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Resumo

A área de saúde tem sido uma das grandes beneﬁciadas por técnicas computacionais e, ao mesmo tempo, uma das áreas aplicadas
que agem como propulsoras da Computação. Este documento tem
o objetivo de apresentar e discutir técnicas e ferramentas de Processamento de Imagens e Realidade Virtual aplicadas à área de saúde,
salientando-se requisitos e tecnologias, a partir de uma compilação
de ferramentas e métodos desenvolvidos pela autora e sua equipe.
Entre as ferramentas desenvolvidas destacam-se o framework ViMeT
(Virtual Medical Training), um conjunto de classes destinadas a auxiliar na geração de ferramentas para treinamento médico, de forma
rápida e com baixo custo e o framework O-FIm (Oracle for Images), que permite gerar oráculos de teste de software com saı́das
gráﬁcas usando conceitos de recuperação baseada em conteúdo. É
tecida uma reﬂexão sobre os desaﬁos existentes para desenvolver sistemas computacionais especiﬁcamente nesse contexto de forma que,
ao ﬁnal, possam ser apresentadas oportunidades de pesquisa e desenvolvimento.
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Abstract

The healthcare area has been one of the most beneﬁted by computational techniques and, at the same time, one of the ﬁelds that
act as propellers of Computer Science. The aim of this document
is to present and to discuss techniques and tools using Image Processing and Virtual Reality applied to the healthcare area, pointing
out requirements and technologies, as from a compilation of tools and
methods developed by the author and her team. Among the tools developed, two are highlighted: the ViMeT (Virtual Medical Training)
framework, a set of classes to assist in tools generation quickly and
with low cost for medical training, and O-FIm (Oracle for Images),
which generates testing oracles of software with graphical output by
using content-based images retrieval. A reﬂection about the existing
challenges to develop computer systems speciﬁcally in this context is
elaborated, so that, eventually, opportunities for research and development can be presented.
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Código fonte para representar a mama no formato obj (Delﬁno, 2007). . .
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Modelos wireframe do nódulo (Delﬁno, 2007). . . . . . . . . . . . . . . .
Ambiente Virtual para treinamento (Delﬁno, 2007). . . . . . . . . . . . .
Ambiente Virtual para treinamento – modo wireframe (Delﬁno, 2007). . .
Exemplo de navegação no Atlas Virtual da Mama (Ramos et al., 2005b).
Informação exibida no Atlas Virtual da Mama (Ramos et al., 2005b). . .
Desenvolvimento de carcinoma (Ramos et al., 2005b). . . . . . . . . . . .
Câncer desenvolvendo-se em diferentes estruturas (Ramos et al., 2005b).
Interação direta do usuário com estruturas 3D (Tori et al., 2009a). . . . .
Arquitetura do Sistema VIDA (Tori et al., 2009a). . . . . . . . . . . . . .
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Ferramenta VRVis – seleção de parâmetros para consultas (Berti, 2004). .
Resultado textual de uma consulta e seleção de metáfora (Berti, 2004). . .
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Capı́tulo

1
Introdução

1.1

Contextualização

Há duas ou três décadas era possı́vel um proﬁssional de Computação dominar todas as
técnicas e práticas da área devido à simplicidade de máquinas, sistemas operacionais
e aplicações. No entanto, nos últimos anos foi percebida a intensa especialização do
conhecimento na área, de tal forma que tornou-se premente a escolha do campo de atuação
proﬁssional a um estudante de graduação no ﬁnal do seu curso ou até mesmo em fases
mais precoces, visto que as exigências proﬁssionais e sociais têm exigido uma integração
eﬁcaz entre competências e conhecimento (Rezende et al., 2005).
Se por um lado a especialização permite o conhecimento aprofundado em determinada área e facilita a solução de problemas dentro daquele contexto, por outro lado essa
realidade faz com que o desenvolvimento de projetos automatizados torne-se cada vez
mais uma atividade inter e multidisciplinar, envolvendo vários proﬁssionais para resolver
um problema que exige conhecimentos de diversos campos de atuação. A concretização
de um grande Sistema de Informação, por exemplo, nos dias atuais envolve proﬁssionais
especialistas em banco de dados, engenharia de software, redes de computadores, entre
outros, além dos proﬁssionais provenientes da área de aplicação.
A Computação tem permitido a realização de tarefas inviáveis há algumas décadas.
Previsões do tempo usando complexos modelos matemáticos, simulações na indústria,
ferramentas de vanguarda para o ensino, armazenamento e recuperação de dados mul-
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timı́dia, diagnósticos precisos em tempo real, visualização de grandes volumes de dados
provenientes dos mais variados fenômenos, constituem alguns exemplos de aplicações que
se tornaram possı́veis somente com o avanço da Computação.
Observando a evolução da Computação em termos de hardware e a complexidade das
aplicações computacionais atuais, é possı́vel aﬁrmar que os demais campos do conhecimento contribuı́ram, ou até mesmo forçaram, tal desenvolvimento. Dentro desse contexto,
veriﬁca-se que a área de saúde e, especialmente a Medicina, muito tem se beneﬁciado com
as aplicações computacionais.
Sistemas de auxı́lio ao diagnóstico (CAD – Computer-Aided Diagnosis) usando técnicas de processamento de imagens, reconhecimento de padrões e inteligência computacional,
visualização de imagens bidimensionais e tridimensionais do corpo humano, visualização
de exames soﬁsticados em curto espaço de tempo, recuperação de imagens baseada em
conteúdo e, mais recentemente, sistemas usando tecnologias de Realidade Virtual, têm
permitido diagnósticos mais precisos e rápidos, além de substanciais contribuições ao treinamento, ensino, visualização de estruturas, planejamento de terapias, simulação, entre
outras ações na área de saúde.
Há alguns anos, a Sociedade Brasileira de Computação (SBC) realizou um primeiro
seminário que discutiu os “Grandes Desaﬁos em Computação no Brasil” (SBC, 2006)
inspirado em iniciativas semelhantes, ocorridas em outras partes do mundo, tais como o
Grand Research Challengers in Computing, realizado nos EUA e na Inglaterra (NRC,
2006).
Esses eventos promovidos ou divulgados pela SBC visam a estimular a reﬂexão sobre
questões fundamentais da Ciência da Computação e de suas aplicações em outras áreas,
que não podem ser resolvidas por pesquisas que objetivam resultados de curto prazo.
Assim, foram discutidos os múltiplos enfoques necessários para resolver grandes desaﬁos
que deverão ser pesquisados a longo prazo. A identiﬁcação de grandes desaﬁos de pesquisa
estimulam a formulação de projetos que têm o potencial de produzir avanços signiﬁcativos
no campo cientı́ﬁco, com aplicações sociais e tecnológicas de grande valor (SBC, 2006).
Os cinco desaﬁos propostos pela SBC foram:
1. Gestão da Informação em grandes volumes de dados multimı́dia distribuı́dos;
2. Modelagem computacional de sistemas complexos artiﬁciais, naturais e sócio-culturais
e da interação homem natureza;
3. Impactos para a área da computação da transição do silı́cio para novas tecnologias;
4. Acesso participativo e universal do cidadão brasileiro ao conhecimento;

2
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5. Desenvolvimento tecnológico de qualidade: sistemas disponı́veis, corretos, seguros,
escaláveis, persistentes e ubı́quos.
Paralelamente, veriﬁca-se que o desenvolvimento tecnológico vem alterando diversas
práticas na área de saúde, associadas a atividades terapêuticas, cirúrgicas ou de formação
e atualização proﬁssional. Esses sistemas têm requerido alterações constantes dos ﬂuxos
de informação, dos processos de treinamento e capacitação, exigindo o desenvolvimento
de novas habilidades pelos proﬁssionais da área (Nunes e Costa, 2008b).
O trabalho inter e multidisciplinar entre especialistas da área da saúde e da área de
Ciência da Computação tem gerado diversas ferramentas e ambientes computacionais.
Especiﬁcamente, as tecnologias de Processamento de Imagens (PI) e Realidade Virtual
(RV) vêm permeando a área da saúde, trazendo novas possibilidades de desenvolvimento
de sistemas, interação, composição e visualização tridimensional (3D) de imagens.
Nos últimos anos, essas especialidades experimentaram um grande crescimento em
quantidade e qualidade das aplicações para a área médica. Tal fato se deve fundamentalmente à diminuição do preço do hardware, à evolução das linguagens de programação e dos
ambientes de autoria (Nunes e Costa, 2008b), reﬂetindo diretamente no setor produtivo
do paı́s. De fato, algumas áreas de conhecimento já têm usado PI e RV em tarefas cotidianas e algumas empresas de desenvolvimento de software estão sendo criadas – compostas,
em geral, por pesquisadores provenientes de universidades – com o objetivo de utilizar
técnicas avançadas de Computação nos seus produtos.
Mesmo com o otimismo exposto nos parágrafos anteriores, veriﬁca-se que no Brasil as
aplicações que empregam PI e RV na área de saúde ainda são incipientes, restringindo-se,
na maioria das vezes, a investigações cientı́ﬁcas em centros de pesquisas ligados a universidades. O risco inerente no uso dessas aplicações (principalmente quando destinadas
a auxiliar diagnósticos e deﬁnir terapias) é um dos grandes desaﬁos que justiﬁcam esse
aparente entrave. Se por um lado tal questão pode ser interpretada como um obstáculo,
por outro lado, conﬁgura-se como grande oportunidade de desenvolvimento de pesquisa
cientı́ﬁca e possibilidade de transferência de tecnologia para o setor produtivo, podendo
gerar novos produtos, patentes e empregos.
O que também decorre do contexto apresentado é a necessidade de formação de recursos humanos com capacidade para trabalhar nessas novas áreas que começam a surgir.
Algumas iniciativas em relação a cursos de graduação e pós-graduação, claramente multidisciplinares, já são observadas. Exemplos são os cursos de graduação em Informática
Biomédica, Informática e Saúde, Biotecnologia e Bioengenharia1 , além dos diversos cursos
de pós-graduação em computação aplicada ou com denominações aﬁns percebidos no paı́s.
1

A relação de todos os cursos superiores de instituições credenciadas no Brasil pode ser obtida no
endereço http://emec.mec.gov.br/.
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1.2

Objetivos

O presente documento tem o objetivo de apresentar e discutir técnicas e ferramentas de
Processamento de Imagens e Realidade Virtual, aplicadas à área de saúde, salientando-se
requisitos, desaﬁos e oportunidades. A partir de uma compilação de ferramentas e métodos desenvolvidos no perı́odo iniciado após o doutorado da autora, é tecida uma reﬂexão sobre os desaﬁos existentes para desenvolver sistemas computacionais especiﬁcamente
nesse contexto, para que, ao ﬁnal, possam ser apresentadas oportunidades de pesquisa e
desenvolvimento.
Como objetivos especı́ﬁcos destacam-se:
• apresentar aspectos conceituais e de implementação envolvidos nas especialidades
computacionais abrangidas;
• tecer um comparativo entre o estado da arte do Brasil em relação a centros de
pesquisa estabelecidos internacionalmente, de forma a identiﬁcar oportunidades e
desaﬁos;
• identiﬁcar requisitos a serem preenchidos e tecnologias envolvidas na construção de
ferramentas computacionais dentro do escopo considerado;
• apresentar trabalhos de pesquisa realizados que pretendem contribuir para superar
os desaﬁos da área;
• mostrar como as áreas de aplicação (no caso, a área de saúde) contribuem com o
desenvolvimento da Computação e como a Computação pode alavancar o desenvolvimento das áreas de aplicação;
• discutir como o relacionamento entre essas duas grandes áreas podem contribuir
para o desenvolvimento do paı́s.

1.3

Justificativas

Nos últimos anos, veriﬁca-se na comunidade cientı́ﬁca brasileira de Computação um crescimento de técnicas e métodos desenvolvidos para resolver problemas especı́ﬁcos de várias
áreas de aplicação. Um forte indı́cio dessa tendência pode ser veriﬁcado analisando-se os
tı́tulos de projetos aprovados na divulgação pública dos resultados de editais dos órgãos
de fomento. Outro indı́cio é a formação de Comissões Especiais relacionadas com determinados domı́nios de aplicação, como biologia, saúde e música, no âmbito da Sociedade
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Brasileira de Computação2 . Recentemente, o Ministério de Ciência e Tecnologia, por intermédio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientı́ﬁco e Tecnológico (CNPq) e
com parcerias de outros órgãos de fomento governamentais lançou um edital para criação de Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (Edital No 15/2008 do MCT, CNPq,
FNDCT, CAPES, FAPEMIG, FAPERJ e FAPESP).
Dentro do edital citado, foi aprovado o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em
Medicina Assistida por Computação Cientı́ﬁca (INCT–MACC), sediado no Laboratório
Nacional de Computação Cientı́ﬁca do Ministério de Ciência e Tecnologia (LNCC/MCT) e
tendo vários laboratórios brasileiros como associados da empreitada. De forma inédita no
Brasil são reunidos em um grande projeto pesquisadores de todo o paı́s que dedicam suas
pesquisas ao desenvolvimento de técnicas computacionais para a área de saúde. Um dos
laboratórios associados é o Laboratório de Aplicações de Informática em Saúde (LApIS)
(LApIS, 2011), sediado na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de
São Paulo (EACH–USP), que tem a autora deste documento como coordenadora.
A partir dessas considerações, veriﬁca-se a importância que o tema tem alcançado
dentro do atual estágio de desenvolvimento tecnológico, econômico e social do paı́s, assim
como no planejamento estratégico em relação ao panorama de pesquisa que visa a contribuir com este desenvolvimento. Dessa forma, a reunião de métodos e técnicas relacionados
a PI e RV aplicados à área de saúde contribui para que sejam disponibilizados conteúdo e
ferramentas, favorecendo o aumento da produtividade das pesquisas na área, em termos
de revisão bibliográﬁca, desenvolvimento e documentação.
As ferramentas citadas, apresentadas ao longo do presente documento, são construı́das
com software livre e têm seu código aberto, de forma que a comunidade interessada na
área possa obter informações e material de natureza diversas para desenvolvimento de
pesquisas no campo de aplicação considerado. A partir do presente trabalho está sendo
criado um portal na EACH–USP (LApIS, 2011), a ﬁm de disponibilizar o material e as
ferramentas apresentadas, de forma a contribuir efetivamente com a produtividade citada.

1.4

Organização do documento

Além desta Introdução, este documento é composto pelos seguintes capı́tulos:
• Capı́tulo 2 – Aspectos Conceituais sobre PI e RV: disponibiliza conceitos sobre Processamento de Imagens, Recuperação de Imagens Baseada em Conteúdo e
Realidade Virtual;
2

http://www.sbc.org.br
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• Capı́tulo 3 – Processamento gráfico aplicado na área de saúde: cita trabalhos recentes de Computação aplicada à área de saúde, considerando técnicas de
processamento gráﬁco cujos conceitos foram abordados no Capı́tulo 2;
• Capı́tulo 4 – Realidade Virtual em treinamento médico: aborda tópicos sobre treinamento virtual, especiﬁcamente abrangendo a área de saúde, envolvendo
pré-requisitos, técnicas, tecnologias e ferramentas desenvolvidas no âmbito das pesquisas conduzidas pela autora e sua equipe;
• Capı́tulo 5 – CAD, Visualização de Informação e CBIR: descreve ferramentas e
aplicações que não se enquadram em treinamento virtual, mas que usam conceitos de
PI e RV nas suas implementações, ora considerados separadamente, ora considerados
em conjunto;
• Capı́tulo 6 – Desafios e oportunidades: retoma as áreas abordadas nos Capı́tulos
anteriores, indicando obstáculos que ainda devem ser vencidos, considerando o cenário brasileiro, e que, por este motivo, constituem oportunidades tanto de pesquisa
quanto de desenvolvimento de produtos industriais;
• Capı́tulo 7 – Conclusões: apresenta as considerações ﬁnais do documento.
Ao ﬁnal, são listadas as referências bibliográﬁcas citadas nos capı́tulos que compõem
o documento.
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2
Aspectos Conceituais sobre PI e RV

São muitas as áreas da Computação que contribuem para a deﬁnição e implementação
de ferramentas para as mais diversas ﬁnalidades no âmbito da saúde. Neste capı́tulo são
apresentados conceitos sobre Processamento de Imagens e Realidade Virtual, que constituem o foco principal do presente documento. É disponibilizada, ainda, uma introdução
sobre Recuperação de Imagens Baseada em Conteúdo, que utiliza técnicas de PI, mas
também exige o conhecimento de conceitos sobre bancos de dados.
Engenharia de software, banco de dados, inteligência artiﬁcial, reconhecimento de
padrões, redes de computadores e sistemas distribuı́dos somam-se às áreas que têm contribuı́do com o desenvolvimento de aplicações para a saúde, complementando as anteriormente mencionadas. No entanto, essas últimas são apenas citadas pontualmente em
algumas aplicações, visto que são secundárias para a compreensão das ferramentas apresentadas nos capı́tulos posteriores, responsáveis por compilar as pesquisas realizadas pela
autora nos últimos anos.

2.1

Processamento de Imagens

Gonzalez e Woods (2007) deﬁnem Processamento de Imagens como um vasto conjunto de
operações que podem ser aplicadas em uma representação matemática de uma imagem.
Na literatura há várias obras clássicas de PI que apresentam com propriedade as deﬁnições e os conceitos da área. Ultimamente têm surgido algumas contribuições de pesqui-
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sadores brasileiros que se dedicam, com sucesso, a apresentar conceitos de forma prática
e objetiva. Dentre esses, merecem destaque Pedrini e Schwartz (2007) e Gomes e Velho
(2002). O conteúdo a seguir tem como base principalmente Gonzalez e Woods (2007),
Ballard e Brown (1982) e Russ (2002).
Ballard e Brown (1982) lembram que a formação da imagem ocorre quando um sensor
registra a radiação que interagiu com objetos fı́sicos. A imagem é uma representação
do objeto fı́sico que pode ser armazenada, manipulada e interpretada de acordo com as
necessidades do interessado.
No domı́nio espacial a maioria das imagens digitais considera o espaço bidimensional,
no qual deﬁne-se uma imagem como f(x,y), onde x e y são as coordenadas espaciais. O
valor de f na coordenada espacial (x,y) fornece a intensidade, ou seja, o brilho da imagem
no ponto. Os valores assumidos em cada ponto discretizado são quantiﬁcados em um
número pertencente a uma escala de valores que representam cores. Em grande parte das
aplicações computacionais essas cores são relacionadas a nı́veis de cinza, sendo atribuı́do o
valor zero ao menor valor de intensidade e o valor máximo M à cor que representa a maior
intensidade da escala usada. Comumente, o valor zero é relacionado à cor preta e o valor
máximo é relacionado à cor branca. Dessa forma, pode-se representar uma imagem como
uma matriz na qual cada ponto é um valor discreto, conforme é mostrado na Equação
2.1, onde n e m correspondem à quantidade de colunas e linhas, respectivamente.




f (x, y) = 






f (0, 0) f (0, 1)
f (1, 0) f (1, 1)
...
...
f (m, 0) f (m, 1)

... f (0, n)
... f (1, n)
...
...
... f (m, n)









(2.1)

O objetivo de deﬁnir matematicamente a imagem é a possibilidade de manipular o seu
conteúdo a ﬁm de transformá-la ou retirar dela informações importantes.
Cada ponto ou elemento constituinte da matriz-imagem é chamado de “pixel” (uma
abreviação do termo em inglês picture element). O pixel é, então, a menor unidade
sobre a qual é possı́vel realizar operações. Para essas operações são deﬁnidas algumas
relações básicas como vizinhança, adjacência, conectividade e distância, importantes para
implementação de algoritmos utilizados durante a extração de caracterı́sticas da imagem.
As técnicas de PI são, em geral, divididas em três nı́veis, cada qual com suas funções especı́ﬁcas: processamento de baixo nı́vel, responsável pela remoção de dados indesejáveis e
realce de dados importantes; processamento de nı́vel médio, responsável pela identiﬁcação
de formas signiﬁcativas – a esse processo dá-se o nome de “segmentação” e processamento
de alto nı́vel, responsável pela ligação da imagem com alguma base de conhecimento.
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A manipulação de imagens digitais pode ser efetuada no domı́nio da frequência ou no
domı́nio espacial. As técnicas de processamento de imagem que trabalham no domı́nio
espacial são aplicadas diretamente nos pixels da imagem. As técnicas que trabalham no
domı́nio da frequência têm como princı́pio básico o teorema da convolução, efetuando-se
alterações na transformada de Fourier da imagem. Em geral, o domı́nio da frequência exige
uma maior complexidade matemática, mas o processamento é mais rápido. O domı́nio
espacial não exige grande complexidade matemática, mas requer quantidade maior de
processamento. A abordagem adotada no presente documento é relacionada ao domı́nio
espacial, no qual os pixels são considerados como uma matriz de atributos numéricos,
conforme deﬁnido anteriormente. Técnicas no domı́nio da frequência são abordadas em
Gonzalez e Woods (2007) e Russ (2002).
Para que operações possam ser deﬁnidas sobre pixels, é necessário estabelecer algumas
relações básicas entre eles, listadas a seguir.

2.1.1

Relações entre pixels

Alguns conceitos são importantes para deﬁnir como pixels se relacionam no domı́nio espacial, visto que são utilizados amplamente na implementação de algoritmos de PI: vizinhança, adjacência, conectividade e distância. Na Figura 2.1 é ilustrado o conceito de
vizinhança de um pixel. Seja p um pixel com coordenadas (x,y):
• vizinhança de 4 do pixel p – ou N4(p): é composta por seus vizinhos de coordenadas
(x + 1, y), (x − 1, y), (x, y + 1), (x, y − 1);
• vizinhança diagonal do pixel p – ou ND(p): é composta por seus vizinhos de coordenadas: (x + 1, y + 1), (x + 1, y − 1), (x − 1, y + 1), (x − 1, y − 1);
• vizinhança de 8 – ou N8(p) – do pixel p: é composta pelo conjunto de todos os
pixels vizinhos, ou seja, N 4(p) ∪ N D(p).

(a) Vizinhança de 4

(b) Vizinhança diagonal

(c) Vizinhança de 8

Figura 2.1: Ilustração do conceito de vizinhança.
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A adjacência é caracterı́stica de um par de pixels vizinhos que compartilham uma
borda ou um vértice, sendo que:
• um par de pixels que compartilha uma borda é dito “adjacente por borda” ou
“4-adjacente”;
• um par de pixels que compartilha um vértice é dito “adjacente por vértice” ou
“8-adjacente”.
Na Figura 2.1(a), por exemplo, os pixels de cor cinza são 4-adjacentes do pixel de
cor preta porque compartilham uma borda com ele. Também são 8-adjacentes porque
compartilham pelo menos um vértice com este pixel. Na mesma ﬁgura, os pixels brancos
são somente 8-adjacentes do pixel preto, pois compartilham somente um vértice com o
mesmo.
A conectividade é um importante conceito usado para estabelecer bordas de objetos e
componentes de regiões em uma imagem. Dois pixels são conectados se:
• são adjacentes e;
• obedecem a um critério de similaridade dentro de uma escala de cor, isto é, seus
valores estão dentro de um conjunto pré-estabelecido de valores.
Seja V={G1 , G2 , ..., Gk } o conjunto de k valores de nı́veis de cinza usado para deﬁnir
a conectividade. São deﬁnidos três tipos de conectividade:
• Conectividade-4: dois pixels p e q com valores em V e q ∈ N4(p);
• Conectividade-8: dois pixels p e q com valores em V e q ∈ N8(p);
• Conectividade-m: dois pixels p e q com valores em V e:
⇒ q ∈ N4(p) ou
⇒ q ∈ ND(p) e N4(p) ∩ N4(q) = ∅.
A distância d(x,y) entre pixels é um valor mensurável, constituindo uma importante
deﬁnição para grande parte dos algoritmos que manipulam a imagem. Gonzalez e Woods
(2007) deﬁnem que:
• d(x, y) = 0, se x = y;
• d(x, y) = d(y, x);
• d(x, y) + d(y, z) ≥ d(x, z).
10
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Há diversas equações empregadas para a deﬁnição de distância e na literatura novas
métricas são deﬁnidas e adaptadas para aplicações especı́ﬁcas. Algumas das métricas mais
conhecidas, aplicadas para dois pixels p = (xp , yp ) e q = (xq , yq ) são:
• Distância Euclidiana:
√

(xp − xq )2 + (yp − yq )2

(2.2)

d(p, q) = |(xp − xq )| + |(yp − yq )|

(2.3)

d(p, q) = max{|(xp − xq )|, |(yp − yq )|}

(2.4)

d(p, q) =
• Distância City Block :

• Distância Chessboard :

2.1.2

Histograma de uma imagem

O histograma de uma imagem é uma função que fornece a frequência de cada nı́vel de
cinza na imagem, como exempliﬁcado graﬁcamente na Figura 2.2. Considerando uma
imagem com cores dentro de uma escala de nı́veis de cinza, o valor do histograma em um
nı́vel k, dado por H(k), é a quantidade de pixels da imagem com o valor k de nı́vel de
cinza.
Esse recurso é útil para identiﬁcar e auxiliar na deﬁnição de alterações globais na
imagem, porém, não é possı́vel aplicá-lo em processamentos que necessitem de conhecimento sobre a localização de pixels, uma vez que esta informação não está disponı́vel no
gráﬁco construı́do. Várias técnicas de PI têm o histograma como a estrutura básica de
manipulação. Alguns exemplos são apresentados adiante.

2.1.3

Implementação de filtros

Os conceitos anteriores são amplamente empregados na construção de ﬁltros para PI. No
domı́nio espacial, um ﬁltro nada mais é do que um cálculo matemático realizado sobre os
pixels da matriz da imagem.
Um outro conceito importante antes da apresentação de alguns exemplos de ﬁltros é
o template ou, simplesmente, máscara. Gonzalez e Woods (2007) deﬁnem um template
como uma máscara utilizada para a realização de operações na vizinhança de um pixel.
Na prática, é uma matriz cujo elemento central é posicionado no pixel de interesse. Os
elementos da vizinhança, incluindo o pixel em questão, são multiplicados pelos valores
11
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(a) imagem em nı́veis de cinza

(b) histograma da imagem representada

Figura 2.2: Exemplo de histograma.
indicados nas posições correspondentes da matriz. A soma dos resultados obtidos substitui
o valor do pixel de interesse na imagem resultante. Exempliﬁcando, uma máscara de
tamanho 3 x 3 pode ser representada da forma indicada na Figura 2.3.
w1
w4
w7

w2
w5
w8

w3
w6
w9

Figura 2.3: Exemplo genérico de uma máscara 3 x 3.
Considerando wi , i = 1, ..., 9 os coeﬁcientes da máscara em questão e xi , i = 1, ..., 9
os valores dos pixels representados na máscara, o resultado que será atribuı́do ao pixel
central resultante será: w1 .x1 + w2 .x2 + ... + w9 .x9 . Um algoritmo genérico para aplicação
de um template é apresentado na Figura 2.4.

