FP FP FP FP FP FP FP
13,11 1 FN FN FN FN FN VP VP VP VP VP VP VP VP VP
13,30 0 VN VN VN VN VN FP FP FP FP FP FP FP FP FP
13,33 0 VN VN VN VN VN FP FP FP FP FP FP FP FP FP
13,35 1 FN FN FN FN FN VP VP VP VP VP VP VP VP VP
13,42 1 FN FN FN FN FN VP VP VP VP VP VP VP VP VP
13,48 1 FN FN FN FN FN VP VP VP VP VP VP VP VP VP
13,49 1 FN FN FN FN FN VP VP VP VP VP VP VP VP VP
13,97 0 VN VN VN VN VN FP FP FP FP FP FP FP FP FP
14,00 0 VN VN VN VN VN VN FP FP FP FP FP FP FP FP
14,22 1 FN FN FN FN FN FN VP VP VP VP VP VP VP VP
14,26 0 VN VN VN VN VN VN FP FP FP FP FP FP FP FP
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14,40 0 VN VN VN VN VN VN FP FP FP FP FP FP FP FP
14,48 1 FN FN FN FN FN FN VP VP VP VP VP VP VP VP
14,77 1 FN FN FN FN FN FN VP VP VP VP VP VP VP VP
14,80 1 FN FN FN FN FN FN VP VP VP VP VP VP VP VP
15,02 0 VN VN VN VN VN VN FP FP FP FP FP FP FP FP
15,05 1 FN FN FN FN FN FN VP VP VP VP VP VP VP VP
15,05 0 VN VN VN VN VN VN FP FP FP FP FP FP FP FP
15,07 0 VN VN VN VN VN VN FP FP FP FP FP FP FP FP
15,11 1 FN FN FN FN FN FN VP VP VP VP VP VP VP VP
15,45 1 FN FN FN FN FN FN VP VP VP VP VP VP VP VP
15,80 1 FN FN FN FN FN FN VP VP VP VP VP VP VP VP
15,84 1 FN FN FN FN FN FN VP VP VP VP VP VP VP VP
16,01 1 FN FN FN FN FN FN FN VP VP VP VP VP VP VP
16,37 1 FN FN FN FN FN FN FN VP VP VP VP VP VP VP
16,40 0 VN VN VN VN VN VN VN FP FP FP FP FP FP FP
16,70 0 VN VN VN VN VN VN VN FP FP FP FP FP FP FP
17,04 0 VN VN VN VN VN VN VN FP FP FP FP FP FP FP
17,66 0 VN VN VN VN VN VN VN FP FP FP FP FP FP FP
17,94 1 FN FN FN FN FN FN FN VP VP VP VP VP VP VP
17,97 0 VN VN VN VN VN VN VN FP FP FP FP FP FP FP
18,13 0 VN VN VN VN VN VN VN VN FP FP FP FP FP FP
18,32 0 VN VN VN VN VN VN VN VN FP FP FP FP FP FP
18,51 0 VN VN VN VN VN VN VN VN FP FP FP FP FP FP
18,85 0 VN VN VN VN VN VN VN VN FP FP FP FP FP FP
18,94 0 VN VN VN VN VN VN VN VN FP FP FP FP FP FP
18,98 0 VN VN VN VN VN VN VN VN FP FP FP FP FP FP
18,99 1 FN FN FN FN FN FN FN FN VP VP VP VP VP VP
19,29 0 VN VN VN VN VN VN VN VN FP FP FP FP FP FP
19,40 0 VN VN VN VN VN VN VN VN FP FP FP FP FP FP
19,43 0 VN VN VN VN VN VN VN VN FP FP FP FP FP FP
19,53 0 VN VN VN VN VN VN VN VN FP FP FP FP FP FP
19,55 0 VN VN VN VN VN VN VN VN FP FP FP FP FP FP
19,68 1 FN FN FN FN FN FN FN FN VP VP VP VP VP VP
19,69 0 VN VN VN VN VN VN VN VN FP FP FP FP FP FP
19,84 1 FN FN FN FN FN FN FN FN VP VP VP VP VP VP
20,17 1 FN FN FN FN FN FN FN FN FN VP VP VP VP VP
20,17 0 VN VN VN VN VN VN VN VN VN FP FP FP FP FP
20,25 0 VN VN VN VN VN VN VN VN VN FP FP FP FP FP
20,59 1 FN FN FN FN FN FN FN FN FN VP VP VP VP VP
21,23 0 VN VN VN VN VN VN VN VN VN FP FP FP FP FP
21,27 0 VN VN VN VN VN VN VN VN VN FP FP FP FP FP
21,72 0 VN VN VN VN VN VN VN VN VN FP FP FP FP FP
21,78 0 VN VN VN VN VN VN VN VN VN FP FP FP FP FP
21,82 0 VN VN VN VN VN VN VN VN VN FP FP FP FP FP
22,09 0 VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN FP FP FP FP
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22,10 0 VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN FP FP FP FP
22,22 0 VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN FP FP FP FP
22,49 0 VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN FP FP FP FP
22,61 0 VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN FP FP FP FP
23,66 0 VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN FP FP FP FP
24,43 0 VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN FP FP FP
24,63 0 VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN FP FP FP
24,64 1 FN FN FN FN FN FN FN FN FN FN FN VP VP VP
24,68 0 VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN FP FP FP
24,74 0 VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN FP FP FP
24,95 0 VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN FP FP FP
25,02 1 FN FN FN FN FN FN FN FN FN FN FN VP VP VP

Tabela 4.2 – Tabela dos resultados de testes para cálculo da curva ROC

Calculando a área da curva ROC obtivemos 0,89, o que representa

uma boa precisão do algoritmo aplicado quanto à determinação da área do

ventrículo esquerdo.
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5.  DISCUSSÃO

Para realizar uma comparação entre alguns trabalhos publicados, foi

elaborada uma tabela (Tabela 4.3) das principais características de cada

trabalho cujo objetivo comum é obter o contorno da borda do ventrículo

esquerdo. Como critérios de comparação foram adotadas as seguintes

características:

a. Técnica de Imagem – descreve a técnica utilizada para obter a

imagem.

b. Técnica de detecção de bordas – descreve a técnica utilizada para

detectar as bordas.

c. Pré-processamento – descreve as operações usadas para refinar a

imagem antes de aplicar a técnica de detecção de bordas.

d. Pós-processamento – descreve as operações usadas para refinar a

imagem após a aplicação da técnica de detecção de bordas.

e. Interface com usuário – descreve as intervenções que o usuário

precisa fazer para ajudar no processo.

f. Número de quadros – descreve o número de quadros requerido pelo

sistema para processar a detecção das bordas.

g. Técnica de avaliação - descreve a  técnica utilizada para avaliar o

erro, comparado ao padrão ouro.

h. Resultados – descreve os resultados (erros) obtidos pela técnica.
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Autor Técnica de
Imagem

Técnica de
detecção de

bordas

Pré-
processamento

Pós-
processamento

Intervenção do
operador

Número de
quadros

Técnica de
avaliação Resultados

Amorim et
al (2009) Ecocardiografia Watershed

Fusão de
imagens,

suavização e
Limiarização

dinâmico

Não informado Não informado Sequência Correlação e
Erro soma

R = 0.949 ; Erro soma médio:
10,79 ± 2,95%

Belohlavek
et al (1996) Ecocardiografia

Análise de
imagem

avançada e
rede neural

artificial

reforço das
regiões de
transição
cavidade-
parede;

equalização do
histograma e
esticamento;

filtro de
mediana 9x9

Não informado
Determinação

do apex e duas
válvulas mitrais

Não
informado

Correlação com
traçado manual

R = 0.99, p=0.001, SEE=1.3 – 2.4
ml

Binder et al
(1999) Ecocardiografia

Entradas da
rede neural

artificial:
valor de
cinza,

variância,
contraste,
entropia,

homogeneid
ade

Segmentação

Traçado de
contorno por

função
euclideana.

Transformada
espaço-temporal

Determinação
do centro 2 sucessivos

Correlação e
Bland-Altman
com traçado

manual

ANN = 1.10 Man + 0.84 cm2   R =
0.99  Diferença média de Bland-

Altman: -0,69±1,7 cm2

Bosch et al
(2002) Ecocardiografia

AAMM
(Active

Appearance
Motion
Model)

Não informado Não informado Não informado Sequência Correlação com
traçado manual

PC = 0,9083 Man + 1,7331 cm2 R
= 0,873

Boudraa et
al (1996)

Medicina Nuclear
chaveada

Aglomeração
usando fuzzy

C-means
modificado

Filtragem linear Rotulagem
Definição da

Área de
Interesse

1
Correlação com
método semi-

automático
y =  0.87667x + 4.7265  R = 0.93

Tabela 4.3 – Tabela comparativa das principais características das técnicas de detecção de bordas do ventrículo
esquerdo



85

Autor Técnica de
Imagem

Técnica de
detecção de

bordas

Pré-
processamento

Pós-
processamento

Intervenção do
operador

Número de
quadros

Técnica de
avaliação Resultados

Costa et alii
(1995)

Medicina
Nuclear

Uma rede
Percepton para
cada orientação

(64)

Ajuste de
histograma e
ampliação x4

Critérios
heurísticos de

filtragem e
suavização

Determinação
do centro e

contorno do VE
via mouse

1

Área do VE,
erro

percentual e
erro soma

com traçado
manual

menor erro percentual=2.92%
menor erro soma=10.51%

Dharanibai
et al (2011)