2.1.4

Processamento de baixo nı́vel

Partindo do princı́pio de que a vizinhança de pixels na imagem tem parâmetros fı́sicos semelhantes, o processamento de baixo nı́vel visa à exploração da redundância presente nessa
12
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defina tTemplate
/* define tamanho do template
para linha = 1 até quantidadeLinhas
para coluna = 1 até quantidadeColunas
soma = 0
para indLinha = linha - tTemplate/2 até Linha + tTemplate/2
para indColuna = coluna - tTemplate/2 até Coluna + tTemplate/2
soma = soma + pixel(indLinha,indColuna)
fim para
fim para
pixel(linha,coluna) = soma
fim para
fim para
Figura 2.4: Algoritmo genérico para aplicação de templates.
vizinhança. Essa fase de processamento é utilizada para recuperar estruturas intrı́nsecas
da imagem, como descontinuidade de superfı́cie, orientações, profundidades, velocidade
etc.
Como exemplo, operações de suavização são usadas para diminuir efeitos espúrios
resultantes do processo de aquisição da imagem (ruı́dos, por exemplo). Uma das técnicas
mais clássicas para esta ﬁnalidade é a média da vizinhança. Consiste em gerar uma
imagem na qual o valor de cada pixel é obtido calculando-se a média dos valores dos
pixels de uma vizinhança pré-deﬁnida. É uma técnica muito empregada para eliminação
de ruı́dos, apresentando, porém, borramento na imagem resultante e consequente perda
na deﬁnição de bordas. Considerando a imagem f(x,y) com N x M pixels, deﬁne-se a
imagem resultante g(x,y) conforme apresentado na Equação 2.5.
A partir da Equação 2.5, considerando-se uma vizinhança de 3 X 3 pixels em torno do
pixel de interesse, obter-se-á uma máscara como a exempliﬁcada na Figura 2.5.

g(x, y) =

1
V

∑

f (p, q) , para x = 0, 1, ..., N − 1; y = 0, 1, ..., M − 1

(2.5)

(p,q)∈S

onde:
• S é o conjunto de coordenadas de pontos na vizinhança do ponto (x,y), incluindo o
próprio (x,y);
• V é o número total de pontos na vizinhança escolhida.
De forma semelhante, a ﬁltragem mediana é uma técnica de suavização na qual cada
pixel da imagem ﬁnal é substituı́do pelo valor mediano de uma vizinhança do pixel. O
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1
9

1
9

1
9

1
9

1
9

1
9

1
9

1
9

1
9

Figura 2.5: Exemplo de máscara para ﬁltro de média da vizinhança.
nı́vel mediano m de um conjunto de valores é tal que metade dos valores no conjunto são
menores que m e a outra metade é constituı́da de valores maiores que m.
Na Figura 2.6 é apresentado um exemplo de aplicação dessas duas técnicas. É possı́vel
veriﬁcar que o efeito de borramento da ﬁltragem mediana é menor quando comparado ao
resultado fornecido pela média da vizinhança. Uma das vantagens da ﬁltragem mediana
é a eliminação de ruı́dos aleatórios com o borramento mı́nimo das bordas que compõem
os objetos representados na imagem.

(a) imagem original

(b) imagem resultante após aplicação do
filtro de média da vizinhança

(c) imagem resultante após aplicação do
filtro de mediana da vizinhança

Figura 2.6: Exemplos de aplicação de ﬁltros com base na vizinhança.
Como exemplo de ﬁltros que deﬁnem operações a partir do histograma da imagem,
tem-se diversas técnicas de realce de imagens, as quais produzem justamente o efeito
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contrário ao provocado pela suavização. Têm o objetivo de destacar bordas e detalhes
procurados na imagem.
Umas das técnicas mais clássicas de realce de imagens é a quantização, também conhecida como agrupamento do histograma, tendo o objetivo de diminuir a quantidade de
cores utilizada para a representação da imagem. Percorre-se a imagem distribuindo-se os
valores dos pixels em valores pré-determinados, considerando uma quantidade de cores
previamente deﬁnida. O resultado é uma imagem com maior contraste, conforme pode
ser veriﬁcado no exemplo da Figura 2.7. A quantidade de cores deﬁnida para o processo
exerce grande inﬂuência no resultado ﬁnal, destacando as formas das estruturas com maior
ou menor adequação.
Em imagens médicas, por exemplo, seus efeitos podem ser úteis quando a imagem
médica reproduz estruturas de interesse representadas por grupos de nı́veis de cinza com
limites bem delineados. Nesses casos, as estruturas podem ser satisfatoriamente diferenciadas e a imagem pode auxiliar na identiﬁcação de objetos de interesse que indiquem
possı́veis anomalias.

(a) imagem original

(b) imagem resultante após aplicação do filtro
de quantização com 10 nı́veis de cinza

Figura 2.7: Exemplo de ﬁltro (quantização) com base no histograma da imagem.

2.1.5

Processamento de nı́vel médio

Os conceitos de conectividade, adjacência e distância são bastante empregados em processamento de nı́vel médio, com a ﬁnalidade de dividir a imagem em partes signiﬁcativas,
destacando pontos, bordas, formas e áreas que, posteriormente, podem ser relacionados a
uma base de conhecimento.
Assim como os ﬁltros exempliﬁcados anteriormente, outros ﬁltros clássicos são apresentados na literatura, podendo ser conferidos em Gonzalez e Woods (2007), Ballard e Brown
(1982), Russ (2002) e Pedrini e Schwartz (2007). Novos ﬁltros são constantemente criados
para ﬁns especı́ﬁcos, muitos deles considerando aplicações para a área de saúde, destinados
15
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principalmente a construir algoritmos que auxiliem na implementação de sistemas para
auxı́lio ao diagnóstico.
Alguns exemplos de ﬁltros clássicos aplicados em imagens médicas podem ser conferidos em Nunes (2006).

2.1.6

Processamento de alto nı́vel

Como mencionado, o processamento de alto nı́vel tem o objetivo de relacionar os objetos
resultantes do processamento de nı́vel médio a uma base de conhecimento.
Várias técnicas da Computação são empregadas para esta ﬁnalidade, considerando
áreas como inteligência artiﬁcial e reconhecimento de padrões, que não serão abordadas
especiﬁcamente neste documento. Técnicas clássicas deste nı́vel de processamento podem
ser conferidas em Gonzalez e Woods (2007) e Ballard e Brown (1982).

2.2

Recuperação de Imagens Baseada em Conteúdo

A partir do exposto nas seções anteriores, é possı́vel deduzir que junto com o desenvolvimento dos sistemas computacionais aplicados à saúde, cresce de forma avassaladora o volume de imagens médicas digitais armazenadas, visto que essas constituem
matérias-primas essenciais para os sistemas de CAD e aplicações de RV que as usam
para a construção de objetos tridimensionais.
Um problema que se delineia a partir do grande volume de imagens armazenado é
como encontrar as imagens corretas no momento correto. Para auxiliar na solução desta
questão, surgem os sistemas de CBIR.
De forma genérica, os sistemas de CBIR são ferramentas computacionais que visam
a localizar em uma base de imagens aquelas mais similares a uma imagem de consulta,
de acordo com um ou mais critérios fornecidos. Os critérios de similaridade são obtidos
a partir da extração de caracterı́sticas da imagem como cor, textura e forma. Este tipo
de recuperação de informação pode ser utilizado nos mais diversos tipos de aplicações,
tendo sido bastante explorado na área médica, principalmente na construção de sistemas
de busca em PACS (Picture Archive and Communication System).
Assim como as demais tecnologias citadas neste documento, os sistemas de CBIR
também envolvem várias áreas da Computação, sendo as principais Processamento de
Imagens e Banco de Dados. A primeira já foi abordada anteriormente. A seguir são
apresentados breves conceitos sobre Bancos de Dados.
Um Banco de Dados (BD) é um conjunto de dados organizados de forma sistemática,
de acordo com um modelo pré-deﬁnido. Um Sistema Gerenciador de Banco de Dados
(SGBD) é constituı́do por um conjunto de dados associado a um conjunto de programas
16
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para acesso a esses dados. O principal objetivo de um SGBD é proporcionar um ambiente
tanto conveniente quanto eﬁciente para recuperação e armazenamento de informações do
banco de dados.
Silberchatz et al. (2005) mencionam que sistemas de banco de dados são projetados
para gerir grandes volumes de informações, o que implica na deﬁnição de estruturas de armazenamento e de mecanismos para a manipulação dessas informações. Um sistema de BD
deve garantir ainda a segurança das informações armazenadas contra eventuais problemas,
além de impedir tentativas de acesso não autorizadas. Se os dados são compartilhados
por diversos usuários, o sistema deve garantir mecanismos eﬁcientes de concorrência que
evitem a ocorrência de resultados anômalos.
Para atingir os objetivos citados, nos SGBDs são implementados programas responsáveis por funções que vão desde armazenar os dados de forma otimizada até indexá-los e
recuperá-los com eﬁciência quando solicitados. Se a questão for armazenamento de imagens, esses programas devem prever eﬁciência ainda maior devido ao grande volume de
dados que essas representam.
Há várias deﬁnições para a composição dos sistemas de CBIR. De forma geral, os
principais componentes são os extratores, as funções de similaridade, os algoritmos de
ordenação e as estruturas de indexação, apresentadas a seguir. Na Figura 2.8 é apresentado
o esquema geral de um sistema de CBIR.

Figura 2.8: Esquema geral de um sistema de CBIR.
17
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2.2.1

Extratores

A extração de caracterı́sticas de imagens é uma etapa fundamental em um sistema de
CBIR. As caracterı́sticas representam alguma propriedade (quantitativa ou qualitativa)
relativa ao objeto, considerando-se a imagem inteira ou parte dela.
As caracterı́sticas extraı́das são utilizadas no processo de indexação e recuperação
de imagens, o que as torna parcialmente responsáveis pelo sucesso da aplicação. Outro
fator que deve ser levado em consideração no processo de extração é o foco da aplicação,
pois dependendo do tipo de imagem e de aplicação, as caracterı́sticas de interesse podem
variar e até mesmo serem muito especı́ﬁcas. As técnicas de extração de caracterı́sticas são
desenvolvidas com base nas técnicas de PI e reconhecimento de padrões.
O processo de extração de caracterı́sticas geralmente ocorre depois de uma etapa de
pré-processamento e segmentação da imagem, no qual o objeto de interesse é localizado
e rotulado de forma que ﬁque isolado. Na segmentação, o objeto é separado do fundo
gerando uma região ou apenas identiﬁcando as suas bordas. A partir daı́ o processo
de extração de caracterı́sticas ﬁca responsável por obter aspectos inerentes ao objeto
segmentado ou região de interesse, de acordo com algum critério pré-estabelecido.
Uma região pode ser representada com base em suas caracterı́sticas internas (os elementos contidos dentro da região) ou em suas caracterı́sticas externas (sua fronteira ou
borda) (Gonzalez e Woods, 2007). A representação externa é mais adequada quando o
foco está nos aspectos de forma e a representação interna é usada para representar as
caracterı́sticas reﬂetivas, como cor e textura. As caracterı́sticas que descrevem as imagens
devem ser insensı́veis às variações de tamanho, translação e rotação.
Em geral, as caracterı́sticas extraı́das são transformadas em um valor que, posteriormente, pode ser comparado com o valor obtido para a mesma caracterı́stica de outra
imagem (El-Naqa et al., 2004). Comumente vários extratores são desenvolvidos em um
sistema de CBIR, sendo que cada um deles refere-se a um aspecto da imagem. Por exemplo, um extrator que calcula o contraste de um determinado trecho da imagem pode
retornar o valor zero quando o contraste é nulo ou outro valor no intervalo entre zero e
um, representando o nı́vel de contraste entre a estrutura considerada e o fundo da imagem.
Da mesma forma, um extrator para medir a área de um objeto em uma imagem, pode
retornar o valor 1 quando a área considerada atingir o maior valor possı́vel.
Considerando que cada caracterı́stica obtida é representada por um número dentro de
um intervalo (em geral, os valores são normalizados), o conjunto de caracterı́sticas extraı́das de uma imagem forma o seu vetor de caracterı́sticas V, composto por n elementos,
onde n é a quantidade de caracterı́sticas armazenadas e Vi é o valor da iésima caracterı́stica daquela imagem. Assim, cada imagem é representada por um vetor de números,
utilizado na sua indexação e recuperação. As caracterı́sticas extraı́das representam a ima18
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gem no momento de sua busca. Supondo que foram extraı́das as caracterı́sticas área,
contraste, brilho, densidade e quantidade de nódulos de uma determinada imagem médica, cujos valores foram normalizados, a Figura 2.9 ilustra o vetor de caracterı́stica que
seria armazenado para representar esta imagem.

Figura 2.9: Exemplo de um vetor de caracterı́sticas.
O conjunto de caracterı́sticas em si não é suﬁciente para determinar o resultado da
recuperação. Outro elemento que vai inﬂuenciar nos resultados da busca é a escolha de
medidas de similaridade entre os vetores de caracterı́sticas, detalhadas na próxima seção.

2.2.2

Funções de similaridade

Conforme mencionado, os atributos de uma imagem são geralmente obtidos por meio de
técnicas de PI que medem uma caracterı́stica da imagem e a representam por um número.
Esses números formam um vetor de caracterı́sticas da imagem. Para aplicar uma consulta
por similaridade sobre os vetores de caracterı́sticas, Razente et al. (2006) lembram que é
necessário usar uma função de distância para o cálculo da similaridade, deﬁnindo-se a
função de similaridade.
Uma função de distância é um algoritmo que compara dois vetores de caracterı́sticas
e retorna um valor não negativo. Existem várias funções de distância disponı́veis para
comparar vetores de caracterı́sticas. Exemplos são a Distância Euclidiana (Hafner et al.,
1995); (Swain e Ballard, 1991), a Distância de Mahalanobis (Manjunath e Ma, 1996);
(Smith, 1997) e métricas derivadas de critérios de otimização relacionados entre si, conforme citado em Rubner et al. (1998). Vasconcelos (2004) faz uma análise sobre a eﬁciência da avaliação de sistemas de CBIR usando funções de similaridade probabilı́sticas.
Considerando-se que o valor ﬁnal da distância está normalizado (entre 0 e 1), é interessante lembrar que quanto menor for este valor, mais próximos serão os vetores e, portanto,
mais semelhantes serão as imagens que eles representam. Retomando o exemplo anterior,
se existirem duas imagens cujos vetores de caracterı́sticas sejam representados pelas estruturas V1 = [0.8, 0.3, 0.7, 0.9, 0.5] e V2 = [0.2, 0.5, 0.8, 0.4, 0.9], a aplicação da Distância
Euclidiana como função de similaridade, de acordo com a Equação 2.6 (onde i varia de
1 a 5), resultaria no valor 0,9055. Isso indica que as imagens são bem diferentes entre si
quando consideradas todas as caracterı́sticas no cálculo da distância.
d(V1 , V2 ) =

√
∑

(V1i − V2i )2
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2.2.3

Estruturas de Indexação

A partir da composição do vetor de caracterı́sticas e da deﬁnição da função de similaridade
a ser empregada, o sistema está pronto para realizar as consultas. As caracterı́sticas
extraı́das representam a imagem no momento de sua busca, pois é a partir delas que uma
determinada imagem é recuperada do banco de imagens.
As formas mais comuns de recuperação por similaridade usam os conceitos de abrangência ou k-vizinhos mais próximos. A recuperação por abrangência retorna os elementos
cuja distância estão dentro de um raio pré-determinado do elemento modelo. A recuperação pelos k-vizinhos mais próximos retorna os k elementos que estão mais próximos do
elemento modelo (Ciaccia et al., 1997). Na Figura 2.10 são ilustrados os dois processos,
sendo que o elemento de onde partem os raios representa o elemento modelo e os demais
elementos em cinza representam os elementos recuperados.

(a) Consulta por abrangência

(b) Consulta pelos k-vizinhos (k=7)

Figura 2.10: Esquemas representativos dos tipos de consultas por similaridade.
O processo de busca envolve a comparação de vetores de alta dimensionalidade, diretamente relacionada com a quantidade de caracterı́sticas desejadas para a pesquisa. Assim,
é necessária a otimização do desempenho aplicando-se estruturas de indexação adequadas, envolvendo pesquisas nas áreas de Bancos de Dados e Estruturas de Dados. Muitas
vezes procura-se diminuir a dimensão dos vetores para, em seguida, construir ı́ndices adequados (Böhm et al., 2001). Estruturas de indexação que consideram apenas a distância
existente entre os dados, perfeitamente adequadas ao contexto de CBIR, têm sido objetos
de pesquisas há algumas décadas e aperfeiçoadas em trabalhos recentes. Nesse contexto,
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é interessante citar o trabalho pioneiro de Burkhard e Keller (1973) e os trabalhos mais
recentes que deﬁnem árvores de busca de forma mais otimizada, direcionadas para aplicações de CBIR: Böhm et al. (2001), Gaede e Günther (1998), Traina Jr. et al. (2002) e
Petrakis et al. (2002).

2.3

Realidade Virtual

Relativamente nova como objeto de pesquisa e como tecnologia aplicada no setor produtivo, a Realidade Virtual (RV) vem experimentando avanços nos últimos anos devido ao
desenvolvimento de hardware e software. As origens da RV datam da década de 50, com
o cinerama e o cinemascope1 . Explanações sobre o histórico de aplicações baseadas em
RV podem ser conferidas em Hand (1994), Jacobson (1994) e Pimentel e Teixeira (1995).
Na Figura 2.11 é apresentada uma linha do tempo que resume os principais marcos da
história da RV, extraı́do de Rizzato (2007).

Figura 2.11: Resumo do histórico da evolução da Realidade Virtual (Rizzato, 2007).
A RV tem diversas deﬁnições e classiﬁcações e, por este motivo, ainda é comum encontrar alguma confusão entre conceitos de RV e outras áreas correlatas, como a Computação
Gráﬁca. O que diferencia a RV é a existência de interação em tempo real, permitindo ao
usuário ser o agente das transformações no Ambiente Virtual (AV).
Em Kirner e Siscoutto (2007), a RV é deﬁnida como uma “interface avançada do usuário” que acessa aplicações executadas no computador, fazendo com que seja possı́vel a
1

Essas técnicas usavam três câmeras em ângulos diferentes gerando projeção em três grandes telas
inclinadas para dentro, causando a sensação de estar dentro do filme
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visualização, movimentação e interação do usuário, em tempo real, em ambientes tridimensionais gerados por computador. Burdea e Coiﬀet (2003) deﬁnem esta tecnologia
como “a mais poderosa interface usuário-computador que envolve simulação em tempo
real e interação por meio de múltiplos canais sensoriais. Estas modalidades sensoriais são:
visual, auditiva, palpável, de cheiro e de paladar”.
Aukstakalnis e Blatner (1992) apresentam a RV como uma forma pela qual usuários de
computadores podem visualizar, manipular e interagir com dados complexos. No trabalho
de Burdea e Coiﬀet (1994), é aﬁrmado que a RV permite a criação de ambientes sintéticos,
gerados por computador, e a utilização de canais multissensoriais, oferecendo ao usuário a
possibilidade de realizar operações como navegação, interação e imersão. Os pesquisadores
lembram ainda que, em termos de funcionalidades, a RV é uma simulação gerada por
computador, usada para criar um ambiente que se pareça com o ambiente real, o qual
responde a entradas dos usuários em tempo real, como gesto ou voz, propiciando, desta
forma, uma interação.
Conforme deﬁnem Burdea e Coiﬀet (2003), a interatividade acontece em tempo real,
ou seja, a aplicação detecta a ação do usuário e instantaneamente modiﬁca o mundo
virtual. Isso dá ao usuário a sensação de imersão, de fazer parte do que está sendo visto
na tela.

2.3.1

Caracterı́sticas da Realidade Virtual

Latta e Oberg (1994) deﬁnem que a RV envolve a criação e a experimentação de ambientes.
Seu objetivo central é colocar o usuário em ambiente que não é vivenciado normalmente ou
facilmente, estabelecendo relações entre ambos. Para atingir tal objetivo três aspectos são
considerados: imersão, interação e envolvimento. De forma geral, a comunidade cientı́ﬁca
considera que as aplicações de RV envolvem essas três caracterı́sticas, embora isso não
seja um consenso.
Segundo Tori et al. (2006), a imersão ocorre quando são utilizados dispositivos multissensoriais, os quais capturam os movimentos do usuário e reagem a eles, causando a
sensação de que a pessoa foi transportada para o domı́nio da aplicação, ou seja, ela se
sente dentro do mundo virtual. Na RV imersiva são utilizados dispositivos como os vı́deocapacetes e as cavernas, que propiciam sensações capazes de auxiliar na percepção
de realismo no AV. Uma dessas caracterı́sticas é a estereoscopia, responsável por gerar a
sensação de profundidade.
A visão estéreo é um dos principais mecanismos que permite ao ser humano perceber a
noção de profundidade. O olho esquerdo e o olho direito veem imagens diferentes (apesar
de muito parecidas). Em Tori et al. (2006) é lembrado que o cérebro usa esta diferença
para formar a imagem tridimensional, o que permite a percepção da profundidade do
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objeto. O princı́pio de funcionamento da maioria dos dispositivos estereoscópicos é a projeção de imagens distintas que são captadas pelos olhos esquerdo e direito do observador,
imitando o funcionamento do cérebro humano. Na RV não imersiva o usuário é transportado apenas parcialmente ao mundo virtual e continua a sentir-se predominantemente
no mundo real. Como exemplos de RV não imersiva tem-se aplicações visualizadas em
monitores ou em telas de projeção.
A interação é a capacidade do usuário modiﬁcar o AV por meio de suas ações. A forma
mais simples de interação é a navegação pelo ambiente tridimensional usando mouse 3D,
na qual o usuário recebe como resposta novos pontos de vista do cenário (Kirner e Tori,
2004). Interações mais complexas ocorrem quando o usuário manipula ou altera os objetos
virtuais usando dispositivos não convencionais2 . Para que o usuário tenha a sensação de
realismo é necessário que as reações ocorram em tempo real, com limites de tempos
deﬁnidos e atrasos toleráveis pelo ser humano. É admissı́vel um atraso em torno de 100
milissegundos para a visão, tato, força e audição. Isso equivale a taxas mı́nimas de 10
quadros por segundo na renderização de imagens, sendo desejado cerca de 20 quadros
por segundo, e de 100 milissegundos de atraso nas reações aos comandos do usuário
(Kirner e Tori, 2004).
Netto et al. (2002) deﬁnem o envolvimento como o grau de motivação que o mundo
virtual proporciona a este usuário, podendo ser passivo (como a leitura de um livro), ou
ativo (como participar de um jogo). Assim, as aplicações de RV devem ser projetadas a
ﬁm de proporcionar um grau de envolvimento a ponto de fazer com que o usuário tenha
motivação suﬁciente para interagir com a AV como se estivesse em um ambiente real.

2.3.2

Dispositivos de Realidade Virtual

Conforme já explicitado, a RV envolve obrigatoriamente a construção de AVs tridimensionais e interação em tempo real. A interação pode ser realizada por meio de dispositivos
convencionais, como mouse, teclado e monitor de vı́deo. No entanto, algumas aplicações
exigem maior realismo, sendo desejável o emprego de equipamentos não convencionais.
Especialmente na área de saúde, os dispositivos tangı́veis são desejados.
São várias as classiﬁcações para os dispositivos não convencionais. Para ﬁns de embasamento teórico, aqui será adotada uma classiﬁcação simples, dividindo-os em dispositivos de entrada e dispositivos de saı́da. Mais detalhes e exemplos podem ser obtidos em
Machado e Cardoso (2006).
2

Há várias classificações e denominações para dispositivos de interação. Neste documento é adotado
o termo convencional para dispositivos comumente encontrados nos computadores atuais como mouse,
teclado e monitor de vı́deo. Os demais dispositivos de interação são chamados de não convencionais.
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2.3.2.1

Dispositivos de entrada

Os dispositivos de entrada são aqueles que permitem identiﬁcar as ações do usuário e
transmiti-las à aplicação de RV, de forma que o AV reaja em tempo real. Alguns exemplos
são apresentados nas Figuras 2.12, 2.13 e 2.14.

(a) Luva de Dados (http://www.5dt.com)

(b) Dispositivos com seis graus de liberdade
(http://www.logitech.com)

Figura 2.12: Exemplos de dispositivos de entrada.

(a) Joystick (http://www.logitech.com)

(b) Dispositivo háptico (http://www.sensable.com/)

Figura 2.13: Exemplos de dispositivos de entrada.
A luva de dados é um dos dispositivos de entrada mais comuns, que possibilita o reconhecimento dos movimentos das mãos dos usuários. Há vários tipos de luva, construı́das
com tecnologias também variadas, incluindo sensores que reconhecem movimentos dos
dedos, posição do pulso e reação de força.
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(a) Dispositivo Nintendo Wii
(http://eletronicos.hsw.uol.com.br)

(b)
Uso
de
Dispositivo
(http://eletronicos.hsw.uol.com.br)

Nintendo

Wii

Figura 2.14: Exemplos de dispositivos de entrada.
Dispositivos com 6 graus de liberdade (movimentos de ida e volta nos eixos x, y e
z ) possibilitam uma movimentação ampla do usuário. Joysticks também são exemplos
de dispositivos de entrada que, embora limitem as possibilidades de movimento, podem
ser úteis em muitas aplicações de RV. Há, ainda, diversos tipos de sensores de entrada
biológicos que possibilitam ao sistema reconhecer entradas como comando de voz e sinais
elétricos musculares.
Os dispositivos hápticos são utilizados tanto para entrada quanto para saı́da de dados
em sistemas de RV. Sua função principal é reconhecer uma força exercida pelo usuário
e retornar, de acordo, com a aplicação, uma outra força calculada a partir da força de
entrada e das caracterı́sticas da aplicação.
Nos últimos anos têm se tornado comuns os dispositivos Nintendo Wii e outros aﬁns.
Inicialmente empregados na indústria de jogos, esses têm potencial para serem empregados
nos mais diversos tipos de aplicações de RV, pois permitem transmitir ao sistema os
movimentos naturais do usuário. LaViola (2008) aﬁrma que esses e outros dispositivos
apresentados pela indústria de jogos têm proporcionado a popularização da RV.
2.3.2.2

Dispositivos de saı́da

Os equipamentos de saı́da têm o objetivo de disponibilizar reações do sistema ao usuário,
em resposta às suas ações.
Os dispositivos mais comuns preocupam-se com as sensações visuais. Uma das sensações mais requeridas em sistemas de RV é a estereoscopia (seção 2.3.1), que possibilita
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a percepção de profundidade e, com isso, aumenta o realismo das aplicações. Os óculos
estereoscópicos são os dispositivos mais empregados que proporcionam esta sensação. Há
vários tipos e tecnologias de óculos estereoscópicos, desde os mais simples e baratos que
usam anaglifos (lentes geralmente azuis e vermelhas que ﬁltram essas cores durante a
visualização) até os mais soﬁsticados, que fornecem a sensação de profundidade desejada
sem esforço do usuário.
Outro dispositivo bastante empregado é o Head-Mounted Display (HMD), um capacete
que pode isolar o usuário parcial ou totalmente do mundo real, sendo composto por duas
pequenas telas de TV e um conjunto de lentes especiais que ajudam a focalizar imagens
a alguns milı́metros dos olhos do usuário
Existem ainda dispositivos mais caros, como monitores estereoscópicos e sistemas de
projeção que permitem a imersão total no AV, criando aplicações por meio de projeções em
telas especı́ﬁcas. Nesta categoria, os mais comuns são as mesas de projeção e as cavernas,
ou CAVEs (Cave Automatic Virtual Environment), uma sala onde são projetados objetos
3D nas paredes, teto e chão, permitindo que usuário sinta-se efetivamente dentro do AV.
Dispositivos auditivos, cuja função é gerar sons tridimensionais aumentam artiﬁcialmente os ativadores naturais que ajudam o cérebro a localizar o som. Podem ser utilizados
fones de ouvido com escoamento acústico controlado ou a instalação de microfones no ambiente e adição de sinais artiﬁciais e sinais ambientais por meio eletrônico. Exemplos dos
dispositivos de saı́da mencionados são apresentados nas Figuras 2.15, 2.16 e 2.17.

(a) Óculos estereoscópicos (www.abs-tech.com)

(b) capacete HMD (http://www.5dt.com)

Figura 2.15: Exemplos de dispositivos de saı́da.

2.3.2.3

Classificações de sistemas de RV

Se as deﬁnições de RV convergem para conceitos semelhantes, o mesmo não acontece com
as classiﬁcações de sistemas de RV. Na literatura há alguns tipos de classiﬁcações que
consideram o tipo de tecnologia empregada, a quantidade de usuários, o tipo de aplicação
e, ainda, a utilização de tecnologias de comunicação. A seguir, citamos algumas delas.
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(a)
Mesa
de
(http://eletronicos.hsw.uol.com.br)

projeção

(b) Monitor estereoscópico (http://www.5dt.com)

Figura 2.16: Exemplos de dispositivos de saı́da.
De uma forma que extrapola a RV, Pinho e Kirner (1998) classiﬁcam os sistemas que
utilizam interfaces não convencionais em: telepresença (aquele em que o usuário está presente em um ambiente real separado ﬁsicamente dele no espaço); RV (o usuário participa
de um mundo virtual gerado no computador); realidade aumentada (objetos virtuais são
acrescentados no ambiente real) e realidade melhorada (são geradas informações adicionais
para serem sobrepostas à imagem real).
Já Netto et al. (2002) dividem os sistemas de acordo com sua ﬁnalidade de uso em:
telecolaboração (os usuários, distantes remotamente compartilham um AV); telepresença
(estende as habilidades de um ser humano para um ambiente remoto); visualização de
dados 3D (utilizada para desenvolvimento de aplicativos altamente complexos e de grande
porte) e visualização cientı́ﬁca (utilizados para mapear em visualizações 3D os dados
gerados por simulações computacionais).
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(a)
Esquema
de
uma
CAVE
(www2.uol.com.br/bestcars/ artigos/projeto-2.htm)

(b)
Exemplo
de
uma
CAVE
(www2.uol.com.br/bestcars/ artigos/projeto-2.htm)

Figura 2.17: Exemplos de dispositivos de saı́da.
Um segundo tipo de classiﬁcação para sistemas de RV que considera principalmente os
dispositivos utilizados pela aplicação é também apresentado pelos autores. Nessa classiﬁcação os sistemas são divididos em: RV de simulação (destinados a imitar procedimentos
da vida real); RV de projeção (o usuário ﬁca fora do mundo virtual, mas se comunica
com personagens e objetos que fazem parte dele); realidade aumentada (permitem que o
usuário possa ver as imagens geradas virtualmente sobre o mundo real); monitores visualmente acoplados (exibem as imagens diretamente ao usuário usando um dispositivo que
acompanha os movimentos de sua cabeça) e RV de mesa (sistemas tradicionais de RV que
usam grandes monitores ou sistema de projeção para exibir o mundo virtual).
Kirner e Tori (2004) consideram a proporção existente entre o real e o virtual em
um sistema, classiﬁcando-os em realidade misturada, realidade aumentada, virtualidade
aumentada e hiper-realidade, conforme apresentado na Figura 2.18.
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Figura 2.18: Realidade e virtualidade contı́nuas (Kirner e Tori, 2004).
2.3.2.4

Estrutura de um sistema de Realidade Virtual

A implementação de sistemas de RV envolve diversos componentes, tanto em nı́vel de hardware quanto de software. Conforme apresentado na Figura 2.19, Pinho e Kirner (1998)
deﬁnem que um sistema de RV é formado por dispositivos de entrada e saı́da, processador,
aplicativo, banco de dados e pelo usuário que faz a interação com o sistema. O processador recebe as informações do usuário por meio de dispositivos de entrada e acessa o banco
de dados para veriﬁcar quais instâncias do mundo virtual correspondem aos quadros que
serão exibidos ao usuário. Os quadros são criados e distribuı́dos em tempo real.

Figura 2.19: Visão geral de um sistema de RV (Pinho e Kirner, 1998).
De forma mais detalhada, Pinho e Kirner (1998) propõem que a estrutura de um
sistema de RV também pode ser vista conforme mostrado na Figura 2.20. O usuário
é conectado ao computador por meio de dispositivos multissensoriais, sendo que cada
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modalidade sensorial necessita de um processamento especı́ﬁco que permite incluı́-la no
sistema de RV.

Figura 2.20: Estrutura detalhada de um sistema de RV (Pinho e Kirner, 1998).
Durlack e Mavor (1995) deﬁnem que um sistema de RV é um conjunto multimodal de
interfaces usuário-computador que usa interação e técnicas de visualização considerando
diversas modalidades sensoriais. O sistema sensomotor humano, como olhos, ouvidos,
tato e fala, são conectados ao computador por meio de dispositivos que fazem a interface
do usuário com o computador. Tais dispositivos geram saı́da ou recebem uma entrada do
usuário por meio de um controlador para cada forma sensorial.
Calonego Jr et al. (2004) enfatizam que as aplicações gráﬁcas tridimensionais exigem
grande esforço computacional, mas é possı́vel distribuir esse esforço entre processadores
alocados em placas gráﬁcas ou na placa principal do computador. Para que uma aplicação de RV tenha mais portabilidade, os autores propõem a utilização de um modelo de
desenvolvimento com base no conceito de camadas, de acordo o diagrama disponibilizado
na Figura 2.21.

2.4

Considerações finais

Neste capı́tulo foram apresentados os conceitos básicos referentes a PI, CBIR e RV que
constituem a base teórica para compreender o conteúdo dos próximos capı́tulos.
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Figura 2.21: Camadas de abstração em um sistema de RV (Calonego Jr et al., 2004).
Em relação a PI, é importante destacar a forma como podem ser criados ﬁltros genéricos para aplicar na imagem considerando o domı́nio espacial. As técnicas de PI constituem
uma das bases computacionais para o tópico abordado na sequência, CBIR, visto que os
extratores são construı́dos a partir delas.
Em relação a RV, além dos conceitos básicos, foram apresentados dispositivos de entrada e saı́da, além de caracterı́sticas dos sistemas da área e suas classiﬁcações, que constituem tópicos importantes dentro do contexto deste trabalho.
O próximo capı́tulo apresenta aplicações considerando as três áreas aqui abordadas,
abrangendo pesquisas realizadas no Brasil e no mundo.
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Capı́tulo

3
Processamento gráfico aplicado na área
de saúde

Nos últimos anos as aplicações de Computação na área de saúde vêm ganhando espaço
em centros de pesquisa e muitas delas já se tornam produtos destinados à educação de
proﬁssionais e/ou ao auxı́lio ao diagnóstico. O nı́vel de soﬁsticação exigido em tais aplicações faz com que técnicas computacionais inéditas sejam desenvolvidas e contribuam
para o desenvolvimento da própria área de Computação, por meio da extrapolação de sua
aplicação em áreas diversas.
Com o uso de técnicas de PI é possı́vel diminuir ruı́dos, realçar e identiﬁcar estruturas,
reconhecer padrões e, assim, auxiliar diagnósticos. A grande beneﬁciada com a RV é
a educação médica, para a qual simulações e aplicações de simulação de procedimentos
podem reduzir custos de treinamento, com ﬂexibilidade e repetição de ações inúmeras
vezes e por número ilimitado de usuários (Machado, 2003).
E, por ﬁm, é também na área de imagens médicas que as técnicas de CBIR têm
encontrado suas principais aplicações, proporcionando uma forma diferenciada de buscar
conhecimento em bases de imagens e, consequentemente, contribuir com o diagnóstico.
Considerando esses contextos, na literatura há inúmeros exemplos de aplicações usando
PI, RV e CBIR. A seguir são apresentados alguns deles, delimitando o foco em auxı́lio ao
diagnóstico e treinamento médico, apesar de serem muitas as possibilidades de aplicação
em outras atividades. Procura-se dar ênfase a trabalhos recentes dentro do escopo citado,
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sendo apresentadas pesquisas desenvolvidas em centros internacionais e no Brasil. Não
é intenção esgotar a vasta lista de trabalhos disponibilizados na literatura e nem mesmo
conduzir uma revisão sobre o assunto, mas mostrar a grande abrangência de objetos
estudados, por meio da citação de trabalhos encontrados nas principais bases cientı́ﬁcas
da área de Computação.
Com a ﬁnalidade de facilitar a localização em relação aos assuntos abordados, inicialmente são apresentados trabalhos de laboratórios do exterior, divididos em seções,
mantendo a sequência apresentada no capı́tulo 2. Foram consideradas as bibliotecas digitais do Institute of Electrical and Electronics Engineers(IEEE)1 e da Association for
Computing Machinery (ACM)2 para compor esta análise exploratória. Em seguida, são
apresentados os trabalhos das três áreas (PI, RV e CBIR) desenvolvidos no Brasil.

3.1

Processamento de Imagens

Na literatura são diversos os sistemas citados visando ao auxı́lio ao diagnóstico que têm
as imagens médicas como principal fonte de dados. Em geral, tais ferramentas têm como
objetivos a melhoria de imagens, a detecção e a classiﬁcação de estruturas e anomalias.
Embora os mais citados na literatura digam respeito à detecção precoce de câncer de
mama e pulmão, outras patologias são contempladas, conforme apresentado a seguir.
Na área de diagnóstico de câncer de mama, um dos grupos mais estabelecidos é o
do Laboratório Kurt Rossman, da Universidade de Chicago, que desenvolve CAD desde
meados da década de 80. Membro deste grupo, Giger (2000) deﬁne o diagnóstico auxiliado
por computador como aquele no qual o radiologista usa os resultados de uma análise
computadorizada de imagens médicas como uma “segunda opinião” na detecção de lesões
e na elaboração do diagnóstico.
Os trabalhos dessa equipe resultaram no primeiro CAD disponı́vel comercialmente nos
Estados Unidos para diagnóstico de câncer de mama. Uma visão geral de trabalhos sobre
CAD e diagnóstico de câncer de mama auxiliado por computador desses pesquisadores
pode ser conferida em Doi (2006) e Doi (2007), mostrando o quanto o uso desses sistemas
pode contribuir para a diminuição de erros em diagnósticos usando imagens médicas.
Além de detecção de câncer de mama, atualmente os pesquisadores deste Laboratório
dedicam-se a CAD para câncer de pulmão e sistemas utilizando imagens provenientes de
colonoscopia, angiograﬁa digital, radiograﬁa de ossos e angiograﬁa, conforme pode ser
conferido em Kurt Rossman (2010).
1
2

http://ieeexplore.ieee.org
http://portal.acm.org
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Considerando o contexto mais recente de desenvolvimento de sistemas para o auxı́lio
ao diagnóstico de câncer de mama, Xiang-min et al. (2007) propuseram um CAD para
identiﬁcação e classiﬁcação de doenças mamárias, usando caracterı́sticas de forma de microcalciﬁcações e densidade de nódulos. Yapa e Koichi (2007) apresentaram um algoritmo
para identiﬁcar componentes conectados em mamogramas.
Para o diagnóstico de doenças pulmonares também há vasta literatura em relação a
CADs. Com base nos padrões de tecidos do pulmão e segmentação utilizando caracterı́sticas de textura, Shojaii et al. (2007) desenvolveram um CAD para diagnosticar cinco
tipos de doenças de pulmão a partir de imagens de Tomograﬁa Computadorizada (TC)
pediátricas. Campadelli et al. (2005) desenvolveram técnicas de segmentação e classiﬁcação de nódulos pulmonares e Antonelli et al. (2005) apresentaram técnicas para extrair o
parênquima pulmonar de imagens de TC a ﬁm de identiﬁcar o volume de tal órgão.
Já considerando resultados na rotina médica, Rao et al. (2007) apresentaram o LungCAD, um sistema usado clinicamente para detectar nódulos pulmonares sólidos, em imagens de TC de tórax, fornecendo, de acordo com os pesquisadores, resultados que conﬁrmam o aumento da eﬁcácia no diagnóstico quando radiologistas usaram o sistema citado.
As doenças cardı́acas foram objetos de pesquisa de Dimitrova et al. (2007), que apresentaram uma interface para auxı́lio ao diagnóstico dessas patologias usando processamento de imagens multimodais, considerando ultrassom intravascular, angiogramas e eletrocardiogramas. O sistema proposto utiliza técnicas de segmentação para identiﬁcar
bordas de vasos para avaliação de estenoses e, em seguida, técnicas de reconstrução de
imagens para obter objetos 3D.
Também considerando anomalias cardı́acas, Sonka et al. (2006) desenvolveram um sistema CAD para identiﬁcar riscos de aneurisma em imagens de Ressonância Magnética
Nuclear (RMN) quadridimensionais (4D), no qual caracterı́sticas da superfı́cie e do movimento da aorta são identiﬁcadas por meio de técnicas de segmentação.
Usando PI e redes neurais, o trabalho de Zhang e Wang (2007) apresentou um CAD
para classiﬁcar imagens de TC do cérebro em normais ou anormais, usando caracterı́sticas de cor, forma e textura e o aspecto de simetria observado em cérebros humanos.
Demir et al. (2005) apresentaram uma representação baseada em grafos para auxı́lio ao
diagnóstico de câncer de cérebro usando imagens histopatológicas.
Na área de detecção de carcinomas de pele, Chaudhry et al. (2007) utilizaram atributos de textura e transformada wavelet para discriminar diferentes tipos de achados
patológicos.
Em oftalmologia, Li et al. (2008) disponibilizaram uma abordagem para diagnosticar
catarata nuclear com base nas caracterı́sticas de cores e reﬂexos de imagens provenientes
de lâmpada de fenda.
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Uchiyama et al. (2007) apresentaram um sistema CAD para detectar infarto lacunar
assintomático em imagens de RMN com o objetivo de prevenir esta doença, utilizando
técnicas diversas para segmentação de imagens, como crescimento de região, transformada
top-hat e binarização de múltiplas fases.
É interessante destacar, ainda, os trabalhos de Estabridis e Figueiredo (2007) para o
diagnóstico de retinopatia diabética; de Hao et al. (2008), destinado a auxiliar diagnóstico
de hemorragia intracranial infantil e de Fang et al. (2006), que analisa padrões de imagens
3D de faces para identiﬁcar sı́ndrome do álcool fetal em imagens de ultrassom.
Finalmente, como procedimento auxiliar na construção de sistemas CAD, Wang et al.
(2008) propuseram uma técnica para eliminar ruı́dos e extrair contornos de imagens médicas, composta de duas partes: ﬁltragem mediana em conjunto com transformada wavelet
para eliminar ruı́dos na primeira parte e detecção de bordas e rastreamento do contorno
para deﬁnição das estruturas, na segunda parte.

3.2

Recuperação de Imagens Baseada em Conteúdo

Os conceitos de CBIR vêm sendo aplicados em diversas áreas. Na área de saúde, essa categoria de busca tem sido mais uma aliada ao auxı́lio ao diagnóstico. Uma compilação das
contribuições que têm sido disponibilizadas neste campo de pesquisa, realçando os desaﬁos
ainda existentes, pode ser conferida em Datta et al. (2008). A seguir são apresentados
alguns trabalhos recentes abrangendo aplicações de CBIR para a área de saúde.
Para auxiliar na tomada de decisão clı́nica em oftalmologia, Acton et al. (2008) propuseram o uso de métodos de CBIR como estratégia de apoio à medicina baseada em
evidências e melhoria do raciocı́nio baseado em casos. Usando imagens de RMN, análise
de componentes principais e análise de discriminantes lineares, Dube et al. (2006) apresentaram um sistema para recuperar imagens de tumores de cérebros, classiﬁcando-as em
imagens que continham lesões e imagens que não as continham.
Imagens de cérebro também constituı́ram o alvo do trabalho de Moustakas et al.
(2005), autores de um sistema que fornece similaridade genérica e informações semânticas, além de Wan Ahmad e Fauzi (2008), que teceram um comparativo entre diferentes
extratores que usam caracterı́sticas de cor, textura, forma e intensidade.
Lamard et al. (2007) desenvolveram um sistema de CBIR sem extrações de caracterı́sticas, mas usando assinaturas provenientes da distribuição proporcionada pela transformada wavelet. De acordo com os pesquisadores, o sistema conseguiu diferenciar com
eﬁciência imagens médicas de uma base contendo imagens de faces, retinopatia e mamograﬁa.
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Atributos de cor e textura foram usados por Zhu et al. (2006) para auxiliar no diagnóstico baseado em caracterı́sticas da lı́ngua, usadas em técnicas de terapia da Medicina
Chinesa.
Outro campo de pesquisa recentemente abordado para completar informações provenientes de extratores é o uso de ontologias, visando a preencher um espaço deixado entre
as caracterı́sticas obtidas por meio de técnicas de PI e os conceitos de alto nı́vel exigidos
pelo usuário. Com esta constatação, Ren e Barnaghi (2007) mostraram o uso de ontologias associado a um sistema de CBIR para recuperar corretamente imagens mamográﬁcas
em uma base de imagens.
Zhou et al. (2008) também abordaram essa questão discutindo a representação de
aspectos de semântica, anatomia e patologias por meio de ontologias e avaliando o uso
potencial de ontologias estabelecidas na literatura, relacionadas à área médica, como
auxı́lio para melhorar o desempenho de sistemas de CBIR.
Considerando que os sistemas CBIR têm caracterı́sticas comuns, Rahman et al. (2007)
usaram um framework que disponibiliza métodos de aprendizagem de máquina e extratores estatı́sticos, direcionados para diferenciar imagens médicas provenientes de classes
pré-deﬁnidas.

3.3

Realidade Virtual

Dentro do contexto de RV, o treinamento de procedimentos é o principal alvo das aplicações mais recentes. Hutchins et al. (2005) asseguram que o uso de sistemas de RV para
treinamento médico proporcionam um aprendizado efetivo e transferência do aprendizado
para ambientes reais. Os pesquisadores chegaram a tais assertivas por meio de análise qualitativa de evidências presentes em videotapes produzidos durante treinamentos virtuais
usando um sistema colaborativo de simulação cirúrgica.
A transferência de aprendizado do virtual para o real também é assegurada por
Johnsen et al. (2007), que conduziram experimentos de treinamento médico, considerando
tanto pacientes virtuais quanto pacientes reais, concluindo que as habilidades adquiridas
por meio do treinamento virtual são efetivamente transferidas para o ambiente real de
treinamento.
Heng (2005) aﬁrma que tradicionalmente estudantes de Medicina treinam diagnósticos,
terapias e habilidades cirúrgicas em pacientes, mas as mudanças na economia relacionada
à Medicina, os avanços nas cirurgias minimamente invasivas e a redução do tempo de
hospitalização têm diminuı́do a disponibilidade de pacientes para os treinamentos. Por
isso, os treinamentos com RV podem ser mais eﬁcientes, atrativos e ﬂexı́veis. A partir
dessas premissas, a autora apresenta trabalhos relacionados a aplicações para cirurgia

36
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do joelho (artroscopia virtual), treinamento de acupuntura e estudo de anatomia. As
aplicações contemplam detecção de colisão e deformação em tempo real, além de retorno
de força por meio de dispositivos hápticos. As duas primeiras aplicações usam objetos
sintéticos para representar o corpo humano e os equipamentos médicos, enquanto que a
última usa imagens fornecidas pelo projeto Visible Human (Ackerman, 1999).
Usando imagens reais provenientes de RMN, técnicas de segmentação e reconstrução
de imagens para obter objetos 3D, Tang et al. (2007) apresentaram um sistema de neurocirurgia virtual, no qual o usuário pode navegar em um ventrı́culo virtual usando mouse
convencional.
Goh (2005) conduziu uma revisão sobre o uso de RV nesta área, apresentando aspectos de educação, treinamento, planejamento pré-operativo e ensaios. Outra revisão
focalizando a área de treinamento em intervenções cerebrais é apresentada por Nowinski
(2005). Bastante interessante é a conclusão deste pesquisador, aﬁrmando que sistemas
simples e de baixo custo, sem grande soﬁsticação, atendem as necessidades de estudantes
de Medicina e médicos.
Na área de ortopedia, Cote et al. (2008) disponibilizaram um simulador de cirurgia
de escoliose, contemplando modelos biomecânicos especı́ﬁcos para cada paciente em um
ambiente imersivo, colaborativo e com retorno háptico.
Em Yaacoub et al. (2007) foram avaliados métodos de detecção de colisão e foi proposta uma técnica usando programação linear para detectar colisão em tempo real visando
a aplicações de simulação de cirurgia artroscópica do pulso.
Na Ásia é comum o desenvolvimento de sistemas de RV para treinamento de técnicas
empregadas na Medicina Chinesa. Um sistema de treinamento para acupuntura foi apresentado por Kanehira et al. (2008), usando um dispositivo especı́ﬁco com sensores para
simular a agulha real, além de fornecer um julgamento dos procedimentos executados em
tempo real. Nesse contexto, Heng et al. (2006) também apresentaram um simulador de
acupuntura que emprega redes de Petri com lógica fuzzy, a ﬁm de permitir treinamento
de estudantes para o tratamento de doenças diversas por meio desta técnica oriental.
Um dos tópicos que pode limitar a implementação de ferramentas para a área de
treinamento médico é a ausência de objetos fı́sicos que simulem dispositivos médicos com
realismo. Como forma de suprir esta necessidade, McColl et al. (2006) desenvolveram
uma interface mecânica para uso em aplicações de simulação de cirurgias de laparoscopia,
capaz de considerar diversos atributos relacionados à sensação háptica. Os pesquisadores
aﬁrmaram que a inclusão de tal dispositivo aumentou em 12% a precisão do treinamento
virtual.
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O uso de dispositivo especı́ﬁco com retorno háptico também foi abordado em Jung et al.
(2008), que evidenciaram a importância da interação em simulações de endoscopia, broncoscopia e rinoscopia.
O realismo requerido como retorno para tais equipamentos é um desaﬁo a ser vencido,
envolvendo, na maioria das vezes, complexos modelos matemáticos que tratam simulação de deformações e colisões. Para suprir esta necessidade, Lindblad e Turkiyyah (2007)
propuseram um framework que emprega o método de elementos ﬁnitos para implementar realismo em interações em tempo real, visando à simulação de incisões com retorno
háptico.
A preocupação com realismo e interfaces adequadas também é explicitada no trabalho
de Gallo et al. (2008), que propuseram o uso de um dispositivo manual sem ﬁo e reconhecimento de voz como uma forma intuitiva de interação para manipulação de volumes
reconstruı́dos a partir de dados médicos.
Relacionado com laparospia virtual, Soler et al. (2008) apresentaram um sistema que
permite a visualização de objetos 3D reconstruı́dos a partir de imagens de TC ou RMN,
além de disponibilizar informações adicionais ao usuário por meio de notas incluı́das no
sistema usando Realidade Aumentada.
Delingette e Ayache (2005) simularam cirurgia hepática minimamente invasiva, disponibilizando módulos para planejamento cirúrgico e treinamento dos movimentos necessários durante a cirurgia.
Outras áreas correlatas à Medicina também são contempladas. Resultante de um trabalho colaborativo entre 11 instituições pertencentes a 6 paı́ses europeus, La Mura et al.
(2007) apresentaram um sistema de simulação de atendimento médico emergencial, tendo
como cenário um estádio que deve ser evacuado.
Deutsch et al. (2006) apresentaram a evolução de pacientes após o uso de sistemas
de telerreabilitação com tecnologias de RV. O sucesso das aplicações de telerreabilitação
também é aﬁrmado por Virk e McConville (2006), que propuseram um sistema de RV
para melhorar o controle postural e minimizar tombos em pessoas idosas.