Ressonância
Magnética

Aglomeração
usando Modelo

de mistura
gaussiana

Não informado Não informado Não informado 1

Função
velocidade

com a função
velocidade do

adaptivo
dirigido

Bayesiano
convencional

melhor desempenho

Hozumi et
al (1997) Ecocardiografia Minimização de

energia Não informado Não informado

O usuário
aponta somente

um ponto
qualquer dentro
da cavidade do

ventrículo
esquerdo

1

Correlação e
diferença

média com
traçado

manual para
áreas da

cavidade e
mudança

fracional de
área

Cavidade: y=0.83x+2.6, r=0.99,
SEE=15cm2  Fracional:  y=1.17x-
6.5, r-0.95, SEE=3.4%  Diferença

média de cavidade: ED=-
3.1±5.1cm2 ES=-1.6±2.4cm2
Diferença média fracional:-

0.8%±7.1%

Katouzian
et al (2006)

Ressonância
Magnética

Operações
morfológicas

tanto em
imagens

binárias como
níveis de cinza

Transformação
power-law

padrão

os músculos
papilares
excluídos

através de um
método de

"casco-convexo"

Definição semi-
automática da

Área de
Interesse

Sequência

Análise de
regressão e

coeficiente de
Tanimoto (η )
com traçado

manual

Epicárdica: y=0.9346x+2.5393 cm2,
r=0.9396  Endocárdica: y=1.1238x-

2.2901 cm2, r=0.9886

Tabela 4.3 – Tabela comparativa das principais características das técnicas de detecção de bordas do ventrículo
esquerdo (continuação)
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Autor Técnica de
Imagem

Técnica de
detecção de

bordas

Pré-
processamento

Pós-
processamento

Intervenção do
operador

Número de
quadros

Técnica de
avaliação Resultados

Kuhl et al
(2004) Ecocardiografia Não informado Não informado Não informado

Marcação do
ápice e do anel
da válvula mitral

em imagens
diastólica final e

sistólica final.
Adaptação

manual da forma
e posição
angular

elipsoidal para
adequar à borda

endocárdica

1

Correlação e
Diferença média
de volume com
traçado manual

e com MRI

Manual - EDV: MD (-1.3±8.6)ml;
y=1.0x-1.6; r=0.99  ESV: MD( -

0.2±5.4)ml;y=1.0x-1.3; r=0.99  EF:
MD  (-

0.1±2.7)%;y=0.98x+0.5;r=0.98
MRI - EDV: MD (-13.6±18.9)ml;
y=0.93x-1.3; r=0.98  ESV: MD (-

12.8±20.5)ml; y=0.90x-0.4; r=0.98
EF: MD

(0.9±4.4)%;y=0.91x+4.7;r=0.98

Lynch et al
(2006)

Ressonância
Magnética

Aglomeração
usando K-

means

Filtragem de
ruídos e

suavização
Não informado

Definição da
Área de

Interesse
1

Erro percentual
médio de área
com traçado

manual

Endocárdio: -3.623±5.14
Epicárdio: -0.556±4.29

Marcus et al
(1993) Ecocardiografia Não informado Ajuste de

ganhos Não informado
Definição da

Área de
Interesse

Sequência

Correlação das
áreas da

cavidade e
mudança

fracional de área
com tomografia
computadorizad

a ultra-rápida

Áreas da cavidade: r = 0.99(ED); r
= 0.93(ES)   Mudança de área

fracional: r = 0.91

Morrissey et
al (1994) Ecocardiografia Não informado Limiarização Não informado

Definição da
Área de

Interesse

Não
informado

Correlação do
volume do
ventrículo

esquerdo por
Detecção

automática de
bordas e volume

verdadeiro
(manual)

y =  0.7x + 8.9,  r = 0.81

Tabela 4.3 – Tabela comparativa das principais características das técnicas de detecção de bordas do ventrículo
esquerdo (continuação)
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Autor Técnica de
Imagem

Técnica de
detecção de

bordas

Pré-
processamento

Pós-
processamento

Intervenção do
operador

Número
de

quadros

Técnica de
avaliação Resultados

Muraru et al
(2010) Ecocardiografia Não informado Alinhamento

manual Não informado

Entrada de três
pontos de

referência (ápice
e dois nas

bordas do anel
mitral)

3 (planos) Correlação com
MRI

EDV(ml): r = 0.77   ESV(ml): r = 0.72
EF(%): r = 0.64

Oost et al
(2006) Angiografia

AAM (Active
Appearance

Models)
Não informado Programação

dinâmica

Localização dos
três pontos de

referência:
válvula aórtica

superior, válvula
aórtica inferior e

ápice

1

Erros de área
(percentual e

soma) em
comparação
com traçado

manual

Erro percentual médio 1,9% a 6,4 %.
Erro soma médio  4,1% to 12,8 %

Rahmouni
et al (2008) Ecocardiografia

Aprendizado de
padrões e

inteligência
artificial

Não informado Não informado Não informado Sequência Correlação com
traçado manual r = 0.64

Reis et al
(2008) Ecocardiografia Limiarização

Rejeição de
quadro, redução

de ruído,
aumento de
contraste,

fechamento
morfológico em
nível de cinza

Não informado Seleção de
quadro Sequência

Erros de área
percentual e

erro soma em
comparação
com traçado

manual

Erro percentual = 2.49±2.46; Erro
soma = 9.62±7.9;    r = 0.98

Sapra et al
(1998) Ecocardiografia Não informado Não informado Não informado

Definição da
Área de

Interesse

Não
informado

Correlação da
Fração de
Ejeção da

técnica
automática de
detecção de
borda com a

manual

r = 0.69

Tabela 4.3 – Tabela comparativa das principais características das técnicas de detecção de bordas do ventrículo
esquerdo (continuação)



88

Autor Técnica de
Imagem

Técnica de
detecção de

bordas

Pré-
processamento

Pós-
processamento

Intervenção do
operador

Número
de

quadros

Técnica de
avaliação Resultados

Soliman et
al (2007) Ecocardiografia Não informado Não informado Ajuste manual

Determinação
dos pontos de
ápice, válvula

aórtica e válvula
mitral

8 planos

Análise de
regressão linear
e teste t pareado

com MRI

EDV(ml):Y=0.98X-
5.7;R2=0.99;MD=(-9.9±4.7)

ESV(ml):Y=0.94X-
0.5;R2=0.99;MD=(-5.0±4.8) EF(%):
Y=0.97X-2.3;R2=0.98;MD=(0.6±2.4)

Sonka et al
(1998) Ecocardiografia Ecocardiografia

intracardíaca Não informado Ajuste de
melhor rota

Definição da
Área de

Interesse e
edição via
contornos
elípticos

Sequência
Correlação de

área e volume e
Bland-Altman

y=0.98x+0.43 cm2; r=0.99 y=1.00x-
0.28 cm3; r=0.99

Spencer et
al (2002) Ecocardiografia Não informado Ajuste de

ganhos Não informado Não informado Sequência

Comparação de
frequência
cardíaca,
volumes e

fração de ejeção
entre traçado

manual,
Quantificação

acústica e
Quantificação
acústica com

contraste
realçado e
Análise de

Bland-Altman

HT: HR (bmp) 66±15; EDV(ml):
127±39; ESV(ml): 75±43; EF(%):

45±16. AQ: HR (bmp) 67±15;
EDV(ml): 113±39; ESV(ml): 71±47;

EF(%): 42±18. AQ-C: HR (bmp)
66±17; EDV(ml): 134±43; ESV(ml):

81±44; EF(%): 45±15.

Suzuki et al
(2004) Ventriculografia

Rede neural
artificial e

extração de
contornos
ásperos

Não informado Não informado Não informado 1

Erro percentual,
erro soma e
diferença de

fração de ejeção
com traçado

manual

Erro percentual médio 4.2%(ED) e
11.6%(ES).    Erro soma médio

6.2%(ED) e 17,1%(ES)  EFD médio:
4.1%

Tabela 4.3 – Tabela comparativa das principais características das técnicas de detecção de bordas do ventrículo
esquerdo (continuação)
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Autor Técnica de
Imagem

Técnica de
detecção de

bordas

Pré-
processamento

Pós-
processamento

Intervenção do
operador

Número
de

quadros

Técnica de
avaliação Resultados

Timperley
et al (2006) Ecocardiografia

Detecção de
borda espaço-
temporal por

método
baseado em

fase

Filtro de
artefatos Não informado

apical: três pontos
colocados nas

margens do anel
da válvula mitral e

no ápice. Eixo-
curto: um ponto na
junção da parede

inferior com o
septo inferior

Sequência Estatística
Kappa Comparação diagnóstica

Vandenberg
et al (1992) Ecocardiografia Limiarização

Controle de
potência de

transmissão e
compensação

de ganho-tempo

Não informado Definição da Área
de Interesse Sequência

Área do
ventrículo

esquerdo com
traçado manual

Ganho alto: y=0.98x-1.28;r=0,92.
Ganho intermediário:

y=0.89x+0.70;r=0.91. Ganho baixo:
y=0.65x+7.46; r=0,79

Vera et al
(2010) Ventriculografia

Máquina de
vetor de

suporte e
algoritmo

genético com
codificação real

Filtragem
Gaussiana,

Limiarização e
filtragem

morfológica

Não informado Não informado Sequência

Erro de área
(AE) e erro de
contorno (CE)

com dois
cardiologistas

Average values  Cardiologist 1:
AE=3.30%±0.89%;

CE=4.62%±1.84%. Cardiologist 2:
AE=2.73%±0.88%;
CE=4.93%±1.11%

Wilson et
alii (1995) Ecocardiografia Não informado Ajuste de

ganhos Não informado Definição da Área
de Interesse

Não
informado Correlação Não informado

Wu et al
(2012) Ecocardiografia

Rede neural
artificial e

reconhecimento
de padrões

Ajuste de
histograma

Suavização de
contorno

Definição da Área
de Interesse 1

Erro percentual
e erro soma com
traçado manual,

Correlação e
Bland-Altman

y=1.0+717 pixels; r=0.9747  Erro
percentual médio=8.40%  Erro soma

médio=15.30%

Tabela 4.3 – Tabela comparativa das principais características das técnicas de detecção de bordas do ventrículo
esquerdo (continuação)
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Baseado nos resultados obtidos em diversos trabalhos, podemos

avaliar os resultados obtidos a partir de uma comparação com alguns

trabalhos mais relevantes.