3.4

Aplicações desenvolvidas no Brasil

No Brasil, as principais publicações a respeito de aplicações das especialidades anteriormente abordadas são divulgadas por meio de eventos cientı́ﬁcos de cada área – principalmente Brazilian Symposium on Computer Graphics and Image Processing (SIBGRAPI,
recentemente renomeado para Conference on Graphics, Patterns and Images), Symposium
on Virtual and Augmented Reality (SVR) e alguns outros workshops – ou eventos relacionados à computação aplicada à área de saúde ou Engenharia Biomédica como Workshop
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de Informática Médica (WIM), Congresso Brasileiro de Informática em Saúde (CBIS) e
Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica (CBEB).
Embora haja vários grupos de pesquisa trabalhando com PI, CBIR e RV, as aplicações
citadas a seguir se restringem a considerar alguns dos artigos de pesquisadores brasileiros
que focalizam suas aplicações na área de saúde. Salienta-se, entretanto, que esta seleção
tomou por base os artigos publicados nos eventos citados nos últimos anos que mais
estavam relacionados com o escopo delimitado no presente trabalho. Obviamente não
esgota todas as publicações existentes. Nas citações a seguir também são consideradas
publicações de pesquisadores brasileiros inseridas em eventos do IEEE e da ACM.
Na área de PI, focalizando aplicações de auxı́lio ao diagnóstico, é importante citar
o trabalho de Pires et al. (2006), que apresentaram um método para interpolação de fatias de imagens de CT; Duque et al. (2007), que propuseram um método para detectar
regiões ativas do cérebro usando imagens de RMN; Favretto et al. (2008), que desenvolveram um método rápido para registro de imagens 3D de cérebro provenientes de RMN;
Parraga et al. (2007), que construı́ram um atlas 3D com base na análise de campos densos de deformação, além de Matsumoto et al. (2008) e Sales et al. (2008), que propuseram
técnicas integradas para auxı́lio ao diagnóstico de doenças cardı́acas.
Especiﬁcamente em relação a sistemas CAD para detecção de câncer de mama, destacam-se os trabalhos de Matheus e Schiabel (2010), Nunes et al. (2007b), Guliato et al.
(2008b) e Guliato et al. (2008a). Essa área continua sendo bastante explorada em trabalhos recentes.
Usando técnicas de PI, mas abordando sistemas de CBIR, Dorileo et al. (2008) usaram
caracterı́sticas de cor e textura para diferenciar lesões de pele. A recuperação de imagens
mamográﬁcas também foi objeto de estudo de Felipe et al. (2006), que usaram momentos
de Zernike para reconhecimento de padrões invariantes sem necessidade de segmentação
prévia das imagens.
Uma área recentemente explorada em CBIR é a realimentação de relevância (ou relevance feedback ), na qual o usuário intervém no sistema para indicar quais são, de fato, as
imagens relevantes dentre um conjunto de resultados disponibilizados em uma consulta.
As indicações realimentam o sistema a ﬁm de melhorar o desempenho do mesmo. Nesse
contexto, Rosa et al. (2008) conduziram experimentos com radiologistas que identiﬁcaram
imagens relevantes de nódulos em mamogramas, concluindo que a técnica aumentou em
torno de 40% a precisão do sistema.
Os componentes de sistemas CBIR aplicados a imagens médicas são intensamente explorados por equipes do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC-USP),
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP-USP), Instituto do Coração do Hospital
das Clı́nicas da Faculdade de Medicina da USP (INCOR-USP) e do Instituto de Compu-
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tação da Universidade Estadual de Campinas (IC-Unicamp), entre outros, destacando-se
como trabalhos mais recentes: Traina Jr et al. (2007), Furuie et al. (2007), Felipe et al.
(2008), Razente et al. (2008), Ribeiro et al. (2008), Barione et al. (2008), Torres et al.
(2009), Silva et al. (2010) e Andaló et al. (2010).
Na área de RV, percebe-se que também vem crescendo em qualidade e quantidade os
trabalhos realizados por pesquisadores brasileiros.
O AnatomI (Cunha et al., 2006) é um atlas digital de uso livre e permite, de forma
interativa, a manipulação e o estudo de estruturas tridimensionais do corpo humano com
textos descritivos contendo informações sobre cada estrutura. Com o objetivo de facilitar
o estudo de anatomia e ﬁsiopatologia do câncer de mama, Ramos et al. (2005b) apresentaram um atlas virtual que permite o acesso a uma base dados, fornecendo informações
sobre as estruturas durante a navegação, além de possibilitar a visualização do crescimento
de tumores malignos em estruturas mamárias selecionadas pelo usuário.
A implementação de um sistema voltado para o tratamento de fobias de direção foi
abordada por Paiva et al. (2005). De acordo com os autores, a principal contribuição
do sistema é a ﬂexibilidade que permite a customização de rotas conforme o perﬁl do
paciente.
Um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e
da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) vem conduzindo experimentos com
ambientes virtuais 3D para estimular a realização de atividades rotineiras em pessoas
com sequelas de atenção e percepção, causadas por Acidente Vascular Cerebral (AVC).
Conforme descrito em Cardoso et al. (2006), os pacientes têm aceitado com muito entusiasmo o trabalho nos ambientes virtuais e os resultados obtidos têm apresentado uma
signiﬁcativa recuperação dos nı́veis de atenção e concentração nas atividades cotidianas.
Na área de treinamento odontológico, destacam-se o sistema de treinamento de tratamento ortodôntico de Rodrigues et al. (2006) e os trabalhos sobre cirurgias maxilofaciais
citados por Trevisan et al. (2007), Trevisan et al. (2008) e Olszewski et al. (2008).
Considerando treinamentos e simulações cirúrgicas, destacam-se ainda os trabalhos
de Balaniuk et al. (2006), que apresentaram simulação cirúrgica da mama para efeitos
cosméticos; Alberio e Oliveira (2006), que propuseram um ambiente para simular cirurgia
cardı́aca e o sistema para treinamento de exames ginecológicos de Souza et al. (2006).
Conforme explorado nos próximos capı́tulos, construir aplicações para a saúde exige
grande esforço, desde a análise de requisitos até a implementação e a validação. Por isso,
alguns pesquisadores têm oferecido componentes de software com funcionalidades especı́ﬁcas para a área de saúde, contribuindo para o aumento de produtividade na implementação
de ferramentas especı́ﬁcas dentro de alguns domı́nios. É o caso de Frameworks para au-
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xiliar na produção de ferramentas, abordados por Nunes et al. (2007a), Oliveira e Nunes
(2010) e Cunha et al. (2006).

3.5

Considerações finais

Após a apresentação de conceitos sobre PI, CBIR e RV no capı́tulo anterior, este capı́tulo
teve o objetivo de apresentar trabalhos desenvolvidos dentro dessas três áreas de pesquisa,
especiﬁcamente destinados à área de saúde, que constitui o foco do presente documento,
procurando-se citar trabalhos recentes realizados em diversos paı́ses e também no Brasil.
A partir dos trabalhos apresentados, é possı́vel veriﬁcar que, embora nos últimos anos
tenha crescido a quantidade e a qualidade das aplicações em saúde envolvendo as áreas
abordadas, os resultados obtidos no Brasil são, na sua maioria, ainda limitados a escopos
de pesquisa acadêmica. Esse fato é deduzido quando observa-se que a quase totalidade
dos artigos publicados não cita a inserção das aplicações na rotina dos proﬁssionais de
saúde. Enquanto em vários paı́ses essas aplicações já se tornam produtos que fazem parte
da rotina de trabalho de proﬁssionais da saúde, de forma geral os grupos de pesquisa
brasileiros ainda não conseguiram transferir efetivamente para o setor produtivo, e nem
mesmo para a educação médica, os resultados de suas pesquisas (ou, então, tal fato não
foi reportado nos artigos citados).
Nos próximos capı́tulos são apresentados requisitos para construir aplicações de RV
para treinamento médico, além de alguns resultados obtidos pela pesquisadora e sua
equipe, envolvendo as áreas citadas. Em seguida, no capı́tulo 6, é tecida uma reﬂexão
mais aprofundada sobre os desaﬁos e as oportunidades no cenário brasileiro, de forma a
apresentar os diversos aspectos que necessitam de pesquisa e desenvolvimento para que
os resultados obtidos possam, de fato, trazer benefı́cios sociais e econômicos ao paı́s.
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Capı́tulo

4
Realidade Virtual em treinamento
médico

A diﬁculdade em obter materiais fı́sicos (como cadáveres e cobaias), o alto custo de manutenção desses materiais, a possibilidade de repetição do treinamento, entre outras razões,
tornam o treinamento virtual uma alternativa efetiva para o aprendizado na área de saúde.
A tridimensionalidade e a interação fornecidas pelas técnicas de RV, além da possibilidade de extrapolar os procedimentos reais por meio de ações e visualizações permitidas
somente em aplicações de simulação, são atrativos que tornam essa tecnologia promissora
para a implementação de aplicações destinadas ao treinamento virtual.
É interessante citar, adicionalmente, a tecnologia de Realidade Aumentada (RA), que
além das caracterı́sticas da RV, permite anexar objetos virtuais a cenas do mundo real,
como já mencionado no capı́tulo 2 (Azuma, 1997).
No entanto, a construção dessas ferramentas não constitui uma tarefa trivial. Há
vários requisitos que devem ser contemplados para que as aplicações geradas apresentem
caracterı́sticas próximas às reais.
Neste capı́tulo, primeiramente são discutidos alguns desses requisitos e algumas das
tecnologias de software mais utilizadas atualmente que facilitam alcançar tais exigências. A elaboração desses requisitos constitui uma contribuição da autora, tecida a partir
da experiência obtida durante as pesquisas conduzidas para construir ferramentas para
treinamento médico. Em seguida, são apresentados resultados obtidos por pesquisas con-
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duzidas pela autora e sua equipe. Em cada seção são incluı́das as principais publicações
referentes ao tema abordado.

4.1

Requisitos

O uso de ferramentas de treinamento virtual na rotina da educação na área de saúde exige
a reprodução de sensações próximas às reais, ou seja, as ferramentas devem ser capazes
de gerar a sensação de presença em seus usuários, a qual ser obtida por meio do estı́mulo
dos sentidos humanos (tato, visão e audição).
Conforme aﬁrmado em Nunes e Costa (2008a), a sensação de presença é dependente
não somente das qualidades fı́sicas (resolução, realismo, interatividade, tempo de resposta), mas também da bagagem psicológica do usuário. Cada pessoa reage de maneira
diferente quando exposta à mesma situação real ou virtual (Baños et al., 2000). Mesmo
considerando este componente de individualidade, North et al. (1998) observam que a
concentração nas atividades realizadas no AV está diretamente relacionada com o nı́vel
de interação e com a adequação dos equipamentos de entrada e saı́da.

4.1.1

Dispositivos de interação e visualização

É possı́vel construir ferramentas fazendo uso de dispositivos convencionais de entrada e
saı́da como mouse, teclado e monitores comuns. No entanto, a maioria das aplicações
destinadas a treinamento de procedimentos somente oferece realismo se houver emprego
de dispositivos que proporcionem imersão e interação adequadas.
De grande utilidade são os rastreadores de posição, dispositivos que fornecem posicionamento em tempo real e orientação de movimento de objetos ou pessoas. As luvas de
dados também têm sido amplamente empregadas em experimentos nos quais é necessária a
manipulação de objetos. Conforme já mencionado no capı́tulo 2, esses dispositivos podem
capturar os movimentos das mãos e dos dedos, fazendo com que as respostas do ambiente
sejam compatı́veis com tal movimentação.
Considerando a necessidade de reproduzir ações adequadas para interação, de especial
importância para as ferramentas destinadas ao treinamento virtual de procedimentos são
os equipamentos hápticos, que permitem medir a intensidade de força imprimida pelo
usuário e proporcionar um feedback em função da força aplicada. São bastante utilizados
em aplicações que simulam a manipulação de dispositivos médicos para realização de
procedimentos clı́nicos e cirúrgicos.
Para proporcionar visão estereoscópica, que favorece a percepção de profundidade,
são utilizados dispositivos diversos. Óculos estereoscópicos construı́dos com tecnologias e
preços variados são os mais comuns. Outro equipamento muito utilizado na área médica
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é vı́deocapacete, o HMD (capı́tulo 2), que permite isolar o usuário do mundo real e
projetar imagens capazes de propiciar alto grau de presença. Entretanto, está no grupo
de equipamentos de saı́da que mais gera problemas de saúde em seus usuários, tais como
náuseas e tonturas (Reitinger et al., 2007). Os HMDs são utilizados em variados tipos
de aplicações médicas, desde tratamentos de fobias e problemas neuropsiquiátricos até a
visualização de imagens para procedimentos cirúrgicos, por meio de técnicas de Realidade
Aumentada (Reitinger et al., 2007). Dentro dessa categoria também estão as CAVEs,
que, além de sensores de movimento, podem utilizar som 3D, gerando sensações bastante
reais. Sua grande vantagem é permitir que várias pessoas compartilhem simultaneamente
a mesma experiência (Tarr e Warren, 2002).

4.1.2

Objetos tridimensionais

Conforme mencionado em Nunes e Costa (2008a), nas ferramentas de treinamento virtual na área de saúde objetos 3D são usados para representar pacientes, equipamentos,
ambientes (consultórios, salas de cirurgia) e órgãos humanos.
As ferramentas para modelagens 3D oferecem inúmeros recursos para a construção
desses objetos sintéticos. Por meio de elaboração artı́stica de malhas é possı́vel gerar
objetos com caracterı́sticas bem próximas das reais. No entanto, se o treinamento exigir
casos especı́ﬁcos, como, por exemplo, a simulação de um procedimento cirúrgico para
um determinado paciente, o ideal é que os objetos sejam construı́dos a partir de dados
provenientes de imagens médicas reais, geradas por meio de modalidades de imagens
médicas.
As modalidades de diagnóstico por imagens se estabeleceram há algum tempo, valendo-se de uma variedade de técnicas de aquisição como Tomograﬁa Computadorizada
(TC), Ressonância Magnética Nuclear (RMN) e Ultrassonograﬁa (US), sendo que cada
uma delas considera diferentes caracterı́sticas do corpo humano para formar a imagem.
Na TC, a imagem deriva do tratamento informatizado dos dados obtidos numa série
de projeções angulares de raios-X. De maneira simpliﬁcada, a imagem apresentada traduz
uma seção transversal (uma “fatia”) do corpo do indivı́duo, conforme citam Wagner et al.
(2003).
A RMN é uma técnica que permite determinar propriedades de uma substância por
meio da correlação da energia absorvida com a frequência, na faixa de MegaHertz, do
espectro eletromagnético. Usa propriedades dos núcleos dos átomos ou ı́ons para mapear
os tecidos, sob a inﬂuência de um campo magnético, produzindo imagens de alta qualidade
(Hennel e Klinowski, 1993).
A US é uma modalidade de imagem médica que aproveita o eco produzido pelo som
para compor, em tempo real, as sombras produzidas pelas estruturas e órgãos do orga44
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nismo. Ao encontrarem um anteparo, as ondas sonoras são reﬂetidas, retornando ao seu
ponto de origem. Se for medido o tempo despendido desde a emissão até a recepção
do sinal de retorno, pode-se determinar com boa precisão a distância percorrida, sendo
possı́vel a tradução em uma escala de cinza, que formará a imagem dos órgãos internos
(Handolin et al., 2007). Exemplos de imagens geradas por essas modalidades são apresentados na Figura 4.1.

(a) Tomografia
zada

Computadori-

(b) Ressonância
Nuclear

Magnética

(c) Ultrassonografia (cérebro de feto)

Figura 4.1: Imagens de cérebro obtidas por diferentes modalidades (Sayeg, 2010).
As modalidades que geram seções transversais (RMN, TC, entre outras) permitem um
mapeamento direto para objetos virtuais 3D, aplicando-se técnicas de reconstrução de
imagens. Para aquelas que geram apenas algumas visões, como US 2D e mamograﬁa, é
possı́vel aplicar técnicas de simulação dos objetos 3D a partir de medidas extraı́das das
imagens 2D. Um exemplo desse tipo de simulação é apresentado na seção 4.5.

4.1.3

Detecção de colisão

Para muitas aplicações construı́das para a área de saúde, principalmente quando o objeto
de pesquisa é a simulação de procedimentos, aspectos como precisão, tempo de resposta,
conhecimento do local de impacto e veriﬁcação de interpenetração entre os objetos são
fundamentais. Por isso, a detecção de colisão torna-se um fator extremamente relevante
nessa classe de aplicações.
Lau et al. (2002) classiﬁcam a detecção de colisão em dois grandes grupos: detecção
em objetos rı́gidos, que envolve o teste de penetração de um objeto em outro e detecção em
objetos deformáveis (superfı́cies ﬂexı́veis), que trata, além da interação entre os objetos,
das deformações causadas por esta interação. Na detecção de colisão em objetos rı́gidos,
podem ser utilizadas três aproximações: subdivisão hierárquica do espaço, subdivisão
hierárquica do objeto e cálculo incremental da distância.
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Os métodos de colisão em objetos deformáveis, por sua vez, são baseados na subdivisão hierárquica do objeto, a qual pode considerar objetos de dois tipos: representados
por polı́gonos encadeados e representados por superfı́cies paramétricas (mapeamentos de
algum subconjunto do plano ao espaço). No primeiro caso, os objetos são deformados
alterando-se as posições dos vértices dos polı́gonos. Já os representados por superfı́cies
paramétricas são, geralmente, deformados pela alteração do controle de pontos da superfı́cie (Lau et al., 2002).

4.1.4

Deformação

Ambientes Virtuais para treinamento em saúde podem ser compostos de objetos estáticos,
os quais mantêm a mesma forma durante toda sua existência e dinâmicos, que mudam
de posição, forma ou aparência devido a alguma ação ocorrida. Para que um AV seja
realista, é necessário planejá-lo da forma mais próxima ao cotidiano, deﬁnindo suas ações
e reações.
A deformação é uma das reações a serem analisadas, sendo que o comportamento
dos objetos deformados é representado por uma simulação geométrica, fı́sica ou hı́brida.
Choi et al. (2002) deﬁnem a simulação geométrica como aquela baseada em manipulações
de dados geométricos como vértices e pontos. A simulação fı́sica utiliza a dinâmica, ramo
da fı́sica que estuda as relações entre as forças e os movimentos que são produzidos por
essas, ou seja, se preocupa com a causa e a consequência dos estı́mulos inseridos em um
ambiente (Ramalho Jr. et al., 1993).
Conforme veriﬁcado em Pavarini (2006), na literatura três técnicas são mais citadas
para se obter deformação de objetos em aplicações de RV: Deformação Livre de Forma
(Free Form Deformation – FFD) (Gibson e Mirtch, 1997), Massa-Mola (Mass Spring –
MS )(Zill, 2003) e Elementos Finitos (Finite Elements – FE )(Gladlin, 2003).
Na FFD, o objeto é envolvido por uma grade que sofre deformação. Mesmo sendo
versátil, Choi et al. (2002) aﬁrmam que nesse método é difı́cil limitar as deformações para
pequenas regiões, diﬁcultando a obtenção de realismo na cena.
A caracterı́stica principal dos Elementos Finitos é a discretização da malha de um
domı́nio contı́nuo em um conjunto de subdomı́nios discretos. A discretização do domı́nio
é o primeiro passo em qualquer análise de elementos ﬁnitos, pois a maneira na qual o
domı́nio é discretizado afetará as exigências de armazenamento no computador, o tempo
de processamento e a precisão dos resultados numéricos (Hirota et al., 1999). A teoria da
elasticidade aﬁrma que a deformação de um corpo é proporcional à tensão aplicada desde
que o limite elástico do material não seja excedido (Zill, 2003). A análise de qualquer
tipo de estrutura pode ser feita pela integração das equações da teoria da elasticidade.
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As diﬁculdades para realizar essa integração levam, porém, à formulação de modelos
matemáticos aproximados (Hirota et al., 1999).
Por ﬁm, o método Massa-Mola é uma técnica baseada na fı́sica que permite a remodelagem de objetos deformados usando nós de massa conectados por molas. A mola pode ser
considerada como uma estrutura que possui elasticidade e permite a deformação quando
nela é exercida uma pressão. A força de uma mola é normalmente linear, baseada na lei
de Hooke, mas molas não lineares podem ser usadas para simularem tecidos como pele
humana, que exibem um comportamento não elástico (Zill, 2003).

4.1.5

Estereoscopia

Em RV, a sensação de imersão é otimizada usando-se conceitos de estereoscopia (capı́tulo 2). Há vários métodos para se obter esta sensação.
Johanson (2001) apresenta a técnica de vı́deo estereoscópico, no qual posicionam-se
duas câmeras em posições distintas, que geram imagens ligeiramente deslocadas.
O método de polarização da luz baseia-se na utilização de ﬁltros, fazendo com que
as imagens de um par estereoscópico sejam projetadas em planos verticais e horizontais
(Machado, 2003). Outra técnica é a utilização de óculos obturadores com lentes de cristal
lı́quido, que ﬁcam instantaneamente transparentes ou opacas de acordo com um sistema
de controle prévio, sincronizados com a imagem projetada.
Destaca-se, ainda, a visualização do par estéreo Lipton (2005), na qual são apresentadas duas imagens, lado a lado, de forma com que cada imagem seja posicionada levando
em conta a distância entre os olhos do observador.
O método de estereoscopia que utiliza cores e diferentes profundidades codiﬁcadas
é denominado “Disparidade Cromática”. Essa técnica baseia-se na utilização de lentes
especiais, as quais realizam a codiﬁcação das profundidades por meio de suas cores. As
lentes mudam a trajetória da luz que as atravessa de acordo com a cor do objeto, gerando
o efeito estéreo.
Na técnica de anaglifos os objetos são obtidos por uma combinação ﬁnita (azul-vermelho
ou verde-vermelho) de cores, gerando uma sensação de profundidade e imersão no ambiente. O emprego dessa técnica requer a disponibilização de um par de imagens em
cores diferentes, correspondente a duas perspectivas de um mesmo objeto. Essas serão
vistas, respectivamente, pelas lentes com as mesmas cores, que atuarão como ﬁltros para
a visualização.
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4.1.6

Precisão e tempo de resposta

Na área de treinamento em saúde, há várias vertentes que podem ser abordadas pelas
aplicações. Alguns exemplos são treinamento de tarefas administrativas para proﬁssionais
da saúde (Lynko, 2011), treinamento de hábitos alimentares (Thrive, 2011) ou de higiene
(Bertrand et al., 2010) e, bem mais comumente, treinamento de procedimentos como os
descritos em Machado (2003), Heng (2005) e Cote et al. (2008). Independentemente do
procedimento que constitui o objeto de pesquisa, para que os simuladores sejam realistas, é
necessário que a resposta ocorra em tempo real e que os métodos implementados forneçam
precisão.
Em Computação, a expressão tempo real, em geral, refere-se à interação simultânea
entre sistemas ou pessoas, com intervalos muito curtos ou com implicações sérias em
relação ao nı́vel do atraso. É, portanto, uma operação em que o par ação/reação deve
demorar menos tempo que o atraso máximo permitido pelo sistema (Shaw, 2003). Assim,
não há uma medida exata de tempo que indica se a execução de um sistema está atingindo
o requisito de tempo real, visto que tal mensuração depende do sistema sob avaliação.
Em RV, as aplicações devem atender ao requisito de fornecer uma resposta dentro de
um tempo máximo a ﬁm de que o usuário tenha a sensação de que a reação do sistema
é imediata à ação executada no AV. Este fator não é obtido trivialmente, visto que a
manipulação de malhas que representam objetos 3D, a interação por meio de dispositivos
convencionais e não convencionais e o uso de bibliotecas gráﬁcas contribuem para a adição
de atrasos no sistema.
A precisão é outro requisito que merece ser citado. Ao contrário de outros campos
de aplicações, como indústria e entretenimento, a área de saúde, muitas vezes, usa objetos virtuais que representam partes do corpo humano de tamanho diminuto. Em uma
aplicação de simulação de biópsia, por exemplo, erros na ordem de milı́metros são inadmissı́veis. A necessidade de realismo exige que muitos sistemas, principalmente aqueles
que simulam procedimentos, forneçam precisão em relação à modelagem e manipulação
de objetos. E este requisito pode ser conﬂitante com a necessidade de respostas em tempo
real. O planejamento adequado de aplicações deve prever uma relação de equilı́brio entre
esses fatores a ﬁm de que a utilização dos sistemas desenvolvidos torne-se viável.

4.2

Tecnologias de software

Como pode ser observado, os requisitos que merecem atenção durante a construção de
ferramentas para treinamento em saúde usando RV podem fazer com que o processo de
implementação seja demorado e com alto custo. No entanto, diversas tecnologias têm sido
disponibilizadas a ﬁm de auxiliar nas implementações, permitindo reuso de software. A
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seguir são citadas algumas disponibilizadas gratuitamente, sendo que o critério de seleção
foi identiﬁcar as mais citadas na literatura durante a condução das pesquisas descritas
mais adiante.
A Virtual Reality Modeling Language (VRML) é provavelmente a linguagem mais
simples para aqueles que estão iniciando a experiência de implementar ambientes 3D interativos. É uma linguagem independente de plataforma que permite a criação de AVs com
caracterı́sticas de animação, movimentos de corpos e interação entre usuários (Ames et al.,
1997). É executada em navegadores da Internet, sendo necessários plugins, também disponı́veis gratuitamente. A linguagem trabalha com geometria 3D e suporta transformações
(rotação, translação, escala), texturas, luz e sombreamento, além do mecanismo de Nı́vel
de Detalhe (LOD, level of detail ), responsável por disponibilizar a quantidade necessária
de dados para um objeto com base na sua importância na cena. Embora considerada ultrapassada por alguns pesquisadores por ter o X3D como sua evolução (Web3D Consortium,
2011), esta linguagem ainda é bastante empregada para o ensino de RV para iniciantes.
A Direct3X (Microsoft, 2011) é uma coleção de APIs (Application Programming Interface) utilizada principalmente para desenvolver aplicativos 3D interativos e em tempo
real. Entre seus principais recursos úteis para implementar aplicações de RV em saúde
estão bibliotecas para inserção de dispositivos de interação como joysticks e controladores de jogos (DirectInput), comunicação em rede (DirectPlay) e manipulação de sons 3D
(DirectSound3D).
A Open Graphics Library (OpenGL), descrita por Kilgard (1997), é uma API multiplataforma e multilinguagem para a escrita de aplicações capazes de produzir gráﬁcos
computacionais bidimensionais e tridimensionais, composta por um conjunto de funções
que permitem aos desenvolvedores acessar os recursos gráﬁcos sem atingir o nı́vel de hardware. Fornece suporte a recursos de iluminação, mapeamento de textura, transparência,
animação, entre outros. A API fornece ainda um pequeno conjunto de primitivas gráﬁcas
para construção de modelos, tais como pontos, linhas e polı́gonos.
A API Java3D é disponibilizada pela Sun Microsystems Inc. (Sun Microsystems,
2011), recentemente incorporada pela empresa Oracle, destinada à construção de aplicações e applets em linguagem Java. Fornece suporte a som 3D, animação, interação,
renderização paralela e otimizada. Consiste em uma hierarquia de classes que permite ao
programador trabalhar com construções de alto nı́vel para criar e manipular objetos 3D
geométricos. Além disso, disponibiliza classes e métodos para a implementação de drivers
necessários ao desenvolvimento de aplicações que utilizam dispositivos não convencionais
para interação, visualização e navegação.
X3D é um formato de arquivo livre utilizado para representar cenas e objetos 3D
usando XML (Extensible Markup Language). É um padrão desenvolvido pelo Web3D
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Consortium, um forum destinado à criação de padrões abertos para especiﬁcações para a
Web3D (aplicações tridimensionais para a Internet). De acordo com o Web3D Consortium
(2011), o X3D fornece um sistema de armazenamento, recuperação e execução de objetos
gráﬁcos em tempo real, oferecendo uma arquitetura capaz de suportar uma grande quantidade de domı́nios e cenários do usuário. Para muitos pesquisadores, incluindo aqueles
participantes do próprio Web3D Consortium, o X3D é uma evolução da VRML.
A OGRE (Object-Oriented Graphics Rendering Engine) (Ogre3D, 2011) destaca-se
por poder ser utilizada em diferentes plataformas com diversas conﬁgurações. Além disso,
ela provê diversos plugins e ferramentas para gerar aplicações gráﬁcas, fornecendo recursos
para implementar texturas, iluminação, animação, entre outros.
Outra biblioteca gratuita é a Panda3D que permite adicionar código escrito na linguagem Phyton. Oferece rotinas de renderização gráﬁca, suporte a estereoscopia com anaglifo
e multiplexação, dentre outras funcionalidades, além de permitir ligar seu código a rotinas
em C++ (Panda3D, 2011).
Especiﬁcamente para RA, a biblioteca mais conhecida atualmente é a ARToolKit
(ARToolKit, 2011), que visa a oferecer um conjunto de ferramentas para suporte à captura e à sobreposição de imagens em cenários reais. Fornece suporte ao rastreamento
óptico e implementa técnicas de visão computacional para capturar e identiﬁcar marcadores, utilizados para posicionar e manipular objetos virtuais nas cenas que compõem o
AV. Além disso, disponibiliza utilitários para conﬁgurar e testar o sistema de captura e
reconhecimento dos marcadores.
A partir dessas ou de outras linguagens e bibliotecas, alguns grupos de pesquisa têm
trabalhado para construir pacotes de software especı́ﬁcos para o desenvolvimento de aplicações de RV e RA para a área de saúde.
Uma dessas bibliotecas é a MVL (Medical VR Simulation Library) (Kuroda et al.,
2005), que oferece métodos para manipulação múltipla de dispositivos e deformação interativa, além de suporte a dispositivos hápticos. Outra biblioteca é a SSTML (Surgical
Simulation and Training Markup Language) (Bacon et al., 2006) que permite a integração
de diferentes linguagens no processo de desenvolvimento e é voltada para a simulação de
procedimentos cirúrgicos.
O framework Julius é uma arquitetura de software para visualização, simulação e
navegação na área médica. De acordo com os autores, provê interfaces para combinar
várias funcionalidades, permitindo construir aplicações de cirurgias guiadas por computador em ambientes simples, assim como drivers para rastreadores e dispositivos hápticos
(Keeve et al., 2001). Outro framework nesta área é o MeVisLab, desenvolvido para fornecer algoritmos de processamento de imagens, visualização de métodos de interação, com
foco em imagens médicas (Muhler et al., 2010).
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No Brasil, algumas iniciativas estão sendo conduzidas nesse contexto. O VPat (Virtual
Patients) é um framework desenvolvido com o propósito de suportar aplicações de computação gráﬁca na área médica, com o objetivo de permitir que sistemas de visualização
e exploração de dados médicos possam ser fácil e rapidamente projetados e desenvolvidos
(Freitas et al., 2003).
A biblioteca CyberMed (Machado et al., 2009) tem como objetivo apoiar o ensino e o
treinamento médico por meio de explorações interativas do corpo humano e da simulação
realista de procedimentos médicos em um AV imersivo.
O ViMeT (Virtual Medical Training), descrito em Oliveira e Nunes (2010), é um framework que fornece aplicações semiprontas para simular exames de biópsia, sendo apresentado mais detalhadamente na seção 4.4.
Neste tópico foi dado destaque às tecnologias gratuitas, visto que as pesquisas desenvolvidas pela autora do presente documento e sua equipe seguem este paradigma, conforme
é apresentado nas próximas seções.

4.3

Projeto PuMa

Como embrião da linha de pesquisa de RV aplicada em saúde, o projeto PuMa (Punção
de Mama) teve o objetivo de implementar um protótipo de ferramenta para simular o
procedimento de punção (biópsia) mamária e, assim, veriﬁcar os requisitos necessários
para que fosse possı́vel construir ferramentas para essa ﬁnalidade com grau de realismo
adequado às necessidades do usuário. Boa parte dos requisitos mencionados na seção
anterior derivou-se da experiência deste projeto. Fez parte da construção deste protótipo
a dissertação de mestrado de Lima (2004).
De acordo com Freitas Jr. et al. (1995), a punção de mama consiste em um procedimento ambulatorial de baixo custo, baseado no uso de uma agulha de ﬁno calibre (com
diâmetro interno que varia de 0,6 a 0,8mm). A agulha é introduzida na pele, em direção à lesão, com o intuito de coletar células para posterior avaliação de sua morfologia,
quantidade e distribuição, por meio de exame citológico. Com movimentos de vaivém da
agulha em diversas direções dentro do tumor, ao mesmo tempo em que se puxa o êmbolo
da seringa para a aspiração do material celular no interior do tumor, o material é coletado
e colocado posteriormente em uma lâmina de vidro (INCA, 2011).
Quando se trata da glândula mamária, o procedimento mais indicado é a punção aspirativa por agulha ﬁna (PAAF). Freitas Jr. et al. (1995) salientam que a PAAF é uma
das aplicações mais comuns para uso em nódulo cı́stico (nódulo lı́quido), pois pode diferenciar imediatamente este de nódulos sólidos e, ao mesmo tempo, age como tratamento
deﬁnitivo do primeiro, porque permite a aspiração do lı́quido nele contido.
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Azzarelli et al. (1983) esclarece que tanto a precisão quanto a conﬁabilidade da PAAF
dependem de alguns aspectos relacionados ao tumor, tais como o tamanho, a mobilidade
e a localização, fatores que implicam em um certo grau de diﬁculdade na realização do
exame. Por isso, a destreza do médico ao fazer as incisões nos locais certos é que determinará a eﬁcácia do procedimento. Incisões erradas podem causar demora, coleta de
material errôneo ou insuﬁciente, além de desconforto ao paciente.
Usualmente, o treinamento para a execução dos procedimentos de punção é feito sob
a forma de observação, no qual o estudante apenas analisa o proﬁssional experiente na
realização do mesmo em pacientes. É comum, ainda, o treinamento para a manipulação
dos equipamentos utilizados no exame ser conduzido usando-se cobaias, embora haja
movimentos para limitar esta prática (Pinheiro e Acra, 2007). O objetivo do treinamento
é que o aprendiz adquira domı́nio da seringa e da agulha para ser capaz de encontrar a
localização exata do local de inserção do instrumento (seringa) e executar a punção do
material.
O protótipo construı́do no projeto PuMa usa RV não imersiva em uma plataforma
convencional, com as interações disponibilizadas pelo mouse e a visualização em monitor
de vı́deo, tendo sido implementado usando a API Java3D (Lima et al., 2004b).
Foram construı́dos objetos tridimensionais para representar uma mama normal, usado
no inı́cio do treinamento e uma mama deformada (a deformação, neste caso, não ocorre
em tempo real, mas por meio da substituição de objetos). Para a representação do nódulo
(que é a estrutura de interesse no exame de punção) na cena 3D, foi utilizada uma esfera
simples, com a possibilidade de deﬁnir seu raio, a ﬁm de permitir treinamento com casos
relativamente variados. Na representação da cena não é possı́vel ver o nódulo, visto que
este se encontra no interior da mama, coberta pela pele e outras estruturas da mesma.
Para representar o instrumento médico utilizado no procedimento, foi modelada uma
seringa comum, dividida em partes (agulha, tubo e êmbolo), a ﬁm de permitir manipulação
de partes especı́ﬁcas durante a execução do treinamento. A ﬁm de veriﬁcar se o aprendiz
conseguiu alcançar o objetivo (atingir o nódulo) foi implementada detecção de colisão na
agulha que compõe a seringa virtual (Lima et al., 2004b). Na Figura 4.2 são apresentados
os objetos modelados citados.
Alguns casos com dados de pacientes foram armazenados em um banco de dados,
permitindo a escolha de um determinado caso para treinamento (Figura 4.3). A Figura
4.4 apresenta a interface de trabalho para o usuário executar o treinamento. A aplicação
fornece as imagens mamográﬁcas do caso selecionado, visto que no exame real o médico faz
uso de tais imagens para determinar o local para a incisão da seringa e posterior punção
do material do nódulo. A interação do usuário é realizada com o mouse, sendo possı́vel os
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(a) mama – inicial e deformada

(b) nódulo

(c) seringa

Figura 4.2: Objetos modelados para simulação de punção mamária (Lima, 2004).
movimentos de translação e rotação. A Figura 4.5 apresenta a interface disponibilizada
quando o exame está terminado.

Figura 4.3: Interface para seleção de caso para estudo (Lima, 2004).
O protótipo aqui apresentado foi uma das primeiras aplicações de RV para a área médica no Brasil. Assim, não havia muita bibliograﬁa disponı́vel sobre tecnologias e requisitos para a construção de ferramentas desta categoria. Por isso, este projeto forneceu um
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CAPÍTULO 4. REALIDADE VIRTUAL EM TREINAMENTO MÉDICO

Figura 4.4: Interface para treinamento do procedimento de punção (Lima, 2004).

Figura 4.5: Interface disponibilizada na ﬁnalização do treinamento (Lima, 2004).
embasamento para suprir essas lacunas, possibilitando identiﬁcar pontos que deveriam ser
melhorados, como visualização com estereoscopia e interação, assim como funcionalidades
necessárias comuns a aplicações desta natureza, como detecção de colisão com precisão e
deformação em tempo real. A partir da identiﬁcação dessas necessidades, vários projetos
foram iniciados, culminando na execução do framework ViMeT, descrito a seguir. Os resultados deste projeto foram divulgados nas seguintes publicações: Lima e Nunes (2004),
Lima et al. (2004a) e Lima et al. (2004b).

4.4

Framework ViMeT

Um framework orientado a objetos consiste em um conjunto de classes abstratas e/ou
concretas usadas para o desenvolvimento de uma aplicação com domı́nio especı́ﬁco, com
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o objetivo de se obter a máxima reutilização no desenvolvimento de aplicações (Johnson,
1997).
Bastos et al. (2004) enfatizam que os frameworks de RV permitem que o usuário se
concentre no desenvolvimento da aplicação propriamente dita, visto que, em geral, oferecem abstração de dispositivos, abstração de sistema de projeção, grafos de cena especializados, heurı́sticas de interação com o AV, suporte a sistemas distribuı́dos e renderização
distribuı́da.
O ViMeT é um framework orientado a objetos, em desenvolvimento, elaborado a
partir de três aplicações desenvolvidas previamente: detecção de colisão com precisão,
deformação em tempo real e estereoscopia.
Na detecção de colisão com precisão foi desenvolvida uma técnica que, a partir de um
reﬁnamento dos métodos BoundingBox e BoundingSphere 1 , fornecidos pela API Java3D,
permite detectar precisamente, e de forma conﬁgurável, o momento de encontro entre
dois objetos no AV. Para o reﬁnamento é utilizado o conceito de Octrees: divide-se a área
de detecção de colisão em octantes e depois escolhe-se o octante não vazio cujo centro
apresenta a menor distância em relação ao centro do objeto em colisão. Este processo é
repetido até que o reﬁnamento atinja uma distância pré-estabelecida (Kera, 2005).
A aplicação desenvolvida para executar deformação em tempo real emprega o método
Massa-Mola (seção 4.1.4). A partir da identiﬁcação de um vértice inicial para a deformação, são calculadas as novas posições do vértice e dos seus vizinhos, considerando parâmetros fornecidos pelo usuário empregados em equações provenientes da Fı́sica (Pavarini,
2006).
Em relação à visualização com estereoscopia, atualmente o ViMeT contempla a técnica
de anaglifos (seção 4.1.5), considerando o seu baixo custo e a indisponibilidade de outros
dispositivos para implementar técnicas mais elaboradas (Botega, 2005).
De posse das aplicações citadas, o ViMeT foi projetado a partir de uma análise de
domı́nio, resultando nas seguintes especiﬁcações atualmente atendidas:
• AV dinâmico, com dois objetos modelados: um para representar o órgão humano e
outro para representar o instrumento médico;
• inclusão das funcionalidades de estereoscopia, detecção de colisão e deformação descritas anteriormente, mas de tal forma que seja possı́vel adicionar posteriormente
outras técnicas para essas funcionalidades;
• armazenamento dos dados (parâmetros de objetos e funcionalidades selecionados)
das aplicações geradas;
1

Esses métodos envolvem os objetos por cubos e esferas, respectivamente, indicando a ocorrência de
colisão quando essas primitivas se interpenetram.
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• disponibilização de uma interface gráﬁca para auxiliar no processo de instanciação;
• integração de dispositivos não convencionais para interação.
Na Figura 4.6 é apresentado o diagrama do projeto arquitetural do ViMeT que tem
como função fornecer uma visão geral da estrutura do framework. Nele é possı́vel observar a utilização de um SGBD, uma camada que representa as classes, uma camada que
representa a ferramenta de instanciação (denominada ViMeTWizard e detalhada adiante)
e as duas formas de instanciação possı́veis (Oliveira e Nunes, 2010).

Figura 4.6: Diagrama do projeto arquitetural do ViMeT (Oliveira e Nunes, 2010).
A ﬁm de permitir a atualização do framework, sua implementação foi planejada de
forma que cada funcionalidade estivesse contida em uma ou mais classes, sendo deﬁnida
uma classe (Environment) responsável por criar o AV e acoplar as funcionalidades selecionadas para uma determinada aplicação. O diagrama de classes apresentado na Figura
4.7 ilustra as classes da versão atual do ViMeT.

4.4.1

Ferramenta de instanciação

Uma vez que o ViMeT é constituı́do por uma coleção de classes, novas aplicações podem ser criadas simplesmente instanciando-se as classes e utilizando os métodos que essas
disponibilizam. Os passos para tal instanciação são exempliﬁcados em um manual construı́do para esta ﬁnalidade. Está disponı́vel, ainda, a documentação no formato Javadoc
de todas as classes e métodos (http://www.each.usp.br/lapis/ViMeT.htm).
Os usuários de um framework são os desenvolvedores de software que têm conhecimento do paradigma utilizado pela linguagem de programação. No entanto, conhecer
profundamente classes e métodos é um processo que demanda tempo e, consequentemente,
pode diminuir a produtividade almejada pelo reuso de software.
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Figura 4.7: Diagrama de classes da versão atual do ViMeT (Corrêa e Nunes, 2009).
Visando a contribuir com o aumento de produtividade, foi desenvolvida uma ferramenta, denominada ViMeTWizard, que executa a instanciação automatizada das classes
do ViMeT, culminando na geração do código (em linguagem Java) de uma aplicação
semipronta, a partir de parâmetros deﬁnidos pelo usuário (Nunes et al., 2007a). Esses
parâmetros são armazenados em um banco de dados, permitindo posterior recuperação.
Assim, é possı́vel gerar uma nova aplicação com os mesmos parâmetros de uma aplicação
anteriormente construı́da.
Nas Figuras 4.8, 4.9 e 4.10 são apresentadas interfaces que auxiliam no processo de
instanciação. Primeiramente o usuário fornece o nome da nova aplicação. Em seguida,
deve selecionar os objetos modelados que representarão o órgão humano e o instrumento
médico utilizado no exame de biópsia; esses objetos devem ser previamente modelados e
ter seus dados armazenados no banco de dados (Figura 4.8).
Na sequência, são deﬁnidas as funcionalidades desejadas para a aplicação (detecção de
colisão, deformação e estereoscopia) e as técnicas disponı́veis para cada uma delas. Como
já mencionado, o paradigma de orientação a objetos permite que classes sejam adicionadas
disponibilizando novas funcionalidades e técnicas; quando isso ocorre, é necessário que esta
guia seja alterada a ﬁm de disponibilizar os novos artefatos de software na instanciação
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(a) Guia para selecionar dados da Aplicação

(b) Seleção de Objetos

Figura 4.8: ViMeTWizard : aplicação e objetos (Oliveira e Nunes, 2010).
automatizada proporcionada pela ViMeTWizard. Após selecionar as funcionalidades, há
a possibilidade de escolher os dispositivos de interação desejados, conforme apresentado
na Figura 4.9 (mais detalhes sobre a interação são apresentados na próxima seção).
Por ﬁm, o código é gerado e compilado, disponibilizando uma aplicação de biópsia que
pode ser customizada de acordo com as necessidades do usuário (Figura 4.10).
Exemplos de aplicações geradas usando a ferramenta ViMeTWizard estão disponibilizados nas Figuras 4.11 e 4.12.

4.4.2

Interação

Considerando que em aplicações de treinamento médico a interação exerce um papel
fundamental, esta seção visa a detalhar as formas de interação atualmente disponı́veis no
ViMeT.
Conforme deﬁnem Freitas et al. (2003), a interação em AVs dinâmicos ocorre quando
o usuário realiza operações de seleção, manipulação e navegação no mundo sintético 3D,
por meio das denominadas técnicas de interação. Essas técnicas consistem em comandos
e dados deﬁnidos na implementação do sistema de RV, enviados a este para a execução
de determinadas tarefas.
De acordo com o descrito em Corrêa et al. (2008), o módulo de interação do ViMeT
adota inicialmente mouse e teclado como dispositivos convencionais, e luva de dados e
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(a) Seleção de Funcionalidades

(b) Seleção de Dispositivos

Figura 4.9: ViMeTWizard : funcionalidades e dispositivos (Oliveira e Nunes, 2010).
equipamento háptico como dispositivos não convencionais. O diagrama da Figura 4.13
ilustra as possibilidades de interação com esses dispositivos, observando-se as combinações
permitidas ao desenvolvedor.
O teclado é utilizado tanto para navegação quanto para seleção e manipulação de
objetos no AV. Os demais dispositivos são utilizados para seleção e manipulação. Para
manipular o órgão humano podem ser usados o teclado ou a luva de dados. O instrumento médico é manipulado pelo mouse ou dispositivo háptico. O controle do sistema é
realizado automaticamente, visto que as operações de navegação e manipulação podem
ser realizadas sem a interrupção da interação.
A inserção dos dispositivos convencionais foi implementada usando-se classes da API
Java3D. Para os dispositivos não convencionais foram usados os drivers disponibilizados pelos fabricantes (implementados em linguagem C), fazendo-se a integração entre
as linguagens por meio da API JNI (Java Native Interface), que permite a interoperação entre a aplicação escrita em Java e bibliotecas e programas desenvolvidos em outras
linguagens, como C, C++ e Assembly, conforme detalhado em Corrêa et al. (2009) e
Cornell e Horstmann (2003). Nas Figuras 4.14 e 4.15 são apresentados exemplos de interação com os dispositivos citados.
Atualmente o projeto do ViMeT envolve diversos alunos de Iniciação Cientı́ﬁca, Mestrado e Doutorado. O objetivo é, em médio prazo, gerar aplicações com realismo que
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(a) Geração do código

(b) Aplicação gerada

Figura 4.10: ViMeTWizard : geração de código e aplicação (Oliveira e Nunes, 2010).

(a) Aplicação com anaglifos

(b) Aplicação com nova modelagem de seringa

Figura 4.11: Aplicações geradas: punção de mama (Oliveira e Nunes, 2010).
possam ser efetivamente usadas na rotina da educação médica. Tal objetivo está con-
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(a) Aplicação sem anaglifos

(b) Aplicação com anaglifos

Figura 4.12: Aplicações geradas: punção de nádegas (Oliveira e Nunes, 2010)
.

Figura 4.13: Interação da versão atual do ViMeT (Corrêa e Nunes, 2009).

(a) Teclado

(b) Mouse

Figura 4.14: ViMeT : interação com dispositivos convencionais (Corrêa et al., 2009).
tido dentro da proposta de construir ambientes virtuais colaborativos no INCT–MACC
(LNCC, 2011).
Entre as atividades em desenvolvimento estão: estudo da resistência dos tecidos do
corpo humano para permitir deformação mais adequada, deﬁnição de novos métodos de de61
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(a) Luva de dados

(b) Dispositivo háptico

Figura 4.15: ViMeT : dispositivos não convencionais (Corrêa et al., 2009).
tecção de colisão em tempo real, estudo e implementação de algoritmos em GPU (Graphics
Processing Unit) a ﬁm de diminuir o tempo de processamento dos algoritmos, estudo de
técnicas de iluminação para proporcionar realismo na visualização dos objetos, elaboração
de jogos sérios (serious games), elaboração de métodos de avaliação para veriﬁcação do
aprendizado de conteúdos e habilidades adquiridos pelo usuário durante o uso das ferramentas de treinamento e deﬁnição de critérios para teste de programas baseados em Grafo
de Cena.
O desenvolvimento do framework ViMeT também envolve colaborações com a Escola Politécnica-USP, Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação-USP, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade-USP, Universidade de Campinas, Universidade Federal da Paraı́ba e Universidade de Brası́lia. Entre as as principais publicações decorrentes deste projeto estão: Bezerra et al. (2009), Botega e Nunes (2005),
Corrêa e Nunes (2009), Corrêa et al. (2008), Corrêa et al. (2009), , Kera e Nunes (2005),
Kera et al. (2008), Nunes e Costa (2008b), Nunes et al. (2007a), Oliveira e Nunes (2007),
Oliveira e Nunes (2010), Oliveira et al. (2006), Oliveira et al. (2007a) e Oliveira et al.
(2007b). Salienta-se que o trabalho apresentado em Bezerra et al. (2009) recebeu o prêmio
de melhor artigo na edição de 2009 do Workshop de Informática Médica (WIM), realizado
no Congresso da Sociedade Brasileira de Computação.

4.5

Geração de estudos de caso

Na rotina médica real, cada paciente é único e a conduta em relação a um procedimento
deve ser estabelecida de acordo com as caracterı́sticas individuais do mesmo. Para que a
efetividade de um treinamento virtual se consolide, é necessário evitar vı́cios em relação aos
objetos de estudo, contemplando-se casos diferentes e com diﬁculdades variadas. A partir
dessas constatações, foi veriﬁcado que o projeto PuMa (seção 4.3) deveria ser incrementado
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no sentido de gerar casos variados a partir de dados provenientes de imagens reais. Assim,
paralelamente ao desenvolvimento do framework ViMeT (seção 4.4), um estudo inicial
sobre a geração de estudos de caso a partir de imagens médicas foi conduzido, permitindo
obter malhas tridimensionais com base em medidas extraı́das de imagens mamográﬁcas.
De acordo com o exposto em Delﬁno (2007), inicialmente o sistema para geração de
estudos de caso obtém as duas imagens das visões geralmente disponibilizadas no exame
mamográﬁco: crânio-caudal (CC) e médio-lateral-oblı́qua (MLO), conforme exempliﬁcado
na Figura 4.16. Essas imagens são submetidas a operações de pré-processamento, que
preparam a imagem para a extração de caracterı́sticas.

(a) Imagem CC.

(b) Imagem MLO.

Figura 4.16: Imagens mamográﬁcas para gerar estudos de caso (Delﬁno, 2007).
Após o pré-processamento, um algoritmo de segmentação usando uma técnica adaptada de crescimento de região é executado para separar a área da imagem referente à mama
do fundo da mesma, resultando em imagens semelhantes às exempliﬁcadas na Figura 4.17.
Uma vez obtidas as imagens segmentadas, passa-se à extração de medidas. Primeiramente, localizam-se os pontos superiores e inferiores da mama na imagem. Em seguida,
executa-se o cálculo dos vértices internos, com base na distância entre o limite inferior
e superior da mama – a quantidade de vértices desejados é deﬁnida pelo usuário e determina a precisão da malha a ser gerada. Na Figura 4.18 é ilustrado o funcionamento
do algoritmo de extração de medidas aplicado nas imagens da Figura 4.17. No exemplo
apresentado são extraı́dos 3 vértices em cada visão.
Depois de efetuados os cálculos para deﬁnir as posições dos vértices, é realizado o
alinhamento entre as imagens das visões CC e MLO, tendo o local correspondente ao
mamilo como ponto de partida do algoritmo. Ao ﬁnal, são obtidas coordenadas 2D que
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(a) Imagem CC.

(b) Imagem MLO.

Figura 4.17: Imagens mamográﬁcas após a segmentação (Delﬁno, 2007).

(a) Imagem CC.

(b) Imagem MLO.

Figura 4.18: Posições de vértices adquiridos da imagem mamográﬁca (Delﬁno, 2007).
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necessitam ser convertidas para 3D, permitindo, assim, a construção da mama sintética
3D.
A conversão é executada aplicando-se as equações 4.1, 4.2 e 4.3, onde pCC representa
as coordenadas dos pixels da mama na visão CC formado pelo valor da abscissa (xCC)
e da ordenada (yCC); pM LO corresponde às coordenadas dos pixels da mama na visão
MLO composto pelo valor da abscissa (xM LO) e da ordenada (yM LO) e p3D representa
o mapeamento das coordenadas 2D em 3D. Esse mapeamento é aplicado a todos os pixels
obtidos durante a fase de extração de medidas (Delﬁno, 2007).
Após a normalização dos valores obtidos, o resultado é armazenado em um arquivo
no formato Object File, para posterior recuperação das coordenadas geradas. O formato
Object File, popularmente conhecido como formato obj, é um padrão criado para o armazenamento de estruturas poligonais tridimensionais. Conforme explicado em Delﬁno
(2007), dentre as operações existentes no padrão foram utilizados apenas os comandos v
e f , que representam, respectivamente, os vértices do modelo sintético 3D e a forma de
ligação desses vértices para formar as faces do modelo.
O comando v exige três parâmetros que, representam as coordenadas (x, y, z) do vértice. A cada vez que a instrução v é empregada, é criado um novo vértice e a ele é
atribuı́do um ı́ndice, a ﬁm de facilitar sua referência posterior na construção das faces.
O comando f recebe como entrada n parâmetros que representam as ligações dos ı́ndices
dos vértices gerados pelo comando v, onde n é o total de vértices que a face possui (3
para faces triangulares, 4 para faces com o formato quadrado, 5 para faces no formato
de pentaedro, e assim sucessivamente) (Delﬁno, 2007). A Figura 4.19 apresenta o código
gerado a partir das coordenadas obtidas após a normalização.

pCC = (xCC, yCC)
pM LO = (xM LO, yM LO)
p3D = (xCC, yM LO, yCC)

(4.1)
(4.2)
(4.3)

A geração do nódulo sintético tridimensional segue passos semelhantes aos descritos
para a geração da malha que representa a mama. Nesse caso, porém, o nódulo é demarcado
previamente por um especialista, conforme exemplo disponibilizado na Figura 4.20.
Uma vez gerados os arquivos no formato obj, estes são disponibilizados no ambiente
de treinamento. Na Figura 4.21 é mostrado um exemplo da importação de um arquivo
no formato .obj para o AV que contém a mama e na Figura 4.22 é ilustrado um exemplo
que contém o nódulo.
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(a) Geração dos ı́ndices.

(b) Geração das faces.

Figura 4.19: Código fonte para representar a mama no formato obj (Delﬁno, 2007).

(a) Imagem CC.

(b) Imagem MLO.

Figura 4.20: Imagem mamográﬁca com o nódulo demarcado (Delﬁno, 2007).

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 4.21: Modelos wireframe da mama (Delﬁno, 2007).
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 4.22: Modelos wireframe do nódulo (Delﬁno, 2007).
Um exemplo do AV com um estudo de caso gerado, no qual os objetos são cobertos
por texturas é apresentado na Figura 4.23.

Figura 4.23: Ambiente Virtual para treinamento (Delﬁno, 2007).
Na Figura 4.24 é apresentado o mesmo estudo de caso da Figura 4.23, mas agora
desconsiderando o uso de texturas.
A metodologia empregada neste projeto pode ser expandida para permitir a geração
de malhas representativas de objetos 3D a partir de imagens de outras modalidades médicas que não geram seções transversais, considerando as mais variadas partes do corpo
humano. Dessa forma, é possı́vel produzir estudos de casos com diferentes nı́veis de diﬁculdades e correspondentes a imagens reais, favorecendo o aprendizado com ferramentas
virtuais. As principais publicações resultantes deste projeto foram Delﬁno e Nunes (2006),
Delﬁno e Nunes (2007a), Delﬁno e Nunes (2007b) e Delﬁno e Nunes (2009).
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Figura 4.24: Ambiente Virtual para treinamento – modo wireframe (Delﬁno, 2007).

4.6

Atlas virtuais

Como já observado, há diversas categorias de aplicações quando se trata de treinamento
usando RV na área de saúde. Uma das áreas bem exploradas é a criação de laboratórios
virtuais, que permitem a diminuição de custos na educação em saúde à medida que diminuem a necessidade de criação e manutenção de laboratórios fı́sicos. Um dos escopos de
interesse neste contexto é o ensino de anatomia.
Os atlas convencionais bidimensionais para estudo de anatomia e ﬁsiologia não permitem, em geral, uma visão integrada de órgãos e sistemas e são limitados em relação
a proporcionar a percepção tridimensional do corpo humano. Apesar de apresentarem
diferentes visões, na maioria dos casos, cabe ao leitor construir de forma imaginária a estrutura tridimensional real (Tori et al., 2009a). A esta diﬁculdade, acrescentam-se os altos
custos de implantação e manutenção de laboratórios que, em muitos casos, podem limitar
o acesso do estudante a estruturas reais, conforme analisaram Ma e Nickerson (2006).
Dentro das pesquisas realizadas pela autora neste contexto, destacam-se o Atlas Virtual da Mama e o projeto VIDA, apresentados a seguir.