Para efeitos de comparação de área, consideramos a densidade de

1000 pixels/cm2 das nossas imagens.

Comparando com Binder et al., este trabalho apresenta melhor

regressão linear sendo a inclinação igual a 1,0 e a constante (convertida)

menor, apesar de apresentar menor fator de correlação. Além disso, a

diferença média obtida no gráfico de Bland-Altman é menor, apesar  do

desvio ser ligeiramente maior que o apresentado por Binder et al. Em termos

operacionais, este trabalho necessita apenas de uma imagem para o

processo, enquanto Binder et al. utiliza duas imagens sequenciais.

Ainda em relação à correlação, este trabalho apresenta resultado

superior ao obtido por Bosch et al. por ter uma inclinação igual a 1,0 e menor

constante. Em relação ao número de imagens, Bosch et al. utilizaram uma

sequência de imagens para possibilitar o processo.

Comparado ao trabalho de Costa et Moura, que utiliza o erro

percentual e o erro soma, o menor erro percentual encontrado é de 2,92%

contra 0,11% deste trabalho, apesar deste último apresentar maior erro

soma neste caso particular (13,3% contra 10,51%).  Entretanto, se tomarmos

o menor erro soma obtido neste trabalho, temos 2,8%, com correspondente

erro percentual de 4,97%.

A comparação com o trabalho de Spencer et al. fica prejudicada pelo

fato deste utilizar o volume como unidade de medida. Apesar disso, sua
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desvantagem é a necessidade de uma sequência de imagens para se

processar a detecção da borda.

Apesar do trabalho de Sonka et al. apresentar melhor correlação,

este exige uma sequência de imagens e utiliza procedimento invasivo. O

mesmo se aplica ao trabalho de Amorim et al. que, apesar da melhor

correlação e menor erro soma médio, exige uma sequência de imagens e

um trabalho computacional mais intenso.

A aparente desvantagem deste trabalho em relação ao trabalho de

Oost et al., comparando o erro percentual médio e o erro soma médio, é

superada quando levado em conta o trabalho computacional mais intenso e

a maior necessidade de intervenção do operador.

Uma das características não incluídas na tabela de comparação é a

velocidade de processamento, visto que a maioria dos trabalhos não a cita.

No entanto, testes feitos neste trabalho mostram que o tempo médio para se

processar o traçado da imagem não supera 10s, sendo esta uma vantagem

deste trabalho que utiliza a linguagem C na programação de todas as

etapas, inclusive na manipulação da tela de vídeo. Outra vantagem da

linguagem C é que a mesma pode ser compilada e utilizada em uma vasta

gama de computadores.
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6.  CONCLUSÕES

Dado às características do método, que utiliza redes neurais

artificiais para reconhecimento das bordas, vale ressaltar que o sistema

desenvolvido não se aplica somente à segmentação do ventrículo esquerdo

em imagem de ecocardiografia, mas pode ser utilizado para reconhecer

padrões de imagem em outras imagens, desde que as mesmas sejam

convertidas aos padrões utilizados neste trabalho.

A metodologia aplicada neste trabalho, de utilizar uma região como

padrão de teste e os pixels como entradas da rede neural artificial,

apresentou resultados satisfatórios, mostrando ser possível treinar a rede

para reconhecer modelos de imagem, sempre com apoio de adequado pré-

processamento e pós-processamento.

Nesta metodologia, a intervenção do operador ao definir a área de

interesse e posicionar seu centro é de vital importância para seu bom

desempenho o que pode exigir que o processamento seja repetido mais de

uma vez para se atingir o resultado desejado. No entanto, como o

processamento é rápido, a repetição do processamento não chega a

entendiar o usuário e inviabilizar o processo.

A comparação entre as bordas traçadas pelo método desenvolvido e

as bordas traçadas pelos especialista comprovam a eficácia do método,

mas, para verificar seu desempenho global, foi interessante comparar seus

resultados com outros trabalhos da mesma linha de pesquisa, comparação
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esta que foi prejudicada devido à falta de padronização dos dados e das

técnicas de avaliação publicados nos artigos expostos na Tabela 4.3.

Comparando com os trabalhos publicados, apesar de muitas

características não serem citadas pelos autores, podemos concluir que o

trabalho atingiu, com bons resultados, o objetivo pretendido de traçar a

borda do ventrículo esquerdo a partir do reconhecimento da borda através

de uma rede neural artificial artificial.
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7. ANEXOS

- Programas

/* detbord.c Este programa é responsável pelo menu principal e pelo
direcionamento da execução segundo a opção desejada.

#include <sys\stat.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <io.h>
#include <conio.h>
#include <dos.h>
#include <ctype.h>
#include "borda.h"

unsigned int WIDTH=320, HEIGHT=200;

int tiffread (char *av);
void treino(void);
void testa_borda(void);
extern void gotoxy(int col,int lin);
float tk[amostras+1][saidas+1]; //define o alvo - TARGET*/
unsigned int nptos=0, lptos=0;
unsigned int entradas, escondidas;
unsigned int xjanela, yjanela;
char treina=' ';
char teste, janela;
int resposta;

void main(void)
{

char ar[13];
int i,j,k;
char tecla, opcao;
do{

clrscr();
teste = ' ';
gotoxy(22,5);
printf("DETECTOR DE BORDAS USANDO REDES NEURAIS");
gotoxy(25,8);
printf(" 1 - Treinamento da rede\n");
gotoxy(25,10);
printf(" 2 - Teste da rede\n");
gotoxy(20,18);
printf("Selecione a opcao ou tecle <ESC> para encerrar\n");
do{

tecla = getch();
}while ((tecla!='1')&&(tecla!='2')&&(tecla!=27));
if (tecla == 27) break;
clrscr();
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if (tecla=='1') {
clrscr();
gotoxy(2,5);
printf("Digite a opcao do tamanho da janela de aquisicao(em pixels) ou <ESC> para sair");
gotoxy(25,8);
printf(" 1 - 5 X 5");
gotoxy(25,10);
printf(" 2 - 7 X 7");
gotoxy(25,12);
printf(" 3 - 9 X 9");
gotoxy(25,14);
printf(" 4 - 13 X 13");
do{

janela = getch();
}while ((janela!='1')&&(janela!='2')&&(janela!='3')&&(janela!='4')&&(janela!=27));
if (janela == 27) break;
if (janela == '1') {

xjanela = 5;
yjanela = 5;
entradas = 25;

}
if (janela == '2') {

xjanela = 7;
yjanela = 7;
entradas = 49;

}
if (janela == '3') {

xjanela = 9;
yjanela = 9;
entradas = 81;

}
if (janela == '4') {

xjanela = 13;
yjanela = 13;
entradas = 169;

}
escondidas = entradas/3;
printf ("\n\n\nNumero de nodos de entrada = %d",entradas);
printf ("\nEntre com o numero de nodos desejados na camada escondida\n");
printf ("\ou <0> para default = %d: ",escondidas);
scanf ("%d",&resposta);
if (resposta != 0) escondidas = resposta;
do{

if (treina=='s') {
clrscr();
printf ("Digite <S> para desprezar os dados e iniciar novo treinamento.\nCaso

contrario, digite <ESC>!");
do { opcao=(toupper(getch()));
}while ((opcao != 'S')&&(opcao != 27));
if (opcao==27) break;
treina = 'n';
nptos = 0;

}
printf ("\nDigite o nome da imagem (tif): ");
scanf ("%s",&ar);
clrscr();
gotoxy (5,5);
printf ("Selecione com o mouse as regioes internas e use <ESC> para encerrar.");
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gotoxy (20,22);
printf ("Aperte qualquer tecla para continuar.");
getch();
resposta = tiffread (ar);
if (resposta==-1) {

clrscr();
printf ("Erro na leitura de arquivo! Aperte qualquer tecla para continuar.");
getch();
break;

}
for (i=lptos;i<nptos;i++)tk[i+1][1] = 1;
if (nptos>199) {

printf ("\nExcedeu o numero maximo de amostras permitido. Acione qualquer tecla
para sair!");

getch();
break;

}
clrscr();
k=nptos-lptos;
gotoxy (1,3);
printf ("Numero de pontos internos selecionados nesta imagem: %d",k);
gotoxy (1,5);
printf ("Selecione com o mouse as regioes externas e use <ESC> para encerrar.");
gotoxy (20,22);
printf ("Aperte qualquer tecla para continuar.");
getch();
resposta=tiffread (ar);
if (resposta==-1){

clrscr();
printf ("Erro na leitura de arquivo! Aperte qualquer tecla para continuar.");
getch();
break;

}

printf ("Numero de padroes selecionados: %d",nptos);
for (i=lptos;i<nptos;i++)tk[i+1][1] = -1;
if (nptos>199) {

printf ("\nExcedeu o numero maximo de amostras permitido. Acione qualquer tecla
para sair!");

getch();
break;

}
printf ("\nDeseja mais amostras? (s/n)");
do { opcao=(toupper(getch()));
}while ((opcao != 'S')&&(opcao != 'N'));

}while (opcao!= 'N' && resposta!=-1);
if (opcao != 27 && resposta != -1 && nptos != 0) {

treina = 's';
treino();

}
}
if (tecla=='2'){

gotoxy (1,24);
printf ("Use <A> para aceitar ou <R> para rejeitar");
gotoxy(1,1);
printf ("\nNome da imagem (tif): ");
scanf ("%s",&ar);
teste='S';
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resposta=tiffread(ar);
if (resposta==-1){

clrscr();
printf ("Erro na leitura de arquivo! Aperte qualquer tecla para continuar.");
getch();
break;

}
do { tecla=(toupper(getch()));
}while ((tecla != 'A')&&(tecla != 'R'));
asm { mov ax, 0x3; int 0x10; }
if (tecla=='A'){

testa_borda();
}

}
}while (tecla != 27);

}

/* modex.c Este programa possui rotinas que habilitam o controlador de vídeo no
modo de vídeo requerido 320X200 e exibem a imagem na tela
de vídeo.