4.6.1

Atlas Virtual da Mama

Com o objetivo de facilitar o estudo de anatomia e ﬁsiopatologia do câncer de mama,
a ferramenta apresentada em Ramos et al. (2005b) disponibiliza um atlas virtual que
permite o acesso a uma base dados, fornecendo informações sobre as estruturas durante
a navegação, além de possibilitar a visualização do crescimento de tumores malignos.
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O sistema é composto por dois módulos: Anatomia da Mama e Fisiopatologia do
Câncer. O Módulo de Anatomia da Mama é o responsável por disponibilizar as estruturas
3D modeladas e as informações inerentes a elas, podendo executar, usando o mouse,
operações de rotação e zoom. Por meio das setas do teclado é possı́vel navegar através das
estruturas mamárias, conforme pode ser observado na Figura 4.25, que ilustra a navegação
interativa por um ducto lactı́fero. O usuário “caminha” no interior deste ducto e visualiza
todo seu trajeto. Quando solicitado, o usuário tem acesso a informações sobre a estrutura
acionada no momento (Figura 4.26).

Figura 4.25: Exemplo de navegação no Atlas Virtual da Mama (Ramos et al., 2005b).
No Módulo de Fisiopatologia do Câncer, o usuário pode observar animações com o
objetivo de conhecer como um tumor se desenvolve. Sendo conhecidas as estruturas nas
quais o câncer de mama se desenvolve com maior frequência, como cita Halbe (2000), e
os estágios de avanço da doença (DeVita, 2004), o usuário pode escolher, entre as opções
de visualização do câncer, o quadrante da mama em que deseja observar o tumor se
desenvolvendo, a estrutura mamária, o estágio de desenvolvimento da doença e o tipo de
câncer. A Figura 4.27 ilustra o crescimento de um câncer em diversos estágios e na Figura
4.28 é apresentado um exemplo do desenvolvimento da doença em diferentes estruturas
da mama.
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Figura 4.26: Informação exibida no Atlas Virtual da Mama (Ramos et al., 2005b).

(a) Estágio I

(b) Estágio II

(c) Estágio III

Figura 4.27: Desenvolvimento de carcinoma (Ramos et al., 2005b).

4.6.2

Projeto VIDA

A ideia do projeto VIDA (Virtual and Interactive Distance-learning on Anatomy) é disponibilizar um AV de aprendizagem que forneça atlas anatômico virtual para treinamento
de estudantes da área de saúde, que pode ser acessado a distância, via Internet, utilizando
estereoscopia e interação direta ou por meio de dispositivos convencionais. A Figura 4.29
apresenta uma ilustração conceitual da manipulação dos elementos do atlas virtual, conforme percebido pelo aluno. Após selecionar a estrutura anatômica que irá manipular, o
usuário vê uma projeção 3D à frente do monitor e poderá utilizar as próprias mãos para
interagir com o modelo (Tori et al., 2009a).
No sistema é disponibilizada visualização estereoscópica, sendo que os parâmetros da
projeção, como distância focal e paralaxe, são calibrados de forma que cada usuário tenha
a sensação de estar visualizando a estrutura anatômica no ar, no espaço fı́sico entre o seu
corpo e o monitor (ou tela de projeção).
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(a) Ductos Lactı́feros

(b) Tecido Conjuntivo das Glândulas Mamárias

Figura 4.28: Câncer desenvolvendo-se em diferentes estruturas (Ramos et al., 2005b).

(a) Camada externa do modelo 3D

(b) Camada interna do modelo 3D

Figura 4.29: Interação direta do usuário com estruturas 3D (Tori et al., 2009a).
Conforme ilustrado na Figura 4.30, a arquitetura do sistema VIDA visa a permitir
sua adaptação a realidades de ensino diferentes, podendo ser executado tanto em sistemas
complexos e caros, como CAVEs, quanto em sistemas de baixo custo e na Internet.
O projeto está em desenvolvimento e atualmente a interação funciona com os dispositivos convencionais e parcialmente com o reconhecimento de gestos. Os módulos que
compõem o processo de interação controlam a forma como o usuário interage com o sistema. Para manipular a estrutura anatômica o estudante pode utilizar as mãos, se uma
webcam estiver disponı́vel. Na versão atual, o sistema é capaz de rastrear as mãos do
aprendiz, medindo a distância dessas ao objeto de estudo, provocando a substituição de
objetos projetados e, assim, proporcionando o efeito de “raio-X”, imprimindo a sensação
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Figura 4.30: Arquitetura do Sistema VIDA (Tori et al., 2009a).
de estar acessando camadas mais internas da estrutura anatômica, conforme ilustrado na
Figura 4.29.
Os módulos do grupo Visualização controlam a forma como o conteúdo é mostrado aos
alunos, permitindo que diferentes técnicas possam ser utilizadas, dependendo do equipamento disponı́vel. Por ﬁm, o módulo de Calibração permite ao aluno modiﬁcar parâmetros
tanto de interação como de visualização, “ajustando” o objeto virtual no espaço de forma
a obter a sensação de imersão mais adequada às suas caracterı́sticas.
Diferentemente do Atlas Virtual da Mama, o projeto VIDA é genérico para o ensino
de anatomia, visando a gerar aplicações de quaisquer partes do corpo humano, bastando
obter os modelos 3D necessários e conﬁgurar o sistema para exibi-los. A ﬁm de facilitar
essa construção de aplicações, uma interface gráﬁca é disponibilizada ao usuário, conforme
ilustra a Figura 4.31.
Usando a interface apresentada, o usuário conﬁgura as propriedades da câmera, da
visualização estereoscópica e da aparência do sistema. Também adiciona objetos a serem
exibidos, estabelecendo caracterı́sticas como o número da camada à qual cada estrutura
ﬁcará relacionada, posicionamento, orientação, escala, nomes das estruturas (que serão
exibidos como etiquetas no AV) e textos explicativos que serão disponibilizados durante
a execução do sistema. Esses parâmetros são gravados em um arquivo no formato XML,
posteriormente utilizado para conﬁguração do atlas virtual quando o sistema é executado.
Na Figura 4.32 é apresentada uma aplicação de atlas virtual para a área de Obstetrı́cia
(Nunes et al., 2010).
As principais publicações geradas pelos resultados iniciais das pesquisas realizadas dentro do tema Atlas Virtuais foram: Nunes et al. (2010), Ramos et al. (2005b), Ramos et al.
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(2005a), Tori et al. (2009a) e Tori et al. (2009b) e Tori et al. (2010), sendo que o trabalho
Tori et al. (2009a) recebeu o prêmio de melhor artigo na edição de 2009 do Workshop
sobre Informática na Escola (WIE), realizada no Congresso da Sociedade Brasileira de
Computação.

Figura 4.31: Interface gráﬁca para geração de aplicações.

4.7

Jogos sérios

Tradicionalmente os jogos digitais têm como principal objetivo o entretenimento. Nos
últimos anos, fatores como o barateamento de tecnologia e a popularização de dispositivos
móveis têm proporcionado acesso mais democrático a esse tipo de lazer.
Apesar dessa categoria de software ter surgido com a ﬁnalidade básica de entreter,
o encantamento que proporciona a pessoas de todas as idades, mas principalmente a
crianças e jovens, tem despertado a sua aplicação para ﬁnalidades adicionais, além do
entretenimento. Em uma pesquisa com 100 estudantes da Universidade de São Paulo
(Suzuki et al., 2009), foi veriﬁcado que 83% haviam jogado no último ano e mais da
metade (51,8%) jogavam de uma a três horas por sessão. Felmer et al. (2008) conduziram
uma pesquisa para aferir a aprendizagem implı́cita em usuários de jogos eletrônicos e
apontaram que jogadores intensivos e moderados apresentaram facilidades para captar as
regularidades implı́citas ou presentes de forma subliminar nos jogos, indicando o potencial
de jogos eletrônicos como veı́culo de aprendizado (Machado et al., 2010).
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CAPÍTULO 4. REALIDADE VIRTUAL EM TREINAMENTO MÉDICO

(a) Modelo original

(b) Modelo com etiquetas

(c) Modelo em anaglifos

(d) Operação de escala

(e) Navegação simulando efeito de “raio-x”

Figura 4.32: Atlas virtual para área de Obstetrı́cia (Nunes et al., 2010).
Entre as novas funções atribuı́das aos jogos eletrônicos está a de ensinar algo especı́ﬁco,
seja por meio da transmissão de um conteúdo ou da possibilidade de exercitar alguma
habilidade. A esses jogos com propósito especı́ﬁco, dá-se o nome de serious games ou,
em tradução literal, jogos sérios. Apesar de não haver uma deﬁnição precisa sobre o
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termo serious games, essa classe de jogos visa principalmente a simulação de situações
práticas do dia-a-dia, com o objetivo de proporcionar o treinamento de proﬁssionais,
situações crı́ticas em empresas, conscientização para crianças, jovens e adultos e mesmo
para situações corriqueiras, como escolher os opcionais e a cor de um carro (Zyda, 2005).
Conforme aﬁrmado por Machado et al. (2010), um dos setores que tem se beneﬁciado
dos jogos sérios é a Medicina. As diﬁculdades encontradas na obtenção de materiais
de laboratório, validação de produtos e treinamento de pessoal tornam tais jogos um
importante aliado do ensino na área médica, podendo beneﬁciar tanto estudantes quanto
proﬁssionais. A reprodução de situações cotidianas de forma realista é um requisito para
que um jogo sério seja adequado para a educação em saúde. Por isso, a tecnologia de RV
torna-se uma aliada a esta inovação no processo de aprendizagem.
Os desaﬁos, nı́veis variados de diﬁculdades e a inteligência que aguça a curiosidade do
jogador, presentes nos jogos sérios, podem incrementar a motivação para o aprendizado,
contribuindo para a assimilação de conteúdos e práticas. De acordo com Machado et al.
(2010), o desenvolvimento de um jogo sério para a educação em saúde usando RV é bastante semelhante ao desenvolvimento de qualquer outra aplicação de RV para treinamento
em saúde. No entanto, o planejamento do jogo exige fases adicionais como a deﬁnição
do roteiro, a conceituação artı́stica e a jogabilidade (regras e desaﬁos). Além desses, um
aspecto que deve ser bem planejado é inteligência do jogo. Especialmente em jogos sérios,
deve-se garantir que, ao ﬁnal, o aprendiz tenha atingido o objetivo do jogo, podendo, para
isso, ter percorrido caminhos variados.
De acordo com o descrito na seção 4.4, o estágio atual do framework ViMeT permite
gerar aplicações semiprontas para simular exames de biópsia. Por si só as aplicações
resultantes já poderiam contribuir com a educação médica. Porém, acrescentar um aspecto
de jogabilidade ao treinamento pode torná-lo mais motivador e desaﬁador. Assim, um
estudo em andamento está transformando uma aplicação gerada pelo ViMeT em um jogo
sério.
Inicialmente foram estudados os casos possı́veis de treinamento e os aspectos de jogabilidade possı́veis de serem utilizados. Optou-se por acrescentar três aspectos principais:
pontuação, tempo limite e fases com diferentes nı́veis de diﬁculdade. O objetivo ﬁnal é
atingir um nódulo no interior do órgão humano dentro de um tempo limite. Para isso, o
jogador pode executar caminhos variados com o dispositivo de interação, ganhando pontos à medida que se aproxima do nódulo e perdendo-os quando se afasta. O local em que
o aprendiz perfurou o órgão humano, assim como a distância entre o local perfurado e
o local correto também contribuem com a pontuação. Na Figura 4.33 é apresentada a
interface do jogo com a pontuação obtida pelo jogador.
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Figura 4.33: Interface inicial do jogo com pontuação e tempo.
No jogo são previstas 10 fases, sendo que em cada uma delas aumenta-se um aspecto de
diﬁculdade (nódulo menor, forma ou localização do nódulo, uso de textura para “esconder”
o nódulo, por exemplo). Para que o jogador possa mudar de fase, deve responder a uma
pergunta de múltipla escolha sobre a teoria do exame de biópsia (Figura 4.34).

Figura 4.34: Utilização de perguntas para mudar de fase.
Com a deﬁnição de que a jogabilidade deveria incluir questões conceituais e exigir domı́nio da habilidade motora para executar o procedimento, pretende-se, ao mesmo tempo,
que o aprendiz consiga dominar tanto os aspectos teóricos quanto os práticos da tarefa.
Após ﬁnalizado o jogo, avaliações com professores e alunos da área deverão ser conduzidas,
de forma a veriﬁcar a contribuição real que o software pode trazer ao aprendizado.

76
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4.8

Considerações finais

Os trabalhos de pesquisa apresentados neste capı́tulo foram conduzidos de forma incremental. Como mencionado, as pesquisas foram iniciadas em uma época em que poucos
grupos no Brasil tinham a RV e, mais especiﬁcamente, as aplicações em saúde usando
RV como objeto de pesquisa. Dessa forma, mesmo sem grandes possibilidades de intercâmbios de experiência no paı́s, foi possı́vel estudar caracterı́sticas das tecnologias, opções
disponı́veis e objetos de pesquisa pouco explorados. Visando ao uso efetivo dos resultados obtidos e ao aumento da produtividade no desenvolvimento de ferramentas, mesmo
em médio ou longo prazo, procurou-se adotar soluções tecnológicas de baixo custo e que
permitissem reuso de código.
Outros projetos dentro deste contexto foram conduzidos ou iniciados no mesmo perı́odo, mas os aqui apresentados cobrem de forma geral os assuntos de pesquisa abordados,
optando-se por não mencionar trabalhos que não incrementassem tópicos para a discussão
que se pretende tecer. Ao longo do tempo, o processo de desenvolvimento e os resultados
obtidos permitiram conduzir reﬂexões sobre os assuntos abordados, levando a elaborar a
lista de requisitos apresentada no inı́cio do capı́tulo.
Como foi possı́vel veriﬁcar, as diversas vertentes do processamento gráﬁco 2D e 3D
podem se completar para explorar objetos de interesse de pesquisa, como é o caso da
junção de processamento de imagens com técnicas de interação para, por exemplo, gerar
casos diversos para treinamento de procedimentos. Outros exemplos dessa junção serão
abordados no próximo capı́tulo.
A parceria com proﬁssionais da área de saúde, principalmente com docentes e alunos
da Faculdade de Medicina de Marı́lia (Famema), permitiu avaliar algumas ferramentas
desenvolvidas, detectando falhas durante a sua concepção e resultando na reestruturação
de diversos conceitos. Os trabalhos aqui apresentados também forneceram embasamento
para identiﬁcar espaços de pesquisa ainda não preenchidos na área, os quais geram oportunidades de temas que merecem ser explorados. Algumas reﬂexões sobre a avaliação
com proﬁssionais da saúde, assim como desaﬁos e oportunidades, serão abordados no
capı́tulo 6.
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Capı́tulo

5
CAD, Visualização de Informação e
CBIR

Nos capı́tulos 2 e 3, respectivamente, foram apresentados conceitos e aplicações de técnicas computacionais que, em geral, não foram retomados nos trabalhos apresentados no
capı́tulo 4, principalmente relacionadas a Processamento de Imagens.
O objetivo deste capı́tulo é apresentar as pesquisas desenvolvidas conduzidas pela
autora e sua equipe que não se enquadram exatamente em ferramentas de treinamento
virtual, mas que usam conceitos de PI e RV nas suas implementações, ora considerados
separadamente, ora considerados em conjunto. Alguns dos objetos de pesquisam extrapolam a área de saúde.
Desse conjunto de assuntos fazem parte os sistemas de auxı́lio ao diagnóstico, ferramentas para Visualização de Informação, trabalhos na área de CBIR e, por ﬁm, um
framework que usa conceitos de CBIR para teste de programas com saı́das gráﬁcas. As
apresentações a seguir visam a tecer um panorama geral das técnicas e ferramentas desenvolvidas. Os detalhes de concepção, implementação e validação são disponibilizados
nas referências citadas.
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5.1

Auxı́lio ao diagnóstico

Sistemas de CAD são sistemas computacionais, muitas vezes acoplados a equipamentos
médicos, com a ﬁnalidade de auxiliar na tomada de decisão a respeito de um diagnóstico.
Aplicações com ﬁnalidades diversas têm sido desenvolvidas por vários grupos de pesquisas,
visando a auxiliar na composição de diagnósticos como uma forma de contribuir para a
detecção precoce de doenças (Nunes, 2006). Como deﬁnido na seção 3.1, o objetivo de um
sistema de CAD é oferecer uma segunda opinião a respeito da existência de uma anomalia.
O desenvolvimento desses sistemas exige primeiramente um conhecimento aprofundado
sobre as imagens que serão utilizadas e a parte do corpo humano sob estudo. Além disso,
quando se tratar de detecção de patologias, deve-se ainda conhecer as caracterı́sticas da
anomalia procurada e suas representações na imagem. Para tal, é necessário dominar os
fundamentos de PI, a ﬁm de desenvolver técnicas especı́ﬁcas para alcançar os requisitos
do sistema.
Com o objetivo de veriﬁcar o desenvolvimento fetal e visualizar possı́veis anomalias,
técnicas de PI foram utilizadas para extrair medidas de imagens fetais provenientes de Ultrassonograﬁa, a ﬁm de compará-las com as medidas esperadas, considerando-se o estágio
de desenvolvimento do feto. Em seguida, essas medidas foram utilizadas em um sistema
de RV para permitir a comparação visual entre um feto com as medidas obtidas e um feto
considerado normal. Na Figura 5.1 é apresentada a estrutura geral do sistema.

Figura 5.1: Estrutura do sistema de visualização de estruturas fetais (Luz, 2004).
Na etapa de pré-processamento das imagens, primeiramente é empregada a técnica
de equalização para realçar o contraste global da imagem. Em seguida, é aplicada uma
técnica de Splitting 1 para aumentar o contraste das estruturas de interesse. As imagens
resultantes são submetidas a um procedimento de limiarização com o objetivo de eliminar
1

A técnica de Splitting visa a aumentar o contraste de uma imagem com base no seu histograma,
dividindo os pixels em dois grupos distintos de nı́veis de cinza. Desta forma, os pixels com valores
menores da imagem (cores escuras) são diminuı́dos ainda mais e aqueles com valores altos (pixels claros)
tornam-se ainda mais claros.
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estruturas que possam ser identiﬁcadas como ruı́dos. Por último, é executada uma técnica
de crescimento de região adaptada ao problema abordado, gerando a imagem ﬁnal da
etapa de pré-processamento. Na Figura 5.2 são exempliﬁcadas imagens resultantes das
fases citadas.

(a) Imagem original

(d) Após limiarização

(b) Após equalização

(e) Crescimento de região

(c) Após splitting

(f) Imagem resultante

Figura 5.2: Processamento para extração de medidas de imagens 2D de US (Luz, 2004).
Na etapa de segmentação, a técnica de crescimento de região “lança” raios a partir de
um pixel semente até encontrar a borda da estrutura. Em seguida, os pontos encontrados
na borda são ligados e a área da imagem considerada como não pertencente à estrutura
de interesse é eliminada para que possa ser feita a extração das medidas.
Para criar o AV, as medidas extraı́das são fornecidas ao sistema, que gera o código (em
VRML), responsável por produzir os objetos para visualização. O sistema disponibiliza
também a visualização da mesma estrutura com medidas consideradas corretas, fornecida
por um especialista, a ﬁm de auxiliar na identiﬁcação de eventuais problemas. Esse
processo é ilustrado na Figura 5.3.
O AV permite visualizar cada estrutura separadamente (Figura 5.3) ou o feto como
um todo, conforme pode ser conferido na interface exibida na Figura 5.4.
Também é possı́vel visualizar fetos com algumas malformações previstas no sistema
e interagir com o AV, executando operações de translação, rotação e zoom, conforme
exempliﬁcado na Figura 5.5.
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Figura 5.3: Fluxo de processamento para gerar o Ambiente Virtual (Hermosilla, 2004).

Figura 5.4: Interface que recebe medidas para gerar estruturas 3D (Hermosilla, 2004).
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As principais publicações resultantes deste projeto foram: Hermosilla et al. (2004b),
Hermosilla et al. (2004a), Hermosilla e Nunes (2004) Hermosilla e Nunes (2007).

(a) Representação (b) Malformação –
de feto
pernas em “gancho”

(c) Operação de rotação

Figura 5.5: Exemplos de visualização de feto (Hermosilla, 2004).

5.2

Visualização de Informação

O termo Visualização de Informação (VI) é atribuı́do a métodos que permitem a extração
e a exibição de informações relevantes a partir de complexos conjuntos de dados, usando
técnicas de CG, PI e RV. Conforme salientam Card et al. (1999), a visualização de dados e
informações procura reunir o poder da percepção visual humana com o poder de processamento do computador para que um conjunto de dados possa ser analisado e compreendido
rapidamente. Os pesquisadores aﬁrmam, ainda, que pode-se conceituar VI como o uso
de representação visual, interativa e com suporte computacional de dados abstratos para
ampliar a cognição, ou seja, “usar a visualização para pensar”.
Para transformar dados em estruturas visuais, a VI utiliza técnicas que mapeiam os
dados em metáforas. A metáfora é uma ﬁgura de linguagem que transfere um termo para
uma esfera de signiﬁcado que não é a sua, com a ﬁnalidade de estabelecer representação
do mundo por meio de analogias. O tratamento dessa visualização por muitas vezes não
é simples, devido principalmente à natureza de alta dimensionalidade dos dados. Além
disso, a metáfora utilizada no processo de VI em uma determinada aplicação deve ser
deﬁnida a partir do domı́nio da aplicação e das caracterı́sticas dos usuários ﬁnais da
ferramenta (Santos, 2010). Para cada metáfora escolhida podem existir uma ou mais
técnicas de VI a serem aplicadas.
As pesquisas conduzidas nesta área têm o objetivo principal de veriﬁcar como a RV
pode contribuir para que informações possam ser visualizadas e rapidamente compreen-
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didas. Inicialmente, foi considerada uma base de imagens de dados médicos, evoluindo-se
depois para considerar bases de dados quaisquer, como apresentado nas próximas seções.

5.2.1

Ferramenta VRVis

Como estudo de caso inicial, foi considerada uma base de dados médicos com grande
volume de informações, responsável por armazenar dados de pacientes, exames e estruturas
de interesse encontradas em imagens mamográﬁcas a ﬁm de auxiliar na detecção precoce
do câncer de mama, por meio do uso de sistemas de auxı́lio ao diagnóstico (Nunes et al.,
2003). A ferramenta resultante (VRVis – Virtual Reality Visualization) gera uma cena
3D que representa dinamicamente resultados de uma consulta realizada a partir da base
de dados mencionada. Na Figura 5.6 é apresentada a estrutura geral da ferramenta
implementada.

Figura 5.6: Estrutura da ferramenta VRVis (Berti, 2004).
A partir do modelo de dados elaborado para armazenar os dados da base de imagens
em um SGBD, foram deﬁnidas as consultas mais relevantes para a condução das pesquisas. Nesta fase foram determinados os atributos, ﬁltros e resultados esperados para as
requisições possı́veis. Na Figura 5.7 é exibida a interface de seleção de parâmetros para
consulta da ferramenta VRVis.
Conforme detalhado em Berti (2004), uma vez deﬁnidos os parâmetros de consulta, é
construı́da uma query, usando o comando Select da linguagem SQL (Structure Query Language) da seguinte forma: a partir dos parâmetros deﬁnidos pelo usuário, selecionam-se
todas as ocorrências da base de imagens que atendam a pelo menos um parâmetro. À
medida que um registro atende a mais de um critério de busca, o seu grau de relevância é
incrementado. Assim, é possı́vel identiﬁcar visualmente, na cena 3D, o quanto cada registro é relevante para os critérios estabelecidos pelo usuário. Os resultados são armazenados
para serem recuperados no momento de exibição da cena.
Em seguida, foram deﬁnidas as representações dos atributos selecionados nas consultas.
Foram construı́das duas representações gráﬁcas, usando metáforas do mundo real: uma
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Figura 5.7: Ferramenta VRVis – seleção de parâmetros para consultas (Berti, 2004).
árvore e uma pirâmide. As folhas da árvore representam cada registro resultante da
consulta ao BD, tendo sido usadas cores para diferenciar a relevância dos dados. Para a
pirâmide, foram utilizados triângulos em ordem decrescente para representar o grau de
relevância de cada registro. A ferramenta mostra os resultados obtidos em uma versão
textual e permite ao usuário selecionar a metáfora para visualização da cena, usando a
interface mostrada na Figura 5.8.

Figura 5.8: Resultado textual de uma consulta e seleção de metáfora (Berti, 2004).
A cena 3D gerada torna possı́vel a interação do usuário com o AV, usando dispositivos
convencionais (mouse e teclado) para executar movimentos de translação, rotação e seleção
dos objetos. Na Figura 5.9(a) é apresentada a cena gerada com a legenda de cores e graus
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de relevância do resultado da pesquisa, usando a metáfora de árvore. Um exemplo usando
a metáfora de pirâmide é apresentado na Figura 5.9(b).

(a) Metáfora de árvore

(b) Metáfora de pirâmide

Figura 5.9: Visualização do resultado de consultas com metáforas (Berti, 2004).
De acordo com o discutido em Berti (2004), os resultados exibidos de forma gráﬁca fornecem ao usuário uma visão geral de como sua base de dados se comporta, podendo compreender a composição dos seus dados. É possı́vel visualizar qual grupo atende
aos parâmetros deﬁnidos e, dentro deste grupo, acessar cada registro individualmente,
selecionando-se uma folha da árvore ou um triângulo da pirâmide. Na Figura 5.10 é
exibido um exemplo de acesso aos dados do registro a partir da interação do usuário,
utilizando a metáfora de árvore.
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Figura 5.10: Acesso aos dados de um registro com ferramenta VRVis (Berti, 2004).

5.2.2

Ferramenta VRVis Manager

Como evolução do trabalho citado na seção 5.2.1, a ferramenta VRVis Manager tem como
objetivo expandir a abrangência da ferramenta VRVis em relação aos SGBDs suportados e
à ﬂexibilidade para a criação de ﬁltros. Além disso, há possibilidade de seleção de imagens
a serem usadas como metáforas, de acordo com o conjunto de dados a ser representado,
além de permitir o reaproveitamento de pesquisas já realizadas e armazenadas em um
arquivo de histórico. Na Figura 5.11 é disponibilizado o diagrama com a estrutura de
módulos da ferramenta.
Para possibilitar que o usuário utilize uma imagem como metáfora, o módulo de criação
de Metáforas disponibiliza a interface apresentada na Figura 5.12. Conforme detalhado
em Santos (2010), à imagem de uma metáfora podem ser atribuı́dos: nome, caracterı́sticas
de melhor representação para visualização da mesma em uma cena (podendo ser pela cor
ou tamanho) e melhor tipo de dado para representação. É possı́vel, ainda, padronizar a
imagem como sendo base ou item de grupo. A caracterı́stica de base de grupo permite que
uma imagem possa representar múltiplas informações, podendo ser vinculada a ela até
quatro outras informações (itens de grupo). Tal funcionalidade facilita a visualização de
seleções que utilizam agrupamentos (cláusula group by do comando Select da linguagem
SQL).
Como a ferramenta visa a oferecer visualização para quaisquer bancos de dados, a
interface apresentada na Figura 5.13 oferece ao usuário a possibilidade de escolha de
um SGBD entre quatro tipos oferecidos: MySQL, PostGreSQL, FireBird e Oracle. Em
seguida, o usuário deve indicar a localização do BD, o nome e a senha do usuário. Com
essas informações o sistema localiza o BD, executa a conexão com o SGBD e analisa os
metadados da estrutura encontrada.
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Figura 5.11: Estrutura da Ferramenta VRVis Manager (Santos, 2010).

Figura 5.12: Seleção e armazenamento de imagem para metáfora (Santos, 2010).

87
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Figura 5.13: Interface para conexão com SGBD – VRVis Manager (Santos, 2010).
O módulo de Interação possibilita a criação de uma nova consulta ou a recuperação
de uma pesquisa já realizada e armazenada como histórico no BD. Conforme explicado
em Santos (2010), a opção por uma nova consulta disponibiliza uma lista com as tabelas
encontradas durante a análise dos metadados e solicita ao usuário informar a tabela que
deverá ﬁgurar como principal na composição da consulta (Figura 5.14). A tabela escolhida
é exibida na cena 3D juntamente com as tabelas com as quais possui há algum tipo de
relacionamento.

Figura 5.14: Seleção da tabela principal e visão dos relacionamentos (Santos, 2010).
Após a seleção das tabelas, o módulo de deﬁnição de metáforas permite a seleção de
parâmetros para a montagem da cena ﬁnal de visualização. De acordo com a interface observada na Figura 5.15, é possı́vel selecionar parâmetros para visualização, totalização de
dados (somente quando habilitada a opção de agrupamento) e ﬁltragem de dados (permite
a deﬁnição de valores para selecionar registros que atendam determinadas condições).
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Figura 5.15: Seleção de dados e parâmetros para compor cena 3D (Santos, 2010).
Uma vez concluı́da esta etapa, o sistema disponibiliza ao usuário a relação de atributos
que poderão ser selecionados para a criação da metáfora (Figura 5.16). Esta escolha deve
ser feita com a seleção de cada dado a ser representado na cena ﬁnal. Para cada dado
selecionado, há três opções de representação: objeto armazenado no BD de metáforas
(Figura 5.12), escolha de uma forma geométrica pré-deﬁnida (esfera, cilindro, cone ou
cubo) ou escolha de um objeto de forma geométrica com textura.

Figura 5.16: Escolha de atributos para criação de metáfora (Santos, 2010).
Uma vez deﬁnidos os atributos para consulta e suas respectivas metáforas, o módulo
de Visualização apresenta a cena ﬁnal e permite interação com a mesma. Um exemplo de
cena gerada é apresentado na Figura 5.17, que exibe o resultado de uma pesquisa feita
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em um Sistema de Contas a Receber (SCR) de uma imobiliária com dados armazenados
em um SGBD PostGreSQL. O BD contém registros relacionados a clientes, atendimentos
aos clientes, funcionários que executam os atendimentos e duplicatas geradas a partir dos
atendimentos. Na cena apresentada, o objeto “casa” que compõe a metáfora representa o
número de locações e vendas de imóveis registrados no BD, e o objeto “cifrão” identiﬁca
as movimentações que estão com pagamento em atraso, conforme o número de duplicatas
encontrado na pesquisa. Destaca-se, ainda, a seleção de um dos objetos para visualização
de seus dados particulares.

Figura 5.17: Cena 3D resultante de uma consulta (Santos, 2010).
Outro exemplo de cena gerada com a ferramenta é apresentado na Figura 5.18. Consiste no resultado de uma consulta a um Sistema de Gerenciamento Escolar (SGE) com
dados armazenados em um SGBD MySQL, contendo registros relacionados a alunos, disciplinas, turmas, notas e faltas dos alunos nas disciplinas. A cena apresenta o resultado
do ﬁltro das turmas de alunos cadastrados, com a ﬁnalidade de visualizar a composição
das turmas considerando o sexo dos alunos. As turmas são representadas pelos cubos,
alunos do sexo masculino por bonecos de cor azul e alunos do sexo feminino por bonecos
de cor laranja.
A ferramenta VRVis Manager foi avaliada por usuários de diversas categorias como
funcionários com cargos administrativos, gerentes e alunos de cursos da área de Computação. Apesar de diﬁculdades relatadas em relação ao uso de ambientes 3D, houve avaliação
positiva indicando um caminho para que esse tipo de ferramenta possa ser incluı́do como
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Figura 5.18: Cena 3D resultante de uma consulta (Santos, 2010).
auxiliar no processo de tomada de decisão de diversas áreas. Alguns pontos passı́veis de
melhorias foram identiﬁcados, que constituem oportunidades de pesquisa a serem retomadas no capı́tulo 6. Decorrentes deste projeto foram publicados os trabalhos Berti et al.
(2004), Berti e Nunes (2005) e Santos et al. (2008).

5.3

Recuperação de Imagens Baseada em Conteúdo

Na área de CBIR, as pesquisas têm explorado o desenvolvimento de extratores para categorias especı́ﬁcas de imagens, análise do comportamento de funções de similaridade e,
mais recentemente, a elaboração de um framework denominado O-FIm (Oracle for Images) com o objetivo de aplicar os conceitos de CBIR para teste de software com saı́das
gráﬁcas, como detalhado nas seções a seguir.

5.3.1

Imagens mamográficas

O inı́cio da pesquisa na área de CBIR teve como objeto de estudos as imagens mamográﬁcas, considerando a conhecimento acumulado a respeito dessas imagens a partir de
pesquisas anteriormente desenvolvidas.
Foram utilizadas imagens de um BD desenvolvido pelo LAPIMO (Laboratório de
Processamento de Imagens Médicas e Odontológicas, da EESC/USP)2 . A composição
do BD procurou obter a maior quantidade possı́vel de mamogramas, de forma a incluir imagens provenientes de diferentes hospitais com os quais o LAPIMO mantém
convênio de colaboração: Hospital das Clı́nicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto (HCFMRP-USP), Santa Casa de Misericórdia de São Carlos, Hospital São Paulo
(EPM/UNIFESP), Hospital Pérola Byington (São Paulo), Clı́nica Segalla (Bauru-SP),
2

http://lapimo.sel.eesc.usp.br/bancoweb/
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Hospital Amaral Carvalho (Jaú-SP) e Hospital das Clı́nicas da Faculdade de Medicina da
UNESP (Botucatu-SP). No processo de digitalização das imagens foram utilizados dois
equipamentos a laser, ambos da marca Lumisys (Lumiscan 50 e Lumiscan 75) e que, segundo o fabricante, possibilitam obter imagens com até 12 bits de resolução de contraste
(4096 nı́veis de cinza).
Após eliminar o fundo das imagens mamográﬁcas com um algoritmo de segmentação
(Santos, 2006), foi desenvolvido um modelo de dados simples, seguindo o paradigma relacional, para que as caracterı́sticas extraı́das pudessem ser armazenadas e recuperadas
adequadamente, conforme pode ser veriﬁcado na Figura 5.19.

Figura 5.19: Diagrama Entidade-Relacionamento do sistema de CBIR (Santos, 2006).
Em seguida foram desenvolvidos seis extratores, cujas descrições estão disponibilizadas
na Tabela 5.1.
Tabela 5.1: Extratores para recuperação de imagens mamográﬁcas (Santos, 2006).
Extrator
Área
Densidade
Forma

Entropia
Segundo Momento
Angular
Contraste

Descrição
Média dos valores dos pixels da imagem dividida pelo maior valor
da escala de cinza
Soma dos pixels da área pertencente à mama dividida pela quantidade total de pixels da imagem
Relação entre quantidade de pixels do eixo y e a maior quantidade de pixels no eixo x (quantidade de pixels é encontrada a
partir do centro da mama)
Grau de desordem dos pixels da imagem
Nı́vel de homogeneidade da imagem
Variação entre nı́veis de cinza da imagem

Os três primeiros extratores são autoexplicativos e bem simples de implementar. Os
demais referem-se a caracterı́sticas de textura, sendo apresentados com mais detalhes a
seguir.
Os extratores de textura foram implementados a partir do cálculo da matriz de coocorrência da imagem. Conforme deﬁnem Azevedo-Marques et al. (2002) e Ferrero et al.
(2006), a matriz de coocorrência corresponde à frequência de um nı́vel de cinza na imagem
A considerando uma distância em uma determinada direção. A posição p(i,j) indica a
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frequência de ocorrência de um particular par de nı́vel de cinza i e j, obtido a partir de
uma distância e de um ângulo (direção). Como exemplo, considerando a distância igual a
1 e o ângulo igual a 0, a posição (0,1) da matriz de coocorrência é incrementada em uma
unidade caso o valor do elemento à esquerda ou à direita de um pixel de valor 0 seja igual
a 1.
O grande problema no cálculo dessa matriz é a sua alta dimensionalidade. A implementação considerando precisamente a deﬁnição resultaria em uma matriz quadrada de
ordem igual à quantidade de nı́veis de cinza da imagem. Como as imagens utilizadas
nesta pesquisa foram armazenadas com 16 bits de resolução de contraste (65536 nı́veis
de cinza), torna-se inviável computacionalmente a construção da referida matriz com a
dimensão ideal. Para minimizar esta questão, foi encontrado o intervalo de nı́veis de
cinza efetivamente utilizado nas imagens, constatando-se um máximo de 3600 nı́veis e
conduzidas algumas adaptações para que o algoritmo se tornasse viável (Santos, 2006).
A partir da matriz de coocorrência obtida, foram calculados os extratores Entropia,
Segundo Momento Angular e Contraste, conforme mostram as equações 5.1, 5.2 e 5.3,
sendo que nesta última, Ng é a quantidade de nı́veis de cinza da imagem.
Entropia = −

∑∑
i

p(i, j)log(p(i, j))

Segundo Momento Angular =

∑∑
i

Ng −1

Contraste =

∑

n=0

n2


∑ ∑


(5.1)

j

i

j

p(i, j)2

(5.2)

j

p(i, j), se |i − j| = n





(5.3)

Os extratores foram calculados para todas as imagens e armazenados no BD cujo modelo foi anteriormente apresentado. Em seguida foi disponibilizada uma interface para
que o usuário pudesse deﬁnir a imagem de referência e os parâmetros para a consulta,
conforme ilustrado na Figura 5.20. Para isso foram criadas caixas de seleção de cada
uma das caracterı́sticas do banco (parte A da Figura), e uma lista com todas as imagens
do banco para a seleção da imagem de referência. Quando a imagem é selecionada, sua
visualização é automaticamente disponibilizada abaixo da lista de seleção (parte B da
Figura). É permitido, ainda, que o usuário determine quantas imagens deseja recuperar. Quando a consulta é conﬁrmada, são exibidas as imagens mais similares à imagem de
consulta segundo as caracterı́sticas selecionadas (parte C da Figura). A recuperação é efetivada comparando-se os vetores das caracterı́sticas selecionadas pelo usuário, utilizando
o resultado da Distância Euclidiana (Equação 2.6) como métrica de similaridade.
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Figura 5.20: Interface para recuperação de imagens (Santos, 2006).
A ideia inicial deste trabalho foi explorar a área de CBIR dentro de um domı́nio
já conhecido. Curvas de precisão e revocação (Baeza-Yates e Ribeiro-Neto, 1999) foram
empregadas para avaliar os resultados obtidos, tornando possı́vel perceber a variação da
sensibilidade do sistema em relação às caracterı́sticas relacionadas, conforme descrito em
Santos et al. (2007b).

5.3.2

Imagens de faces humanas

Semelhante ao projeto apresentado na seção anterior, o sistema de recuperação baseada em
conteúdo para imagens faciais, apresentado em Bergamasco (2010), executa a recuperação
de imagens similares a partir de uma imagem modelo, permitindo que sejam selecionadas
as caracterı́sticas a serem utilizadas na busca, dentre várias disponibilizadas. Porém, um
diferencial deste trabalho é utilizar a lógica Fuzzy para melhorar a resposta do sistema.
O desenvolvimento do sistema foi estruturado em 3 módulos: CBIR, Realimentação
por Relevância e Fuzzy.
No módulo CBIR, inicialmente foi deﬁnida uma base de imagens adequada para a ﬁnalidade do sistema, tendo sido empregado um cenário controlado, com fotograﬁas de rostos
de homens e mulheres de diferentes raças na fase adulta, disponibilizado pela Universidade
de Essex (Essex University, 2010).
Em seguida, conduziu-se a escolha e a implementação de algoritmos para a extração
de caracterı́sticas. Foram elaborados 17 extratores contemplando aspectos de cor, textura
e forma, relacionados nas Tabelas 5.2, 5.3 e 5.4.
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Os extratores foram calculados e devidamente armazenados para todas as imagens
presentes no BD. Foi também implementada a Distância Euclidiana (Equação 2.6) como
função de similaridade.
Em linhas gerais, a lógica Fuzzy é uma proposta que procura atender o aspecto vago
deixado pela teoria clássica dos conjuntos em relação a informações com dados imprecisos
e incertos (Sandri e Correa, 1999). É bem sucedida em sistemas de controle de processos e
decisões, denominados de sistemas fuzzy. Conforme mostrado na Figura 5.21, tais sistemas
são compostos por três processos base: fuzzyﬁcação, inferência e defuzzyﬁcação.
O módulo Fuzzy do sistema implementado está diretamente relacionado com o Módulo
de Realimentação por Relevância, descrito mais adiante. No módulo Fuzzy o objetivo é
interpretar cada nota dada pelo usuário às imagens retornadas, a ﬁm de identiﬁcá-las como
coerentes ou não com a imagem modelo. Essas notas são atribuı́das de forma iterativa
com o objetivo que o algoritmo “aprenda”, durante o treinamento, a identiﬁcar imagens
mais relevantes a cada nova iteração. As notas indicam relevância baixa, média ou alta e
são deﬁnidas regras para que o sistema refaça a busca por imagens relevantes.

Figura 5.21: Esquema lógico de um sistema Fuzzy (Junges, 2006).
Conforme citado em Marques (2006), a técnica de realimentação por relevância tem
dois objetivos principais: (1) reduzir o gap semântico entre a análise visual de alto nı́vel
feita pelo usuário e a análise de baixo nı́vel feita por meio dos extratores e funções de
similaridade e (2) reduzir a subjetividade da percepção humana, uma vez que diferentes
usuários podem ter diferentes percepções de relevância para a mesma imagem. O usuário
participa ativamente deste processo, categorizando as imagens resultantes em relevantes
ou não relevantes, fazendo com que o algoritmo “aprenda” quais propriedades visuais são
melhores para aquela determinada consulta. O aprendizado ocorre atribuindo-se pesos
que são acrescidos nos vetores de caracterı́sticas como um todo ou em cada uma das
componentes desse vetor.
No Módulo de Realimentação por Relevância foi construı́da uma interface que permite
ao usuário escolher a imagem modelo para, em seguida, o sistema apresentar as cinco
imagens mais parecidas, conforme exempliﬁcado na Figura 5.22.
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Tabela 5.2: Extratores de cor para imagens faciais (Bergamasco, 2010).
Extrator
Média do Histograma em Nivel de
Cinza
Média do Histograma em RGB
Desvio Padrão do
Histograma em Nı́vel de Cinza
Desvio Padrão do
Histograma
em
RGB
Obliquidade
do
Histograma
em
Nı́vel de Cinza
Obliquidade
do
Histograma
em
RGB
Média dos Pixels
em Nı́vel de Cinza
Média dos Pixels
em RGB
Desvio Padrão dos
Pixels em Nı́vel de
Cinza
Desvio Padrão dos
Pixels em RGB
Obliquidade
dos
Pixels em Nı́vel de
Cinza
Obliquidade
dos
Pixels em RGB

Descrição
Calcula através do histograma, a média da frequência dos pixels. Objetivo: obter uma informação relativa ao tom da imagem
(mais clara ou mais escura)
Calcula através do histograma, a média da frequência dos pixels. Objetivo: obter uma informação relativa ao tom da imagem
(mais clara ou mais escura)
Calcula através do histograma, o desvio padrão da frequência
dos pixels. Objetivo: obter a informação da variação de cores
em uma imagem (se houve muita ou pouca variação)
Calcula através do histograma, o desvio padrão da frequência
dos pixels. Objetivo: obter a informação da variação de cores
em uma imagem (se houve muita ou pouca variação)
Calcula através do histograma, o desvio padrão da frequência
dos pixels. Objetivo: obter a informação de quanto é a variação
das cores
Calcula através do histograma, o desvio padrão da frequência
dos pixels. Objetivo: obter a informação de quanto é a variação
das cores
Calcula através da varredura individual dos pixels, a média de
suas cores . Objetivo: obter uma informação relativa ao tom da
imagem (mais clara ou mais escura)
Calcula através da varredura individual dos pixels, a média de
suas cores . Objetivo: obter uma informação relativa ao tom da
imagem (mais clara ou mais escura)
Calcula através da varredura individual dos pixels, o desvio padrão de suas cores . Objetivo: obter a informação da variação
de cores em uma imagem (se houve muita ou pouca variação)
Calcula através da varredura individual dos pixels, o desvio padrão de suas cores. Objetivo: obter a informação da variação de
cores em uma imagem (se houve muita ou pouca variação)
Calcula através da varredura individual dos pixels, o desvio padrão de suas cores . Objetivo: obter a informação de quanto é a
variação das cores
Calcula através da varredura individual dos pixels, o desvio padrão de suas cores . Objetivo: obter a informação de quanto é a
variação das cores
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Tabela 5.3: Extratores de textura para imagens faciais (Bergamasco, 2010).
Extrator
Contraste

Entropia

Descrição
Por meio da matriz de coocorrência, veriﬁca a probabilidade de ocorrência de determinado padrão de cor. Com essa probabilidade é calculado o contraste. Objetivo: determinar a variação de cores entre
pixels
Por meio da matriz de coocorrência, usando os parâmetros de análise
dos pixels imediatamente vizinhos, veriﬁca a probabilidade de ocorrência de determinado padrão de cor. Com essa probabilidade é calculada
a entropia. Objetivo: determinar a dispersão dos pixels

Tabela 5.4: Extratores de forma para imagens faciais (Bergamasco, 2010).
Extrator
Escala

Rotação

Translação

Descrição
Através dos momentos invariantes de Hu, calculados a partir do centro
de gravidade da imagem é possı́vel calcular o grau de escala da imagem.
Objetivo: por meio do ı́ndice de escala, comparar duas imagens e ver
a diferença entre os tamanhos dos rostos
Através dos momentos invariantes de Hu, calculados a partir do centro de gravidade da imagem é possı́vel calcular o grau de rotação da
imagem. Objetivo: encontrar os eixos de inércia da imagem para comparação
Através dos momentos invariantes de Hu, calculados a partir do centro de gravidade da imagem é possı́vel calcular o grau de translação
da imagem. Objetivo: encontrar os prolongamentos e orientações da
forma do rosto

Figura 5.22: Interface para executar realimentação por relevância (Bergamasco, 2010).
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De acordo com o apresentado em Bergamasco (2010), a realimentação por relevância
acontece quando, a partir da nota atribuı́da pelo usuário, o algoritmo identiﬁca quais
imagens pode descartar e quais deve usar como referência em uma próxima busca. A
interação com o usuário termina somente quando ele julga que todas as imagens candidatas
atendem a sua solicitação.
Em termos de implementação, o aprendizado ocorre fazendo-se a multiplicação do valor do peso encontrado na lógica Fuzzy pelo resultado obtido com a função de similaridade
(neste caso, Distância Euclidiana), sendo que quanto maior o peso, menor será a relevância. Com essa multiplicação, o valor da distância tende a aumentar ou a permanecer
igual. Se o valor aumentar signiﬁca que seu peso foi alto e, portanto, ocorre relevância
baixa. Assim, possivelmente na próxima iteração essa mesma imagem não esteja entre as
cinco menores distâncias e não retorne mais ao usuário. Na Figura 5.23 é apresentada a
sequência de tarefas de interação do usuário com o sistema de reconhecimento facial.

Figura 5.23: Interação do usuário com sistema (Bergamasco, 2010).
Vários estudos de caso foram conduzidos para veriﬁcar os algoritmos implementados,
disponı́veis em Bergamasco (2010). Na base de imagens utilizada há 40 rostos, sendo que
cada um deles possui 5 imagens disponı́veis, alterando-se apenas a expressão facial. Para
exempliﬁcar o funcionamento da realimentação por relevância usando a lógica Fuzzy, na
Figura 5.24 é disponibilizado o resultado de duas iterações. Na Figura 5.24(a) a primeira
imagem exibida é o modelo para a consulta. Após a atribuição de pesos pelo usuário, a
segunda interação apresenta um resultado mais coerente, conforme pode ser conferido na
Figura 5.24(b).
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(a) Primeira iteração

(b) Segunda iteração

Figura 5.24: Uso da lógica Fuzzy na realimentação por relevância (Bergamasco, 2010).

5.3.3

Recuperação de imagens na Internet

A Internet tornou-se nos últimos anos uma das grandes fontes de consulta para os mais
variados tipos de interesse. Assim, uma investigação sobre a possibilidade do uso de
CBIR para Internet pode contribuir para que no futuro as buscas não se limitem aos
termos textuais atualmente utilizados.
Visando a contribuir dentro desse contexto, foi conduzida uma investigação sobre a
possibilidade de recuperar imagens similares a uma determinada imagem de referência
considerando pesquisas na Internet. Devido à impossibilidade de aplicar diretamente os
recursos de CBIR em sites de busca, na primeira fase do sistema foi necessária a integração
com sistemas de busca disponı́veis que retornam imagens a partir de consultas textuais.
Para isso foi utilizada a API Google Web Toolkit (GWT ) (GWT, 2010), que realiza a
integração com o sistema de buscas da Google.
De acordo com o esquema apresentado na Figura 5.25, o sistema apresenta uma interface com um campo para a consulta por palavra-chave. A partir da interface, é possı́vel
selecionar a imagem que será usada como foco de pesquisa dentre as retornadas, além da
escolha das caracterı́sticas que serão utilizadas durante a busca por similaridade.
Após exibir as imagens resultantes da integração com a API GWT, inicia-se a busca
das imagens similares, solicitando ao usuário que selecione a imagem modelo e as caracterı́sticas a serem usadas na busca, conforme esquema disponibilizado na Figura 5.26.
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Figura 5.25: Fluxo para a busca de imagens na Internet (Moraes, 2010).

Figura 5.26: Fluxo para a busca de imagens similares (Moraes, 2010).
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Para a extração das caracterı́sticas foram implementados os extratores de cor, textura
e forma apresentados na Tabela 5.5.
Tabela 5.5: Extratores para recuperação de imagens na Internet (Moraes, 2010).
Extrator
Cores Fracas
Cores Médias
Cores Fortes
Razão Altura/Largura
Transformação
Área-Ponto
Assinatura
Contraste
Entropia
Segundo Momento
Angular

Descrição
Porcentagem de cores fracas da imagem obtida a partir do histograma de cor
Porcentagem de cores médias da imagem obtida a partir do histograma de cor
Porcentagem de cores fortes da imagem obtida a partir do histograma de cor
Mede a razão entre a altura e a largura dos objetos da imagem
Retorna quantidade de objetos de uma imagem
Representação da fronteira dos objetos da imagem
Identiﬁca diferenças entre os tons de cinza da imagem
Mede o grau de desordem dos pixels contidos na imagem
Mede a uniformidade de uma textura

De acordo com o detalhamento dos algoritmos, disponibilizado em Moraes (2010),
os três primeiros extratores calculam porcentagens de pixels referentes, respectivamente,
às partes inicial, do meio e ﬁnal do histograma da imagem. A “razão altura/largura”
encontra o menor retângulo que enquadra os objetos após ser executado um procedimento
de detecção de borda e calcula a relação entre a altura e a largura desse objeto.
A “Transformação área-ponto” (Nishikawa et al., 1993) foi proposta inicialmente com o
objetivo de transformar microcalciﬁcações em um único pixel, para que se pudesse realizar
a contagem de agrupamentos dessas estruturas em imagens mamográﬁcas. Consiste em
aplicar iterativamente uma máscara de tamanho 3 x 3 pixels na imagem, a partir do
canto superior esquerdo. Para cada iteração, são contabilizados os pixels localizados
sob a máscara que possuem nı́vel de cinza superior ao do fundo da imagem. Se forem
encontrados mais de dois pixels que atendam a essa condição, todos os pixels sob a máscara
são ajustados para terem o mesmo valor do fundo da imagem, com exceção do pixel do
canto inferior direito que é ajustado para ter o maior valor da escala de cinza. A máscara
é então movida a cada dois pixels para a direita e para baixo, varrendo toda a imagem,
conforme exempliﬁcado na Figura 5.27. Especialmente para a aplicação de CBIR em
questão, este extrator auxilia na identiﬁcação da quantidade de objetos não conectados
na imagem.
A assinatura é uma representação unidimensional da borda de um objeto contido na
imagem. Essa técnica obtém o gráﬁco da distância do centróide à borda em função de
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Figura 5.27: Funcionamento da técnica transformação área-ponto (Moraes, 2010).
um ângulo estabelecido. Para esse extrator, executa-se primeiro um algoritmo para obter
os valores de distância do centróide à borda; em seguida, é calculado o desvio padrão das
distâncias obtidas.
Por ﬁm, os últimos extratores que visam a obter caracterı́sticas de textura da imagem
já foram abordados na seção 5.3.1.
Na Figura 5.28 é apresentada a interface do sistema. Conforme já mencionado, inicialmente é disponibilizado um campo para a pesquisa de imagens por palavra-chave (letra
A na Figura). O sistema apresenta, então, uma interface com os extratores que podem
ser selecionados para a pesquisa por conteúdo (letra B) e explicações sobre eles (letra
C). O usuário pode escolher também a quantidade de imagens a serem retornadas (letra
D). Após a pesquisa das imagens na Internet, são apresentadas as imagens retornadas
para que se possa selecionar a imagem de referência para a consulta (letra E). Por ﬁm,
as imagens resultantes, considerando os parâmetros determinados, são disponibilizadas
(letra G).
Assim como nos trabalhos anteriores, foram conduzidos diversos estudos de casos que
conﬁrmaram a grande variação dos resultados em função dos extratores selecionados. No
entanto, a construção desse protótipo indicou que é possı́vel executar buscas por conteúdo
no contexto da Internet, abrindo caminho para o desenvolvimento de técnicas que possam
mudar a forma de recuperar imagens ou outros dados multimı́dia na Web.

5.3.4

Avaliação de funções de similaridade

Em CBIR, tão importante quanto desenvolver componentes especı́ﬁcos para determinadas
categorias de imagens, é avaliar a efetividade desses componentes, visto que a alteração de
extratores e funções de similaridade pode resultar em recuperações de imagens diferentes.
Visando a oferecer uma contribuição nesse sentido, está em desenvolvimento um trabalho com o objetivo de implementar diferentes funções de similaridade e executar casos
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Figura 5.28: Interface para busca por conteúdo na Internet (Moraes, 2010).