#include <sys\stat.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <io.h>
#include <conio.h>
#include <dos.h>

#define MISCOUT     0x3c2
#define SEQUENCER   0x3c4
#define CRTC 0x3d4
#define GRAPHICS 0x3ce

unsigned int cur_bank = 0;
extern unsigned int WIDTH, HEIGHT;

unsigned int X320Y200[] = {
0xe3,
2,
0x0014, //underline location
0xe317, //mode control
320, //numero de colunas
200 }; //numero de linhas

void fixcur(void) {
union REGS inr, outr;

// unsigned int WIDTH=320, LENGHT=200;

inr.x.ax = 0x0007; //fixa limite horizontal
inr.x.cx = 0x0000;
inr.x.dx = 2*(WIDTH - 16);
int86(0x33,&inr,&outr);

inr.x.ax = 0x0008; //fixa limite vertical
inr.x.cx = 0x0000;
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inr.x.dx = HEIGHT - 16;
int86(0x33,&inr,&outr);

}
void settext (void) {

union REGS inr, outr;

inr.x.ax = 0x0003;
int86 (0x10, &inr, &outr);

}

void setXmode()
{

union REGS inr, outr;
unsigned int i, u;
unsigned char far *fp;
unsigned int *vptbl;

inr.x.ax = 0x0013;
int86 (0x10, &inr, &outr);

outport (SEQUENCER, 0x0604);//seleciona paginas via Map Mask e Read Map
//modo de

enderecamento sequencial e modo grafico
outport (SEQUENCER, 0x0F02);//habilita todas as paginas

fp = MK_FP (0xa000, 0);

for (u=0; u<64000; u++)
*fp++ = 0;

outport (SEQUENCER, 0x0100);//hold in reset condition
vptbl = X320Y200;

outp (MISCOUT, vptbl[0]);
outport (SEQUENCER, 0x0300);//release reset
outp (CRTC, 0x11);
outp (CRTC+1, inp(CRTC+1) & 0x7f);

u = vptbl[1]; vptbl+=2;
for (i=0; i<u; i++)

outport (CRTC, vptbl[i]);

WIDTH = vptbl[u];
HEIGHT = vptbl[u+1];

}

void point (int x, int y, int color)
{

unsigned int vga_word, svga_cur;
unsigned char far *fp;

unsigned long svga_loc, svga_lo;

fp = MK_FP (0xa000, (WIDTH) * y + (x));
*fp = color;

}
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/* tiffread.cEste programa contém rotinas que habilitam a leitura de arquivos de
imagem tipo tif do disco

#include <sys\stat.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <io.h>
#include <conio.h>
#include <dos.h>
#include "borda.h"

//#include "modex.c"
void butpos(int);
extern void setXmode(void);
extern void fixcur(void);
extern void point (int x, int y, int color);
char tecla;
extern unsigned int WIDTH, HEIGHT;
extern unsigned int nptos, lptos;
extern unsigned int xjanela, yjanela, entradas;
extern char teste, janela;
int px,py;
int pos[2];
unsigned char rn[amostras][169];
unsigned huge char image[320][200];
unsigned char far *vga;
struct imagem
{

unsigned imag[32]; /* Buffer da imagem */
int lin,col; /* Coordenadas do pixel-alvo */

};
struct imagem img13 =
{

{
0x0001,0x7ffd,0x7ffd,0x7ffd, /* Mascara da tela */
0x7ffd,0x7ffd,0x7efd,0x7c7d,
0x7efd,0x7ffd,0x7ffd,0x7ffd,
0x7ffd,0x7ffd,0x7ffd,0x0001,
0xfffe,0x8002,0x8002,0x8002, /* Mascara do cursor */
0x8002,0x8002,0x8102,0x8382,
0x8102,0x8002,0x8002,0x8002,
0x8002,0x8002,0x8002,0xfffe

},
0, /* linha do pixel-alvo */
0 /* coluna do cursor-alvo */

};
struct imagem img09 =
{

{
0x001f,0x7fdf,0x7fdf,0x7fdf, /* Mascara da tela */
0x7bdf,0x71df,0x7bdf,0x7fdf,
0x7fdf,0x7fdf,0x001f,0xffff,
0xffff,0xffff,0xffff,0xffff,
0xffe0,0x8020,0x8020,0x8020, /* Mascara do cursor */
0x8420,0x8e20,0x8420,0x8020,
0x8020,0x8020,0xffe0,0x0000,



100

0x0000,0x0000,0x0000,0x0000
},

0, /* linha do pixel-alvo */
0 /* coluna do cursor-alvo */

};
struct imagem img07 =
{

{
0x007f,0x7f7f,0x7f7f,0x777f, /* Mascara da tela */
0x637f,0x777f,0x7f7f,0x7f7f,
0x007f,0xffff,0xffff,0xffff,
0xffff,0xffff,0xffff,0xffff,
0xff80,0x8080,0x8080,0x8880, /* Mascara do cursor */
0x9c80,0x8880,0x8080,0x8080,
0xff80,0x0000,0x0000,0x0000,
0x0000,0x0000,0x0000,0x0000

},
0, /* linha do pixel-alvo */
0 /* coluna do cursor-alvo */

};
struct imagem img05 =
{

{
0x01ff,0x7dff,0x6dff,0x45ff, /* Mascara da tela */
0x6dff,0x7dff,0x01ff,0xffff,
0xffff,0xffff,0xffff,0xffff,
0xffff,0xffff,0xffff,0xffff,
0xfe00,0x8200,0x9200,0xba00, /* Mascara do cursor */
0x9200,0x8200,0xfe00,0x0000,
0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,
0x0000,0x0000,0x0000,0x0000

},
0, /* linha do pixel-alvo */
0 /* coluna do cursor-alvo */

};

void Mouse(int func)
{

union REGS regs;
regs.x.ax=func;
int86(0x33,&regs,&regs);

}
void set_modo(char modo)
{

union REGS regs;
regs.h.ah=0x00;
regs.h.al=modo;
int86(0x10,&regs,&regs);

}
void SetCurGrMouse(unsigned segimag, unsigned offimag,unsigned lin, unsigned col)
{

union REGS regs;
struct SREGS sregs;
regs.x.ax=0x09;
regs.x.bx=col;
regs.x.cx=lin;
sregs.es=segimag;
regs.x.dx= offimag;
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int86x (0x33,&regs,&regs,&sregs);
}
extern void poscur(int col,int lin)
{

union REGS regs;
regs.x.ax=4;
regs.x.cx=col;
regs.x.dx=lin;
int86(0x33,&regs,&regs);

}
void butpos(i)
{

union REGS regs;
int k,j,x,y;
unsigned char far *rp;
do{

regs.x.ax=5;
regs.x.bx=0;
int86(0x33,&regs,&regs);

}while ((!kbhit())&&(regs.x.bx!=1));
if (kbhit() && (tecla=getch())==27) return;
px=regs.x.cx/2;
py=regs.x.dx;
if (teste == 'S'){

return;
}
for (k=0;k<yjanela;k++){

y=py+k+1;
for (j=0;j<xjanela;j++){

x=px+j+1;
if ((x>=0) && (x<320) && (y>=0) && (y<200))

rn[lptos+i][k*xjanela+j] = image[x][y];
else

rn[lptos+i][k*xjanela+j] = 0;
}

}
}
int tiffread (char *av )
{

struct TIFFheader {
unsigned int ByteOrder;
unsigned int TIFFversion;
unsigned long offsetIFD; } TIFFh;

struct IFDentry {
unsigned int tagnum;
unsigned int fldtype;
long fldlenght;
long fldaddr; } IFDe;

int handle, entries, numstrips;
unsigned int i, j, bytes, x, y;
unsigned long curpos, width, lenght, stripoffs, stripcounts, offset, count;
unsigned char c;

if ((handle = open (av, O_BINARY | O_RDONLY)) == -1) {
printf ("Erro: abertura do arquivo %s",av);
return -1; }
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if ((bytes = read (handle, &TIFFh, sizeof (TIFFh))) == -1) {
printf ("Erro: leitura do arquivo %s",av);
return -1; }

if ((TIFFh.ByteOrder!=0x4949) && (TIFFh.ByteOrder!=0x4d4d)) {
printf ("Erro: arquivo nao e' TIFF");
return -1; }

if (TIFFh.ByteOrder==0x4d4d) {
printf ("Erro: formato Motorola nao suportado");
return -1; }

if (TIFFh.TIFFversion!=42) {
printf ("Erro: versao TIFF nao suportada");
return -1; }

lseek (handle, TIFFh.offsetIFD, SEEK_SET);
read (handle, &entries, sizeof(entries));

while (entries) {
entries--;
if ((bytes = read (handle, &IFDe, sizeof (IFDe))) == -1) {

printf ("Erro: leitura do arquivo %s",av);
return -1; }

curpos = tell(handle);
lseek(handle, IFDe.fldaddr, SEEK_SET);

switch (IFDe.tagnum) {
case 256: {

/* ImageWidth */
width = IFDe.fldaddr;
break;

}

case 257: {
/* ImageLenght */
lenght = IFDe.fldaddr;
break;

}

case 258: {
/* BitsPerSample */
if (IFDe.fldaddr!=8) {

printf ("Erro: formato %d bits/pixel nao suportado",IFDe.fldaddr);
return -1;

}
break;

}

case 259: {
/* Compression */
break;

}

case 262: {
/* Photometric Interpretation */
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break;
}

case 270: {
/* Image Description */
break;

}

case 273: {
/* Strip Offsets */
stripoffs = IFDe.fldaddr;
numstrips = IFDe.fldlenght;
break;

}

case 278: {
/* Rows Per Strip */
break;

}

case 279: {
/* StripByteCounts */
stripcounts = IFDe.fldaddr;
break;

}

case 282: {
/* XResolution */
break;

}

case 283: {
/* YResolution */
break;

}

case 296: {

/* Resolution Unit */
break;

}

case 306: {
/* Date Time */
break;

}
}
lseek(handle, curpos, SEEK_SET);

}

setXmode();
set_modo(0x13);

x=0; y=0;

for (i=0;i<64;i++) {
outp (0x3c8, i);
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outp (0x3c9, i);
outp (0x3c9, i);
outp (0x3c9, i); }

for (j=0;j<numstrips;j++) {
lseek(handle, stripcounts+(j*4), SEEK_SET);
read(handle, &count, sizeof(count));

lseek(handle, stripoffs+(j*4), SEEK_SET);
read(handle, &offset, sizeof(offset));

lseek(handle, offset, SEEK_SET);

for (i=0; i<count; i++) {
read (handle, &c, 1);

if ((x<WIDTH) && (y<HEIGHT)){
image[x][y] = c;
point (x, y, c>>2);
}
x++; if (x>=WIDTH) { x=0; y++; if (y>=HEIGHT) break; }

}
};

if (teste != 'S'){
Mouse(0x1);
if (janela == '1') SetCurGrMouse(_DS,(unsigned) img05.imag, img05.lin, img05.col);
if (janela == '2') SetCurGrMouse(_DS,(unsigned) img07.imag, img07.lin, img07.col);
if (janela == '3') SetCurGrMouse(_DS,(unsigned) img09.imag, img09.lin, img09.col);
if (janela == '4') SetCurGrMouse(_DS,(unsigned) img13.imag, img13.lin, img13.col);

fixcur();
poscur(0,0);
i=0;
tecla=0;
lptos = nptos;
while((i+lptos<200) && (tecla!=27)){

butpos(i);
i++;

};
if (tecla==27) i--;
nptos = lptos+i;

// printf ("Selecione os pontos desejados com o mouse");
// getch();

asm { mov ax, 0x3; int 0x10; }
}

/* if (teste != 'S'){
for (i=0;i<nptos;i++){

for (j=0;j<entradas;j++){
if ((j%xjanela)==0) printf("\n");
printf ("%x ",rn[i][j]);

}
printf ("\n");
getch();

// clrscr();
}
printf ("\n");
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}
/* printf ("\nLargura da Imagem: %d\tAltura da Imagem: %d\n",WIDTH,HEIGHT);

i=0;j=0;
x=0;y=0;

printf("\nLinha: %d\n",y+1);

for (j=0;j<numstrips;j++) {
lseek(handle, stripcounts+(j*4), SEEK_SET);
read(handle, &count, sizeof(count));

lseek(handle, stripoffs+(j*4), SEEK_SET);
read(handle, &offset, sizeof(offset));
lseek(handle, offset, SEEK_SET);

for (i=0; i<count; i++) {
read (handle, &c, 1);
if ((x<WIDTH) && (y<HEIGHT))

printf("%x ",c);
x++; if ((x%25)==0) printf("\n");
if (x>=WIDTH) { x=0; y++;printf("\nLinha: %d\n",y+1);
if (((tecla=getch()) == 27) || (y>=HEIGHT)) break; }

}
if (tecla == 27) break;

} */
close (handle);
return 0;

}

/* neurede.c Este programa é responsável pelo treinamento da rede, calculando os
pesos das conexões entre os neurodos.

#include <math.h>
#include <time.h>
#include <ctype.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
#include "borda.h"

void aleatorios_sem_repeticao(int faixa, int *aleatorio);
extern char menu_principal(void);
char menu_secundario(void);
extern void tempo_parcial(long unsigned int segundo,long unsigned int primeiro);
extern void grava_pesos(int linhav,int colunav,int linhaw,int colunaw,float* vij_0,float* wjk_0,float
saida);
extern void gravacao_temporaria(int linhav,int colunav,int linhaw,int colunaw,float *vij_0,float
*wjk_0,float saida);
//extern void padrao(int *teste);

extern poscur;
int flag4,lista,primeiro,segundo;
extern unsigned char rn[amostras][169];
extern unsigned int nptos;
extern unsigned int entradas, escondidas;
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extern float tk[amostras+1][saidas+1]; //define o alvo - TARGET*/
float far vij_0[169+1][80+1];//define as matrizes de pesos atualizados
float wjk_0[80+1][saidas+1];
float far vij[169+1][80+1];
float wjk[80+1][saidas+1];
float z_inj[80+1],zj[80+1],dzj[80+1];
float y_ink[saidas+1],yk_0[saidas+1],dyk[saidas+1];
float soma_e,soma_x,soma_z,saida;

rand()
{

static int semente=1;

semente=(semente*25173+13849)%65536;
return(semente);

}

void treino(void)
{
int linhav=entradas+1,colunav=escondidas+1,linhaw=escondidas+1,colunaw=saidas+1;
register int i,j,k;
int flag=0;
static char flag2;//arquivo[14],entrada[14];
time_t primeiro,segundo;

static long unsigned int limite;
static int l;                   //variavel para treinar todos os padroes

static float alfa, salto;
static float parada;

static float deltak[saidas+1],deltaj[80+1],DELTAwjk[80+1][saidas+1];
static float soma_EQT,EQT,m[saidas+1],DELTAvij[169+1][80+1],delta_inj[80+1];
static char opcao;
char parar[8], alpha[8];
char op,salva,opc,taxa,tx,var1,var2;
int aleatorio[amostras];

clrscr();               //inicializacao dos pesos da entrada para a camada escondida com pequenos
randomize(); //valores aleatorios

for (i=0;i<(entradas+1);i++){
for (j=0;j<(escondidas+1);j++){

if (j==0) vij_0[i][j]=0;
else vij_0[i][j] = ((float)(rand()))/32768;

}
}
for (j=0;j<(escondidas+1);j++){

for (k=0;k<(saidas+1);k++){
if (k==0) wjk_0[j][k]=0;
else wjk_0[j][k] = ((float)(rand()))/32768;

}
}

/* #########################################################################
*/

limite = 1;
gotoxy(1,11);
printf("Digite o erro ou <0> para erro default (0.001): ");
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scanf("%s",parar);
parada=atof(parar);
if (parada==0)
{

parada=0.001;
gotoxy(60,11);
printf("%.3f",parada);

}
gotoxy(1,15);
printf("Digite a taxa de aprendizagem ou <0> para taxa variavel(default): ");
scanf("%s",alpha);
alfa=atof(alpha);
if (alfa==0) tx = '1';
clrscr();
primeiro=time(NULL);//funcao de tempo
salto = 1;
do{

// aleatorios_sem_repeticao(nptos,&aleatorio[0]); //gera sequencia aleatoria
soma_EQT = 0;
flag=0;         // inicializacao de variaveis de controle
l=0;

//inicializacao do numero de padroes a serem treinados
if(tx=='1') //indica se a opcao de taxa variavel do menu foi

//escolhida.
alfa=((1.0*salto)/(1.0+(float)limite/passo));
if (alfa < 0.1) salto = salto+10;
textcolor(WHITE);
gotoxy(43,10);
cprintf("Taxa de Aprendizagem");
textcolor(LIGHTGRAY);
gotoxy(42,12);
cprintf("Alfa inicial = %f",0.9901); //valor inicial do alfa
gotoxy(42,14);
cprintf("Alfa atual   = %f",alfa); //valor inicial do alfa
textcolor(WHITE);
gotoxy(42,17);
cprintf("Erro Quadratico Total Medio");
textcolor(LIGHTGRAY);
gotoxy(42,19);
cprintf("Erro estipulado = %.4f",parada);
EQT=0;
do{

soma_e=0;
for(j=0;j<(escondidas+1);j++)

delta_inj[j]=0; //zera todos os delta_inj - 10 neurodos na
//camada escondida

for(k=1;k<(saidas+1);k++)
{

soma_z=0;
for(j=1;j<(escondidas+1);j++){ // calcula os z's

soma_x=0;
for(i=1;i<(entradas+1);i++){ //temos i elementos no vetor de entrada

soma_x=soma_x+(((float)rn[l][i-1]-128.)/128)*vij_0[i][j]; //somatoria
}
z_inj[j]=vij_0[0][j]+soma_x;  // calcula z_inj
zj[j]=2/(1+exp(-z_inj[j]))-1; // funcao de ativacao = zj
dzj[j]=(1+zj[j])*(1-zj[j])/2; // derivada da f.a. = dzj
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soma_z=soma_z+zj[j]*wjk_0[j][k]; //somatoria de zj
}
y_ink[k]=wjk_0[0][k]+soma_z;         // temos apenas 1 w
yk_0[k]=2/(1+exp(-y_ink[k]))-1;  // funcao de ativa‡ao bipolar
dyk[k]=(1+yk_0[k])*(1-yk_0[k])/2; // derivada da f.a.

}

// #########   Inicio da fase de BackPropagation     #############
for(j=1;j<(escondidas+1);j++)//j neurodos na camada escondida
{

for(k=1;k<(saidas+1);k++) //k saida
{

deltak[k]=(tk[l+1][k]-yk_0[k])*dyk[k];
DELTAwjk[j][k]=alfa*deltak[k]*zj[j];
delta_inj[j]=delta_inj[j]+deltak[k]*wjk_0[j][k];
deltaj[j]=delta_inj[j]*dzj[j];

}
for(i=1;i<(entradas+1);i++) //entradas foi definido como numero de amostras adquiridas
{

DELTAvij[i][j]=alfa*deltaj[j]*(((float)rn[l][i-1]-128.)/128.);
}
DELTAvij[0][j]=alfa*deltaj[j];

}
DELTAwjk[0][1]=alfa*deltak[1]; //calcula a variacao
// do peso da BIA de wjk -- k=1
flag2=1; //seta flag indicando que a fase de treinamento foi
//utilizada

// Atualizacao dos Pesos

// Atualizacao dos pesos entre a camada escondida para a saida

for(j=0;j<(escondidas+1);j++)  // Come‡a de zero para atualizar os pesos da Bias
{

for(k=1;k<(saidas+1);k++)  // da camada escondida para a saida
{

wjk[j][k]=wjk_0[j][k]+DELTAwjk[j][k];
wjk_0[j][k]=wjk[j][k];

}
}
// Atualizacao dos pesos da entrada para a camada escondida

for(j=1;j<(escondidas+1);j++)
{

for(i=1;i<(entradas+1);i++)
{

vij[i][j]=vij_0[i][j]+DELTAvij[i][j];
vij_0[i][j]=vij[i][j];

}
vij[0][j]=vij_0[0][j]+DELTAvij[0][j];
vij_0[0][j]=vij[0][j];

}
// Teste do Erro Quadratico

for(k=1;k<(saidas+1);k++)
{

m[k]=tk[l+1][k]-(yk_0[k]); //alvo menos a saída calculada
EQT=m[k]*m[k];   //erro quadrático total
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saida=yk_0[k];
soma_EQT = soma_EQT + EQT;

}

// Se o erro quadrá tico for maior que a condição de parada entao FLAG = 1

gotoxy(28,1);
cprintf("Padrao numero %d ",l);
l+=1;

} while (l<nptos);  //treina todos os padroes digitados
EQT=soma_EQT/nptos;
gotoxy(42,21);
printf("Erro medio atual = %.4f",EQT);
if(EQT>parada)

flag=1;
gotoxy(48,1);
segundo=time(NULL); //função de tempo
tempo_parcial(segundo,primeiro);
textcolor(YELLOW);
gotoxy(2,1);
cprintf("Numero de pocas = %ld",limite);
textcolor(LIGHTGRAY);
if (kbhit() && (opcao=getch())==27) break;
limite=limite+1;
if(limite>=99999)
{

gotoxy(10,5);
textcolor(WHITE|BLINK);
cprintf("\nLIMITE MÁXIMO DE ÉPOCAS FOI ALCANÇADO ! Limite = %ld",limite-1);

}
if(limite>=99999)

break;
}while(flag==1);//verifica se flag do erro quadratico foi setado
flag2='1';      //indica que a rotina de treinamento foi utilizada

// Fim do Treinamento
gotoxy(7,15);
textcolor(LIGHTRED);
cprintf("   Fim    ");
textcolor(LIGHTGRAY);
printf("\n");
// linha=0;
gotoxy(7,17);
textcolor(LIGHTGRAY);
gotoxy(20,4);
printf("Salvar os pesos ?(S/N)");
do{

gotoxy(44,4);
salva=toupper(getche());

}while(salva !='S' && salva !='N');
// Subrotina para gravacao dos pesos treinados

if(salva=='S')
grava_pesos(linhav,colunav,linhaw,colunaw,*vij_0,*wjk_0,saida);

//chama rotina de gravacao de pesos
}

/* tstrede.c Este programa é responsável pelo teste da imagem usando os pesos
calculados no treinamento e gravados em disco.
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#include <math.h>
#include <stdlib.h>
#include <ctype.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
#include <dos.h>
#include "borda.h"

extern void setXmode(void);
extern void set_modo(char modo);
extern void tela(void);
extern void point(int x, int y, int c);
extern void butpos(int i);
extern void Mouse(int func);
extern void fixcur(int a, int b, int c, int d);
extern void poscur(int x, int y);
extern int linhav,colunav,linhaw,colunaw;
extern int lemat_temp(void);
extern unsigned int WIDTH, HEIGHT;
extern unsigned int entries, hidden;
extern unsigned int xjanela, yjanela;
extern int lemat(void);
extern int tiffread (char *av);
extern int resposta;
extern int px,py;
extern char tecla, flagread;
//extern void padrao(int *teste);
extern float
y_ink[saidas+1],yk_0[saidas+1],dyk[saidas+1];//,deltak[saidas+1],deltaj[5],DELTAwjk[5][saidas+1];
extern float zj[80+1],dzj[80+1];
extern float z_inj[80+1];
extern float soma_x,soma_z,saida;
extern float vij_0[169+1][80+1],wjk_0[80+1][saidas+1];
extern unsigned huge char image[320][200];
unsigned char espelho[320][200];
float saida_teste,saida_final,limiar;
float beta,teta,raio;
int fatias,delta;
int c,k,tx,ty,ox,oy,pmax;

void line(int x1, int y1, int x2, int y2, int cor)
{

int k,cflag;
float x, y, deltax, deltay;

cflag = cor;
if (abs(x1-x2)<=abs(y1-y2)) {

if (y2<y1) {
k=y1; y1=y2; y2=k; k=x1; x1=x2; x2=k; }

if (abs(y1-y2)>0)
deltax = ((float)x1-(float)x2) / ((float)y1-(float)y2);

else
deltax = 0;

x = x1;
for (k=y1; k<=y2; k++) {

if (cflag == 20) cor = image[x][k]>>2;
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if ((x<320)&&(x>=0)&&(k>=0)&&(k<200))
*((unsigned char far *) MK_FP (0xa000, k*320 + (int)x)) = cor;

x += deltax;
espelho[x][k]=cor;

}
} else {

if (x2<x1) {
k=y1; y1=y2; y2=k; k=x1; x1=x2; x2=k; }

if (abs(x1-x2)>0)
deltay = (float)(y1-y2) / (float)(x1-x2);

else
deltay = 0;

y = y1;
for (k=x1; k<=x2; k++) {

if (cflag == 20) cor = image[k][y]>>2;
if ((k<320)&&(k>=0)&&(y>=0)&&(y<200))

*((unsigned char far *) MK_FP (0xa000, (int)y*320 + k)) = cor;
y += deltay;
espelho[k][y]=cor;

}
}

}

void fixjan(void)
{

union REGS regs;
int i,j,x,y;
int rx,uy,lx,dy;
unsigned char far *rp;

do{
regs.x.ax=5;
regs.x.bx=0;
int86(0x33,&regs,&regs);

}while (!kbhit()&&(regs.x.bx!=1));
if (kbhit()){

tecla=getch();
if (toupper(tecla)=='R'){

Mouse(0x2);
for (i=tx;i<px+1;i++){

for (j=ty;j<py+1;j++){
espelho[i][j]=image[i][j]>>2;
c=espelho[i][j];
point (i,j,c);

}
}
Mouse(0x1);

}
/* if (toupper(tecla)=='T'){

Mouse(0x2);
if (k!=7){

for(i=lx;i<rx;i++){
j=uy;
c=espelho[i][j];
point(i,j,c);

}
for(i=lx;i<rx;i++){

j=dy;
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c=espelho[i][j];
point(i,j,c);

}
for(j=uy;j<dy;j++){

i=lx;
c=espelho[i][j];
point(i,j,c);

}
for(j=uy;j<dy+1;j++){

i=rx;
c=espelho[i][j];
point(i,j,c);

}
}
ox = (tx + px)/2;
oy = (ty + py)/2;
for (i=0;i<fatias;i++){

for (beta=1;beta<(720./fatias+1);beta++){
teta = beta*pi/360.+ i*pi/(fatias/2.) + delta*pi/4;
raio = 0;
do{

x = raio*cos(teta) + ox;
y = raio*sin(teta) + oy;
if

((espelho[x][y]==64)||(espelho[x][y]==65)||(espelho[x][y]==66)||(espelho[x][y]==52)) break;
espelho[x][y] = 63;
point(x,y,65);
raio = raio+1;

}while((tx<x)&&(x<px)&&(ty<y)&&(y<py));
}

}
Mouse(0x1);

}*/
if ((tecla==13)||(tecla==27)) return;

}
else{

ox=regs.x.cx/2;
oy=regs.x.dx;
px=ox;
py=oy;
Mouse(0x2);
if (k!=7){

for(i=lx;i<rx;i++){
j=uy;
c=espelho[i][j];
point(i,j,c);

}
for(i=lx;i<rx;i++){

j=dy;
c=espelho[i][j];
point(i,j,c);

}
for(j=uy;j<dy;j++){

i=lx;
c=espelho[i][j];
point(i,j,c);

}
for(j=uy;j<dy+1;j++){
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i=rx;
c=espelho[i][j];
point(i,j,c);

}
c=espelho[(lx+rx)/2][(uy+dy)/2];
point((lx+rx)/2,(uy+dy)/2,c);

}
do{

k=1;
tx=px;
ty=py;
regs.x.ax=3;
regs.x.bx=0;
int86(0x33,&regs,&regs);
px=regs.x.cx/2;
py=regs.x.dx;
lx=ox;                      /*recupera a imagem de borda da janela*/
rx=tx;
uy=oy;
dy=ty;
if(ox>tx){

lx=tx;
rx=ox;

}
if(oy>ty){

uy=ty;
dy=oy;

}
for(i=lx;i<rx;i++){

j=uy;
c=espelho[i][j];
if (c==66) c=65;
point(i,j,c);

}
for(i=lx;i<rx;i++){

j=dy;
c=espelho[i][j];
if (c==66) c=65;
point(i,j,c);

}
for(j=uy;j<dy;j++){

i=lx;
c=espelho[i][j];
if (c==66) c=65;
point(i,j,c);

}
for(j=uy;j<dy+1;j++){

i=rx;
c=espelho[i][j];
if (c==66) c=65;
point(i,j,c);

}
c=espelho[(lx+rx)/2][(uy+dy)/2];
point((lx+rx)/2,(uy+dy)/2,c);
lx=ox;                       /*desenha a janela*/
rx=px;
uy=oy;
dy=py;
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if(ox>px){
lx=px;
rx=ox;

}
if(oy>py){

uy=py;
dy=oy;

}
for(i=lx;i<rx;i++){

j=uy;
point(i,j,64);

}
for(i=lx;i<rx;i++){

j=dy;
point(i,j,64);

}
for(j=uy;j<dy;j++){

i=lx;
point(i,j,64);

}
for(j=uy;j<dy+1;j++){

i=rx;
point(i,j,64);

}
point((lx+rx)/2,(uy+dy)/2,64);

}while(regs.x.bx==1);
poscur(px,py);
Mouse(0x1);
tx = lx;
ty = uy;
px = rx;
py = dy;

}
}

void testa_borda(void)
{

extern char ar[13], flagread;
register int i,j,m,n;
int l,x,y,r,g,b,viz,x1,x2,y1,y2;
int lastx,lasty,lastr,last_beta,beta_max,beta_min;
int x_inicial,y_inicial,x_anterior,y_anterior,beta_inicial;
int xmax,ymax,raio_prov,x_prov,y_prov;
int media[48],desvio[48];
long double soma_quad;
float soma_raio,rmax,rmin;
float soma_media,media_media;
float gama,deltax,deltay;
static char opcao=0,flag3,flag_inicio,pflag,derivada;
float xi[169+1];
FILE *fp;

//################le matriz de pesos que foram gravados em arquivo ###########

do{
for (j=0;j<200;j++){

for (i=0;i<320;i++){
espelho[i][j]=image[i][j]>>2;
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}
}
flag3='A';
gotoxy(10,4);
printf("Escolha o valor do angulo inicial (graus):");
do{

gotoxy(53,4);
printf("   ");
gotoxy(53,4);
scanf("%d",&delta);

}while((delta<0)||(delta>360));
gotoxy(10,7);
printf("Numero de fatias a ser dividido o circulo (4 a 48 em multiplo de 4):");
do{

gotoxy(78,7);
printf("  ");
gotoxy(78,7);
scanf("%d",&fatias);

}while((fmod(fatias,4)!=0)||(fatias>48));
lemat();
do{

gotoxy(10,14);
printf("Digite o valor do limiar para teste:");  //threshold
gotoxy(51,14);
scanf("%f",&limiar);
if (limiar>1){

textcolor(WHITE);
gotoxy(10,16);
cprintf("Somente valores maiores que zero e menores que 1 !");
gotoxy(51,14);

}
textcolor(LIGHTGRAY);

}while(limiar>1);
//padrao(teste);  //chama rotina de leitura do caracter de teste
gotoxy(1,23);
printf ("Aperte qualquer tecla para continuar...");
printf ("\nSobre a imagem, selecione com o mouse a regiao de interesse e tecle <ENTER>.");
printf ("\nAguarde o sinal, use <ESC> para finalizar ou outra tecla para continuar.");
getch();
flagread = 'S';
resposta=tiffread (ar);
if (resposta==-1){

clrscr();
printf ("Erro na leitura de arquivo! Aperte qualquer tecla para continuar.");
getch();
break;

}
do{

tecla=0;
Mouse(0x1);
fixcur(xjanela,xjanela/2+1,yjanela/2,yjanela/2+1);
poscur(0,0);
for (i=128;i<256;i++){

r=(i-128)/2;
g=63-(i-128)/2;
outp (0x3c8, i);
outp (0x3c9, r);
outp (0x3c9, g);
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outp (0x3c9, 10);
}
outp (0x3c8, 64);
outp (0x3c9, 60);
outp (0x3c9, 60);
outp (0x3c9, 10);
outp (0x3c8, 65);
outp (0x3c9, 10);
outp (0x3c9, 63);
outp (0x3c9, 10);
k=7;
do{

fixjan();
}while ((tecla!=13)&&(tecla!=27));
Mouse(0x2);
if (tecla==27) break;
for (i=tx;i<px+1;i++){

for (j=ty;j<py+1;j++){
if ((espelho[i][j]!=65)&&(espelho[i][j]!=66)){

espelho[i][j]=image[i][j]>>2;
c=image[i][j]>>2;
point(i,j,c);

}
if ((espelho[i][j]==65)||(espelho[i][j]==66)){

point(i,j,65);
}

}
}

/* Rotina de transferencia de dados do vetor de entrada do arquivo padrao
para a matriz de teste.*/

for (y=ty-(yjanela/2);y<(py-(yjanela/2)+1);y++){
for (x=tx-(xjanela/2);x<(px-(xjanela/2)+1);x++){

i=1;
for(j=0;j<yjanela;j++){

for(k=0;k<xjanela;k++){
xi[i]=(float)((image[k+x][j+y]-128.)/128.);
i=i+1;

}
}
textcolor(LIGHTGRAY);
for(k=1;k<(saidas+1);k++){

soma_z=0;
for(j=1;j<(hidden+1);j++){                   /* calcula os 4 z's */

soma_x=0;  //reseta vari veis tempor rias
for(i=1;i<(entries+1);i++){//temos 35 elementos no vetor de entrada

soma_x=soma_x+xi[i]*vij_0[i][j]; //somatoria
}
z_inj[j]=vij_0[0][j]+soma_x;  /* calcula z_inj onde j=1...4 */
zj[j]=2/(1+exp(-z_inj[j]))-1; /* funcao de ativacao = zj */
dzj[j]=(1+zj[j])*(1-zj[j])/2; /* derivada da f.a. = dzj */
soma_z=soma_z+zj[j]*wjk_0[j][k]; //somatoria de zj

}
y_ink[k]=wjk_0[0][k]+soma_z;         /* temos apenas 1 w */
yk_0[k]=2/(1+exp(-y_ink[k]))-1;  /* funcao de ativação bipolar*/
dyk[k]=(1+yk_0[k])*(1-yk_0[k])/2; /* derivada da f.a. */

}
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//###########################################################################

/* Comparacao do resultado do teste com o resultado do treinamento. */

saida_teste=yk_0[1];
saida_final=limiar;
i = x+(xjanela/2);
j = y+(yjanela/2);
if(saida_teste>=saida_final){

c = ((saida_teste - limiar)*128./(1-limiar)); //borda aceita
espelho[i][j] = 128 + c;

}
}

}
for (y=ty;y<py+1;y++){

for (x=tx;x<px+1;x++){
c=espelho[x][y];
point (x, y, c);

}
}
ox = (tx + px)/2;
oy = (ty + py)/2;

/* for (y=ty+1;y<py-1;y++){
for (x=tx+1;x<px-1;x++){

l=0;
for (j=-1;j<2;j++){

for (k=-1;k<2;k++){
if (espelho[x+k][y+j]>64){

l=l+1;
}

}
}
if (l>4 && l<9){

espelho[x][y]=65;
point(x,y,65);

}
}

}*/
lastr = 0;
for(i=0;i<fatias;i++){

soma_raio = 0.;
soma_quad = 0.;
media[i] = 0;
desvio[i] = 0;
n = 0;
for (beta=1;beta<(720./fatias)+1;beta++){

teta = beta*pi/360.+ i*pi/(fatias/2.) + delta*pi/180.;
pmax = 0;
rmax = 0;
raio = 1;
pflag = 'N';
x_prov = 0;
y_prov = 0;
raio_prov = 0;
do{

x = raio*cos(teta) + ox;
y = oy - raio*sin(teta);
if (espelho[x][y]==66){
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raio_prov = raio;
x_prov = x;
y_prov = y;

}
if ((espelho[x][y]>pmax)&&(espelho[x][y]>64)&&(espelho[x][y]!=66)){

pmax = espelho[x][y];
xmax = x;
ymax = y;
rmax = raio;
pflag = 'S';

}
raio = raio+1;

}while((tx<x)&&(x<px)&&(ty<y)&&(y<py));
if (pflag != 'S'){

xmax = x_prov;
ymax = y_prov;
rmax = raio_prov;

}
if ((i==0)&&(beta==1)) lastr = rmax;
if ((rmax != 0)&&(abs(rmax-lastr)<10)){

soma_raio = soma_raio + rmax;
soma_quad = soma_quad + (rmax*rmax);
n = n + 1;
lastr = rmax;

}
}
if (n != 0){

media[i] = soma_raio/n;
desvio[i] = sqrt((n*soma_quad - (soma_raio*soma_raio))/(n*n));

}
}

/*suavizacao das medias*/
soma_media = 0;
for (i=0;i<fatias;i++){

if ((i-1)<0) j=i-1+fatias;
else j=i-1;

if ((i-2)<0) k=i-2+fatias;
else k=i-2;

if ((i+1)>(fatias-1)) m=i+1-fatias;
else m=i+1;

if ((i+2)>(fatias-1)) n=i+2-fatias;
else n=i+2;

media_media = (media[k]+media[j]+media[m]+media[n])/4;
if (abs(media[i]-media_media)>(media_media/5)){

media[i] = media_media;
}

}
last_beta = 0;
lastx = 1000;
lasty = 1000;
flag_inicio = 'S';
for (i=0;i<fatias;i++){

for (beta=1;beta<(720./fatias)+1;beta++){
teta = beta*pi/360.+ i*pi/(fatias/2.) + delta*pi/180.;
pmax = 0;
rmax = 0;
raio = 1;
pflag = 'N';
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x_prov = 0;
y_prov = 0;
do{

x = raio*cos(teta) + ox;
y = oy - raio*sin(teta);
if ((espelho[x][y]==65)||(espelho[x][y]==66)){

raio_prov = raio;
x_prov = x;
y_prov = y;

}
if

((espelho[x][y]>pmax)&&(espelho[x][y]>64)&&(espelho[x][y]!=66)&&((abs(raio-
media[i]))<.4*lastr)){

pmax = espelho[x][y];
xmax = x;
ymax = y;
rmax = raio;
pflag = 'S';
if (flag_inicio == 'S'){

x_inicial = xmax;
lastx = xmax;
y_inicial = ymax;
lasty = ymax;
beta_inicial = beta;
lastr = rmax;
flag_inicio = 'N';

}
c = image[x_prov][y_prov]>>2;
espelho[x_prov][y_prov]=c;
break;
}
if (pflag != 'S'){

xmax = x_prov;
ymax = y_prov;
rmax = raio_prov;

}
raio = raio+1;

}while((tx<x)&&(x<px)&&(ty<y)&&(y<py));
if (pflag=='S'){

if ((((beta+((720./fatias)*i))-last_beta)<200)&&(lastx != 1000)&&(lasty !=
1000)){

if ((abs(lastx-xmax)<ox)&&(abs(lasty-ymax)<oy)){
if ((abs(lastr-rmax)<7)||(abs(rmax-media[i])<3)){

line (lastx,lasty,xmax,ymax,65);
lastx = xmax;
lasty = ymax;
lastr = rmax;

}
}

}
last_beta = beta+((720./fatias)*i);

}
}

}
if ((lastx != 1000)&&(lasty != 1000)){

line (lastx,lasty,x_inicial,y_inicial,65);
}
for (y=ty;y<py+1;y++){
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for (x=tx;x<px+1;x++){
c = 66;
if ((espelho[x][y]!=65)&&(espelho[x][y]!=66)){

c = image[x][y]>>2;
espelho[x][y]=c;

}
point (x,y,c);

}
}
for (i=1;i<31;i++){

media[i] = 0;
}
for (beta=0;beta<360;beta++){

for (i=1;i<31;i++){
teta = (beta + i)*pi/180. + delta*pi/180.;
raio = 1;
pflag = 'N';
do{

x = raio*cos(teta) + ox;
y = oy - raio*sin(teta);
if ((espelho[x][y]==65)||(espelho[x][y]==66)){

lastr = raio;
pflag = 'S';
break;

}
raio = raio+1;

}while((tx<x)&&(x<px)&&(ty<y)&&(y<py));
if (pflag == 'S') media[i] = lastr;

}
/* media_media = media[1];

for (i=2;i<30;i++){
if (media[i] == 0){

media[i] = (media[i-1]+media[i+1])/2;
}
media_media = media_media + media[i];

}
media_media = media_media + media[30];
media_media = media_media/30;*/
i=1;
rmax = media[i];
rmin = media[i];
for (i=2;i<31;i++){

if (media[i] > rmax){
rmax = media[i];
beta_max = i;

}
if (media[i] < rmin){

rmin = media[i];
beta_min = i;

}
}
if (abs(rmax - rmin) > 0.2*rmax){

n = 0;
m = 0;
i = beta_min;
j = beta_min;

/*verifica se existe vale*/
do{
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n = n + 1;
i = i + 1;

}while ((media[i+1]-media[i]>=0)&&(i<30));
do{

m = m + 1;
j = j - 1;

}while ((media[j-1]-media[j]>=0)&&(j>1));
if ((n>7)&&(m>7)){

raio = 1;
do{

teta = (beta + j)*pi/180. + delta*pi/180.;
x1 = raio*cos(teta) + ox;
if (x1<tx) x1=tx;
if (x1>px) x1=px;
y1 = oy - raio*sin(teta);
if (y1<ty) y1=ty;
if (y1>py) y1=py;
teta = (beta + i)*pi/180. + delta*pi/180.;
x2 = raio*cos(teta) + ox;
if (x2<tx) x2=tx;
if (x2>px) x2=px;
y2 = oy - raio*sin(teta);
if (y2<ty) y2=ty;
if (y2>py) y2=py;
line (x1,y1,x2,y2,20);
raio = raio+.01;

}while(raio<80);
teta = (beta + i)*pi/180. + delta*pi/180.;
lastx = media[i]*cos(teta) + ox;
lasty = oy - media[i]*sin(teta);
teta = (beta + j)*pi/180. + delta*pi/180.;
xmax = media[j]*cos(teta) + ox;
ymax = oy - media[j]*sin(teta);
line (lastx,lasty,xmax,ymax,65);

}
n = 0;
m = 0;
i = beta_max;
j = beta_max;

/*verifica se existe vale*/
do{

n = n + 1;
i = i + 1;

}while ((media[i+1]-media[i]<=0)&&(i<30));
do{

m = m + 1;
j = j - 1;

}while ((media[j-1]-media[j]<=0)&&(j>1));
if ((n>7)&&(m>7)){

raio = 1;
do{

teta = (beta + j)*pi/180. + delta*pi/180.;
x1 = raio*cos(teta) + ox;
if (x1<tx) x1=tx;
if (x1>px) x1=px;
y1 = oy - raio*sin(teta);
if (y1<ty) y1=ty;
if (y1>py) y1=py;
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teta = (beta + i)*pi/180. + delta*pi/180.;
x2 = raio*cos(teta) + ox;
if (x2<tx) x2=tx;
if (x2>px) x2=px;
y2 = oy - raio*sin(teta);
if (y2<ty) y2=ty;
if (y2>py) y2=py;
line (x1,y1,x2,y2,20);
raio = raio+.01;

}while(raio<100);
teta = (beta + i)*pi/180. + delta*pi/180.;
lastx = media[i]*cos(teta) + ox;
lasty = oy - media[i]*sin(teta);
teta = (beta + j)*pi/180. + delta*pi/180.;
xmax = media[j]*cos(teta) + ox;
ymax = oy - media[j]*sin(teta);
line (lastx,lasty,xmax,ymax,65);

}
}

}
for (y=ty;y<py+1;y++){

for (x=tx;x<px+1;x++){
c = image[x][y]>>2;
if((espelho[x][y]==65)||(espelho[x][y]==66)){

c = 65;
}
espelho[x][y] = c;
point (x, y, c);

}
}
flag_inicio = 'S';
for (beta=0;beta<360;beta++){

teta = beta*pi/180. + delta*pi/180.;
raio = 1;
lastr = 1;
pflag = 'N';
do{

x = raio*cos(teta) + ox;
y = oy - raio*sin(teta);
if (espelho[x][y]==65){

if (flag_inicio == 'S'){
xmax = x;
ymax = y;
flag_inicio = 'N';

}
lastx = xmax;
lasty = ymax;
xmax = x;
ymax = y;
pflag = 'S';
break;

}
raio = raio+.01;

}while((tx<x)&&(x<px)&&(ty<y)&&(y<py));
if (flag_inicio=='N') line (lastx,lasty,xmax,ymax,66);

}
for (y=ty;y<py+1;y++){

for (x=tx;x<px+1;x++){



123

c = image[x][y]>>2;
if(espelho[x][y]==66){

c = 65;
}
point (x, y, c);

}
}
point (ox,oy,64);
sound(350);
delay(200);
nosound();

}while (tecla!=27);
asm { mov ax, 0x3; int 0x10; }
do{

gotoxy(20,15);
printf("Usa outra matriz de pesos? (S/N) ");
opcao=toupper(getch());

}while(opcao!='S' && opcao!='N');
if (opcao == 'S') clrscr();

}while(opcao!='N');
}

int lemat(void)
{

register int i,j;
static int linhav=0,colunav=0,linhaw=0,colunaw=0;
static unsigned char arquivo[13];
static unsigned char extensao[]=".dat";
char lixo,pula;
FILE *fptr;

// Rotina para limitar o nome do arquivo em 8 caracteres
do{

gotoxy(10,10);
printf("Digite o nome do arquivo de pesos:  ");
gotoxy(51,10);
printf("                         ");
gotoxy(51,10);
scanf("%s",&arquivo);
gotoxy(22,11);
printf("                         ");
if (strlen(arquivo) > 8 ){

textcolor(LIGHTGREEN);
gotoxy(22,11);
cprintf("Nome de arquivo invalido.");
textcolor(LIGHTGRAY);
gotoxy(46,8);
printf("                           ");

}
else{

gotoxy(22,11);
printf("                          ");
strcat(arquivo,extensao);  //concatena nome do arquivo com a extensao
if((fptr = fopen(arquivo,"rb"))==NULL){

textcolor(LIGHTGREEN);
gotoxy(22,11);
cprintf("Este arquivo nao existe.");
textcolor(LIGHTGRAY);

}
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}
}while ((strlen(arquivo)>12) || (fptr == NULL));

// Verifica se arquivo de entrada existe

// le dimensoes da matriz v

fscanf(fptr,"%d,%d\n",&linhav,&colunav);
entries = linhav-1;
hidden = colunav-1;
xjanela = sqrt(entries);
yjanela = sqrt(entries);

// le pesos vij

for(i=0;i<linhav;i++){
for(j=0;j<colunav;j++){

fscanf(fptr,"%f",&vij_0[i][j]);
if(j!=colunav){

fscanf(fptr,"%c",&lixo);
}

if(j==colunav-1)
fscanf(fptr,"\n",&pula);

}
}

// le dimensoes da matriz w

fscanf(fptr,"%d,%d\n",&linhaw,&colunaw);

// le pesos wjk
for(i=0;i<linhaw;i++){

for(j=0;j<colunaw;j++){
fscanf(fptr,"%f",&wjk_0[i][j]);
if(j!=colunaw){

fscanf(fptr,"%c",&lixo);
}
if(j==colunaw-1)

fscanf(fptr,"\n",&pula);
}

}

fscanf(fptr,"\n%f",&saida);

fclose(fptr);
textcolor(WHITE);
gotoxy(22,11);
cprintf("O arquivo %s foi lido.",arquivo);
gotoxy(15,10);
printf("                                              ");
textcolor(LIGHTGRAY);
return (1);

}
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