103
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de teste para as mesmas, a ﬁm de se veriﬁcar o quanto essas funções inﬂuenciam nos
resultados de consultas de imagens por similaridade.
Inicialmente foi realizada uma revisão sistemática na literatura a ﬁm de veriﬁcar as
funções de similaridade usualmente utilizadas em CBIR (Gonçalves et al., 2010). A seguir
são apresentadas breves descrições e o equacionamento das funções implementadas até o
momento. Nas equações, A e B representam os vetores de caracterı́sticas de duas imagens
sendo comparadas e n representa o número de atributos (extratores de caracterı́sticas)
utilizados para a realização das comparações. Mais detalhes, assim como as referências
de onde foram extraı́das as equação citadas, estão disponı́veis em Gonçalves (2010).
Conforme descrito em Gonçalves (2010), a famı́lia de distâncias métricas Minkowski
ou Lp tem sua forma geral apresentada na Equação 5.4. Essas métricas podem ser inﬂuenciadas por qualquer caracterı́stica que apresente grande variação entre os vetores que
estão sendo comparados.
v
un−1
u
∑
p
DisLp (A, B) = t
|ai − bi |p

(5.4)

i=0

Quando p = 1, tem-se a distância Manhattan, apresentada na Equação 5.5. Quando
p = 2, tem-se a distância Euclidiana. Quando p → ∞, é obtida a distância Chebychev
(Equação 5.6).
DisL1 (A, B) =

n−1
∑

|ai − bi |

(5.5)

i=0
n−1

DisL∞ (A, B) = max |ai − bi |

(5.6)

i=0

A Distância Trigonométrica é calculada usando-se a Equação 5.7, mas várias considerações sobre seus parâmetros estão sendo analisadas, descritas em Gonçalves (2010).
Dis(A, B) =

n−1
∑

sin (arctan (|ai − bi |))

(5.7)

i=0

A distância Hausdorﬀ entre dois vetores A e B representa o menor valor d tal que
todo ponto de A tem um ponto de B dentro da distância d, e todo ponto de B tem um
ponto de A dentro da distância d, sendo deﬁnida pela Equação 5.8.
(

(

)

(

Dis(A, B) = max max min (|a − b|) , max min (|b − a|)
a∈A

(

b∈B

b∈B

)

a∈A

))

(5.8)

Na Equação 5.8, max min (|a − b|) signiﬁca que, ﬁxado um a ∈ A, deve-se obter
a∈A
b∈B
a menor distância entre esse valor a e algum valor b ∈ B. Feito isso, para cada a ∈ A,
deve-se obter d1 , que é a maior dessas distâncias mı́nimas observadas para cada valor de A
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(

)

com algum valor de B. O contrário ocorre com max min (|b − a|) . Nesse caso, obtém-se
a∈A
b∈B
d2 que é a maior distância observada no conjunto de distâncias mı́nimas entre cada valor
de B e algum valor de A. A distância de Hausdorﬀ d será o máximo entre d1 e d2 .
A distância de Mahalanobis (Equação 5.9) é apropriada para casos onde existem diferenças signiﬁcativas entre os dados dos vetores sendo comparados. Isso porque ressalta
essa variabilidade através da matriz de covariância, agregando grupos de menor variação
em contraposição aos de expressiva variabilidade (Paris, 2008). A covariância, em Teoria
da Probabilidade e em Estatı́stica, é uma medida que indica o quão fortemente duas variáveis aleatórias X e Y , com respectivas médias µX e µY , estão relacionadas uma com a
outra (Devore, 2006).
√

Dis(A, B) =

(A − B)T C −1 (A − B)

(5.9)

onde C é a matriz de covariância calculada sobre os vetores de caracterı́sticas das
imagens.
Pretende-se aplicar as funções implementadas em diferentes categorias de imagens
para que seja possı́vel tecer reﬂexões sobre seus comportamentos. O primeiro estudo de
caso deﬁnido visa a avaliar o comportamento de diferentes funções de similaridade em um
processo de teste de software para um sistema de CAD, utilizando o framework O-FIm
(apresentado na seção 5.4).
A aplicação previamente desenvolvida segmenta imagens mamográﬁcas de forma automática (Nunes et al., 2007b). Desse modo, o objetivo é comparar os mamogramas
segmentados (retornados pela aplicação) com mamogramas segmentados manualmente,
que representam as saı́das corretas esperadas para o sistema de CAD.
Para a condução do estudo de caso, foram segmentadas trinta imagens pelo sistema
de CAD, compondo o conjunto de saı́das a serem testadas. As mesmas imagens foram
também segmentadas manualmente por duas pessoas (P1 e P2 ), gerando, assim, dois conjuntos de imagens modelos a serem comparadas com as imagens em teste. A Figura 5.29
apresenta um exemplo de imagem mamográﬁca original e suas respectivas segmentações
automática e manual.
Os três conjuntos gerados pelas segmentações são representados com as notações apresentadas nas equações 5.10, 5.11 e 5.12, respectivamente. Cada imagem segmentada pelo
sistema de CAD (T est) será comparada às suas respectivas imagens segmentadas manualmente nos conjuntos de imagens modelos (M odelP 1 e M odelP 2). O objetivo é indicar
se a aplicação sob teste segmenta corretamente as imagens mamográﬁcas e o quanto as
diferentes funções de similaridade exercem inﬂuência nos resultados.
T est = {t1 , t2 , t3 . . . , t30 }
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(a) Imagem original

(b) Imagem
CAD

segmentada

pelo (c) Imagem segmentada manualmente

Figura 5.29: Exemplo de imagens usadas no estudo de caso (Nunes et al., 2009a).

M odelP 1 = {mP 11 , mP 12 , mP 13 . . . , mP 130 }

(5.11)

M odelP 2 = {mP 21 , mP 22 , mP 23 . . . , mP 230 }

(5.12)

Foram implementados três extratores de caracterı́sticas (Nunes, Delamaro e Oliveira,
2009a):
• Área: contabiliza a quantidade de pixels que pertencem à região da mama. Como
a imagem mamográﬁca é segmentada, a região que não pertence à mama é formada
por pixels de valor zero. Para normalizar o valor da caracterı́stica, divide-se o
número de pixels pertencentes à região da mama pelo número total de pixels da
imagem. Obtém-se, assim, um valor no intervalo [0, 1];
• Perı́metro: contabiliza o número de pixels que pertencem à borda demarcada da
mama. O valor obtido é dividido pelo perı́metro total da imagem;
• Assinatura: o valor gerado por este extrator representa o formato do contorno da
mama de acordo com a sua regularidade. Para tanto, o algoritmo localiza o centro da
mama na última coluna da imagem, toma intervalos em graus, calculando a distância
deste ponto de centro à borda da mama, e calcula o desvio padrão dos valores obtidos
(para um cı́rculo perfeito, esse valor seria igual a zero). O extrator retorna o desvio
padrão obtido dividido pela maior medida calculada na etapa anterior.
Atualmente o estudo de caso citado está sendo ﬁnalizado e outros estão sendo deﬁnidos.
Espera-se, ao ﬁnal deste trabalho, tecer um perﬁl do comportamento de cada função de
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similaridade implementada, contribuindo, assim, para a implementação e uso de sistemas
de CBIR.

5.4

Framework O-FIm

Muitas vezes, pesquisadores e desenvolvedores de software de áreas aplicadas negligenciam
um ponto crucial da Engenharia de Software: a validação. Conforme é lembrado em
Oliveira et al. (2009a), o uso de técnicas e critérios de teste de software adequados, durante
todas as fases do processo de desenvolvimento, em geral, implica em aumentar o tempo
e o custo do projeto. Todavia, pode haver uma economia signiﬁcativa quando testes são
aplicados de maneira automatizada e sistemática.
Um oráculo é um mecanismo utilizado para determinar se a execução ou comportamento de uma aplicação sob teste está correta ou não. Pode ser representado por
especiﬁcações do software, ou simplesmente o conhecimento prévio do programador sobre
o funcionamento e o comportamento do sistema testado (Howden e Eichhorst, 1978).
O framework O-Fim (Oracle for Images), descrito em Oliveira et al. (2009a), emprega
conceitos de CBIR visando a automatização de oráculos para programas cuja saı́da é
apresentada na forma de uma imagem, seja ela uma interface gráﬁca, seja qualquer imagem
produzida pelo programa em teste. O conjunto de caracterı́sticas que se deseja utilizar
não é especı́ﬁco para um domı́nio ou um software dentro de um domı́nio. O framework
visa a oferecer ﬂexibilidade ao testador possibilitando que ele escolha as caracterı́sticas
a serem usadas na comparação de imagens, assim como a função de distância usada
na busca. A partir dessas deﬁnições, deve ser possı́vel conﬁgurar como as caracterı́sticas
devem ser comparadas (parametrização) e adicionar ou instalar novos extratores e funções
de similaridade de maneira simples.
Na Figura 5.30 é ilustrada a maneira como o O-FIm foi concebido. Um testador conﬁgura seu descritor de oráculo (seleciona extratores, parâmetros e funções de similaridade),
o parser reconhece quais extratores e parâmetros serão utilizados e o núcleo executa a
instanciação das classes necessárias para o teste e realiza a comparação.
Para padronizar o funcionamento da ferramenta são usados conceitos de interface da
linguagem Java, que descreve um conjunto de métodos que podem ser chamados em um
objeto, porém não são fornecidas implementações concretas para tais métodos. Dessa
forma, as interfaces constituem um protocolo que deve ser seguido por uma classe para
que ela seja considerada um acessório O-FIm válido. Assim, é necessário que qualquer
classe Java que represente extratores ou funções implemente as interfaces denominadas
IExtractor, para extratores, e ISimilarity, para funções de similaridade, respectivamente.
Nas Figuras 5.31 e 5.32 são apresentadas as interfaces citadas.
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Figura 5.30: Arquitetura da Ferramenta O-FIm (Oliveira et al., 2009a).
De acordo com o explicado em Oliveira et al. (2009a), o núcleo do framework O-FIm
permite que o testador instale e remova plugins e disponibiliza uma API a partir da qual
o testador pode construir seus oráculos. A instalação de um extrator ou de uma função de
similaridade nada mais é do que a realização de uma cópia do pacote principal das classes
Java de tal extrator para um diretório de conhecimento da estrutura que administrará o
ambiente.
Para instalar e remover plugins, o núcleo pode ser invocado diretamente na linha de
comando. Por exemplo, para instalar um plugin pode-se executar:
---------------------------------------------------------------------------------------java br.oraculos.Main install MyExtractor /home/icmc/extractor br.extractors.MyExtractor
----------------------------------------------------------------------------------------

Como pode ser conferido na Figura 5.30, o O-FIm depende de uma descrição textual
feita em arquivo texto por meio da qual o usuário/testador pode exprimir suas especiﬁcações para um teste. Uma das funcionalidades da ferramenta é a geração, persistência
e recuperação de tais arquivos. O reconhecimento e manuseio dos arquivos descritores
são funções de um parser que funciona como um parametrizador. Tal parser, quando
reconhece uma descrição, indica ao núcleo quais objetos e parâmetros serão usados pelo
oráculo durante o teste.
Para facilitar a tarefa do usuário, uma interface gráﬁca no formato de uma ferramenta
“wizard ” foi implementada para que o testador possa veriﬁcar os plugins instalados e
parametrizá-los de acordo com as suas necessidades (Figura 5.33).
Um exemplo de arquivo com a descrição necessária para execução de uma aplicação é
apresentado na Figura 5.34.
O framework O-FIm tem sido utilizado para aplicações gerais de CBIR, além do escopo
de oráculos automatizados para os quais foi concebido. Algumas linhas de pesquisa dentro
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Figura 5.31: Interface IExtractor.
desse contexto estão sendo exploradas, como a disponibilização de um conjunto de funções
de distância (seção 5.3.4) e a disponibilização de extratores que possam ser adaptados para
domı́nios diversos.
A aplicação do framework O-FIm no estudo de caso mencionado na seção anterior
e em outro estudo de caso relacionado a páginas exibidas em navegadores da Internet
compôs um artigo em periódico aceito para publicação (Delamaro et al., 2011). Além
disso, vários outros trabalhos foram publicados considerando o framework O-FIm e também os trabalhos anteriores na área de CBIR, sendo os principais: Gonçalves et al.
(2010), Oliveira et al. (2008), Oliveira et al. (2009b), Oliveira et al. (2009a), Santos et al.
(2007b), Santos et al. (2007a) e Nunes et al. (2009a).
A ferramenta está disponı́vel no endereço http://ccsl.icmc.usp.br/drupal5/pt-br/
content/o-fim-oracle-images.

5.5

Considerações finais

O conteúdo apresentado neste capı́tulo teve o objetivo de abordar as pesquisas conduzidas envolvendo assuntos que extrapolam o escopo de treinamento médico explorado no
capı́tulo anterior. Mesmo que, em alguns casos, a área de saúde não seja especiﬁcamente
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Figura 5.32: Interface ISimilarity.

Figura 5.33: Interface gráﬁca do framework O-FIm.
------------------------------------------------similarity Euclidean
extractor area {thr=0 rectangle[25.5, 300, 200]}
extractor perimeter{thr=1}
-------------------------------------------------

Figura 5.34: Arquivo para execução de aplicação usando O-FIm (Oliveira et al., 2009a).
a área de aplicação, como nas Seções 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3 e 5.4, sem dúvida as necessidades
de proﬁssionais dos mais diversos campos de saúde constituem um dos maiores objetos de
interesse para aplicar as técnicas e ferramentas desenvolvidas.
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A condução das pesquisas apresentadas neste capı́tulo e no capı́tulo anterior gerou
várias discussões e permitiu perceber o grande potencial de aplicação dos resultados obtidos. Por outro lado, uma série de desaﬁos a serem vencidos também foram descobertos.
Reﬂexões sobre tais desaﬁos e formas de abordá-los constituem o assunto do próximo
capı́tulo.
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Capı́tulo

6
Desafios e oportunidades

Nos capı́tulos anteriores foram apresentadas técnicas que, em geral, compõem ferramentas
usando principalmente Realidade Virtual e Processamento de Imagens no âmbito da saúde.
Foi também, no capı́tulo 3, apresentado um panorama de pesquisas realizadas ao redor
do mundo a ﬁm de fornecer uma visão geral do estado da arte das aplicações na área de
saúde dentro do escopo aqui abordado.
O estado da arte das pesquisas realizadas na área mostra que, em geral, há um espaço
considerável entre os resultados obtidos no Brasil e aqueles citados por centros de pesquisa
localizados principalmente nos Estados Unidos e em vários paı́ses da Europa. A forma
como a pesquisa é desenvolvida nos paı́ses citados, juntamente com a origem do aporte
de verbas para ﬁnanciá-la, certamente constituem o principal motivo para tais diferenças,
embora não seja o único.
Como forma de contribuir com a reﬂexão sobre o fomento e a valorização da pesquisa
em geral, mas especialmente considerando as áreas contempladas neste documento, a
seguir são apresentados alguns desaﬁos a serem superados para, na sequência, veriﬁcar
que tais desaﬁos podem constituir importantes oportunidades para a pesquisa, inovação
e desenvolvimento de produtos.
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6.1

Desafios

Todas as principais áreas abordadas apresentam desaﬁos a serem vencidos. Tais desaﬁos
podem ser divididos em técnicos, econômicos e sociais, embora alguns deles possam se
enquadrar em mais de uma categoria.

6.1.1

Aspectos Técnicos

Em relação aos aspectos técnicos que ainda constituem desaﬁos a serem vencidos, é interessante citar que tanto as pesquisas em PI quanto em RV têm grande volume de dados
a ser processado. Embora tenha havido signiﬁcativo aumento do poder de processamento
e armazenamento dos computadores nos últimos anos, este incremento foi acompanhado
pelo crescimento da quantidade de dados digitais gerados que devem ser processados e
armazenados. Por isso, ainda há muito o que se fazer.
Em especial, veriﬁca-se que nem sempre as linguagens de programação oferecem recursos que permitam, de forma rápida, usufruir de máquinas multiprocessadas ou de processamento paralelo, permitindo construir algoritmos mais rápidos e otimizados. Quando
as aplicações incluem caracterı́sticas de RV, a questão se torna ainda mais crı́tica, visto
que deve prever, adicionalmente, o processamento para a renderização dos objetos e comumente a inclusão de dispositivos não convencionais.
Um outro aspecto especı́ﬁco de RV aplicada em treinamento médico é a questão
dos dispositivos utilizados nas simulações. A partir da avaliação de algumas aplicações
de treinamento médico para simulação de exames de biópsia com proﬁssionais da área
(Corrêa et al., 2009), duas limitações em relação a esta questão foram percebidas: a diﬁculdade em correlacionar o virtual com o real e a inadequação dos dispositivos tangı́veis.
Conforme já enfatizado em Nunes et al. (2009b), em relação à diﬁculdade que usuários
apresentam para estabelecer uma correlação entre os objetos reais e virtuais (uma parte
do corpo humano ou um instrumento médico, por exemplo), é importante salientar que
no Brasil a educação médica ainda não tem uma cultura de utilização de ferramentas com
objetos virtuais, motivo pelo qual a utilização de sistemas de RV e RA pode sofrer algum
grau de diﬁculdade ou resistência.
Percebe-se que, mesmo com a expansão do oferecimento de artefatos 3D na sociedade,
principalmente referente ao entretenimento (como ocorre no cinema e em jogos eletrônicos), a experiência com a visualização não tem sido a mesma em relação à manipulação
dos objetos. Assim, estudantes e proﬁssionais da área têm pouca ou nenhuma experiência
com interação 3D e, por isso, sentem diﬁculdades por exemplo, de se localizar no AV e
deﬁnir a ação que devem imprimir em um dispositivo para obter a reação desejada. Para
minimizar essas diﬁculdades, proﬁssionais avaliadores sugeriram a utilização de objetos
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fı́sicos semelhantes àqueles utilizados no treinamento tradicional para que usuários possam mais facilmente estabelecer a correlação espacial com os objetos virtuais utilizados
na simulação.
Ainda em relação a aplicações de treinamento virtual, observa-se a escassez de dispositivos tangı́veis capazes de proporcionar a sensação tátil adequada e, ao mesmo, ser ergonomicamente semelhantes aos utilizados na prática dos procedimentos reais (Nunes et al.,
2009b). Apesar de já existir uma gama de dispositivos hápticos comercialmente disponı́veis, suas caracterı́sticas, como a forma, o tamanho e o peso, muitas vezes não condizem
com o necessário para simular com realismo os dispositivos reais. Acrescenta-se, ainda, o
fato de que dispositivos hápticos capazes de simular múltiplos pontos de contato apresentam limitações nas aplicações de tempo real, tanto em relação ao custo quanto à utilização
em sistemas que abordem múltiplas tarefas, como o caso dos sistemas de RV e RA. Por
essa razão, a simulação do contato fı́sico em ambientes virtuais para a saúde ainda é pouco
realista e concentra-se em atividades em que um único ponto de contato é suﬁciente, como
cortes (simulação de bisturis) e perfurações (simulação de agulhas). Além disso, o preço
alto e o fato de não existirem dispositivos com tecnologia nacional contribuem para adicionar restrições às pesquisas da área.
Outra questão que merece destaque refere-se às tarefas colaborativas e cooperativas
sı́ncronas. No contexto das aplicações de RV para a saúde, ainda há sérias limitações
devido à latência das redes atuais. Em atividades que exigem realismo, atrasos no tempo
de resposta podem constituir um fator de risco se a aplicação envolver um paciente real.
No melhor caso, prejudica a motivação dos envolvidos na tarefa colaborativa. As consequências dessa questão são a ausência de sistemas imersivos de tempo real para cirurgias comandadas exclusivamente a distância e a escassez de sistemas de treinamento
colaborativos.
Dessa forma, o realismo das aplicações de RV para saúde ainda é um grande entrave
para que haja uma efetiva transferência de tecnologia dos centros de pesquisa para a indústria. Conforme abordado no capı́tulo 4, alguns requisitos devem ser preenchidos para
que tais ferramentas simulem com propriedade procedimentos da área de saúde. As limitações técnicas ainda hoje existentes diﬁcultam a criação de ferramentas que proporcionem
realismo contemplando os requisitos necessários. O realismo pode ser menos necessário
em algumas aplicações de RV para saúde, como, por exemplo, atlas virtuais e jogos. No
entanto, aplicações como simulações, treinamento e terapia podem ter seus resultados
comprometidos se este aspecto não for contemplado.
As aplicações que utilizam predominantemente técnicas de Processamento de Imagens
também têm seus desaﬁos técnicos a serem vencidos. Além do volume de dados a ser
processado e armazenado, já citado no inı́cio desta seção, a variabilidade de formatos
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e a resolução cada vez mais alta das imagens a serem processadas constituem grandes
obstáculos nas duas áreas abordadas neste documento: CAD e CBIR.
Em relação aos formatos disponı́veis de imagens, a área de saúde tem discutido padrões
que incluem protocolos de comunicação e formatos de imagem, como é o caso do DICOM
(Digital Imaging and Communications in Medicine) (Nema, 2011). A proposta da Association of Electrical and Medical Imaging Equipment Manufacturers é que equipamentos
e sistemas da área médica utilizem uma padronização nas suas rotinas de aquisição e armazenamento de imagens. No entanto, a falta de proﬁssionais com o domı́nio técnico de
tais padrões, a obsolescência de equipamentos disponı́veis nos ambientes de pesquisa, os
quais não contemplam esses padrões, e a distância existente, no Brasil, entre a pesquisa
acadêmica e a indústria diﬁcultam o desenvolvimento de projetos em conjunto que se
comuniquem adequadamente.
Em CAD, as consequências imediatas das questões citadas são a diﬁculdade de proporcionar o reuso de código e a falta de métodos objetivos para avaliação dos sistemas
desenvolvidos.
Dando enfoque ao reuso de código, conforme foi esboçado no capı́tulo 3, veriﬁca-se,
no paı́s, a existência de vários grupos de pesquisa trabalhando em torno do mesmo tema,
muitas vezes sem colaborações. Frequentemente, superados os aspectos sociais envolvidos, as tentativas de colaboração – as quais poderiam produzir resultados mais rápidos
e efetivos – esbarram nas questões de concepção, formatos, linguagens de programação e
pacotes de software utilizados no desenvolvimento de técnicas, causando retrabalho relacionado principalmente à implementação. É certo que tal desaﬁo já vem sendo trabalhado
por vários fabricantes de pacotes de software que fornecem bibliotecas com componentes
genéricos de PI. No entanto, como já abordado no capı́tulo 2, o desenvolvimento de sistemas de CAD exige conhecimento da imagem médica sob processamento, do objetivo do
sistema e do órgão humano sob avaliação, fazendo com que técnicas genéricas tenham que
ser adaptadas a cada problema.
Referente à avaliação dos sistemas desenvolvidos, é comum na literatura de CAD encontrar resultados os mais variados possı́veis, dependendo dos dados de entrada. A maioria
dos pesquisadores dessa área utiliza a Curva ROC (Receiver Operating Characteristic) ou
alguma adaptação dela para avaliar seus sistemas (Nishikawa et al., 1994). E, por si só, o
instrumento é adequado. O problema é que o resultado pode apresentar grande variação
em função dos casos escolhidos para a condução da avaliação. O ideal poderia ser, então,
que se empregassem os mesmos casos para avaliar e comparar diferentes sistemas. No
entanto, tecnicamente esbarra-se na questão de formatos e padrões, remetendo ao inı́cio
da discussão em relação a este tópico.
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As consequências para CBIR são parecidas com as discutidas nos parágrafos anteriores. Também percebe-se vários grupos de pesquisa explorando objetos aﬁns, sem muitas
colaborações e com retrabalho. Aqui, acrescenta-se o fato de que extratores e funções de
similaridade podem ser mais simples de compartilhar, dependendo do objeto de estudos.
Também em relação à avaliação de sistemas de CBIR, pode haver grande variação em
função da base de imagens utilizada. Como mencionado no capı́tulo 5, as curvas de precisão e revocação são muito empregadas na avaliação desses sistemas, mas a comparação
entre sistemas distintos desenvolvidos para a mesma ﬁnalidade ﬁca prejudicada se não
houver uma base de imagens em comum. Veriﬁca-se, entretanto, que nesta área há mais
facilidade e mais iniciativas de disponibilização de bases de imagens gratuitamente, como,
por exemplo, a citada na seção 5.3.2.
Finalmente, é interessante abordar a frequente ausência de uso de técnicas e métodos
de Engenharia de Software (ES) no desenvolvimento de pesquisas nesta área de processamento gráﬁco para a saúde. Na ânsia de desenvolver técnicas inovadoras para solucionar
problemas, muitas vezes os pesquisadores negligenciam princı́pios úteis e bem estabelecidos, provenientes da ES, principalmente em relação a análise de requisitos, controle de
versões, documentação e validação. A consequência deste fato é a diﬁculdade encontrada
posteriormente para gerenciar projetos de maior porte, agregar novos pesquisadores ao
projeto, compartilhar experiências e, enﬁm, contribuir para a transferência de tecnologia
para a indústria.

6.1.2

Aspectos Econômicos

Nesta seção são considerados como desaﬁos econômicos aqueles que limitam o desenvolvimento da pesquisa devido a algum fator ﬁnanceiro.
De amplo conhecimento dos pesquisadores de quaisquer áreas, no Brasil as restrições econômicas atrasam, limitam e até mesmo causam o descontinuidade de projetos.
Conforme já explorado em Nunes et al. (2009b), as verbas para pesquisa no Brasil são
predominantemente provenientes de órgãos governamentais, com pouca participação da
iniciativa privada. E a demanda cresce a cada dia. Assim, muitas pesquisas iniciadas são
interrompidas ou têm seu ritmo reduzido quando tais verbas se esvaem.
Nos últimos anos o investimento em pesquisa no Brasil não acompanhou a evolução
do Produto Interno Bruto (PIB), o que indica que o setor não tem recebido a atenção
necessária para propiciar um real desenvolvimento ao paı́s, conforme analisado no relatório produzido em 2010 pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a educação, a
ciência e a cultura) sobre a situação da ciência ao redor do mundo (Unesco, 2010). Outra
observação importante nesse relatório é que no perı́odo de 2002 a 2007 a quantidade de
pesquisadores no Brasil cresceu de 71,8 mil para 122,8 mil. No entanto, o investimento em
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pesquisa não acompanhou tal crescimento, sendo que a taxa de investimento em pesquisa
caiu de US$ 181,4 mil por pesquisador, em 2002, para US$ 162,1 mil em 2007. Considerando este contexto, encontra-se um dos obstáculos que culminam na lentidão para o
desenvolvimento de pesquisas e obtenção de resultados signiﬁcativos.
Quando discute-se pesquisa em RV, adicionalmente existem diﬁculdades em relação
à aquisição de dispositivos não convencionais, principalmente destinados à visualização
3D e interação com retorno háptico, que na sua totalidade são importados. As pesquisas
em RV no Brasil dedicam-se majoritariamente a contribuições na área de software, sendo
praticamente nula a participação do paı́s em pesquisas na área de dispositivos. O custo
alto de dispositivos contribui, também, para diﬁcultar a transferência de tecnologia para
o setor produtivo, principalmente se o destino, em se tratando da área de saúde, referir-se
a hospitais, escolas ou outros órgãos públicos.
Por ﬁm, um desaﬁo que vem sendo diminuı́do nos últimos anos, mas que ainda não
foi totalmente superado, é o custo de desenvolvimento de software. Várias bibliotecas e
linguagens têm sido disponibilizadas gratuitamente, tanto para PI quanto para RV. No capı́tulo 4 foram apresentadas algumas tecnologias de software no campo de RV, genéricas ou
especı́ﬁcas para a construção de projetos na área de saúde, permitindo gerar ferramentas
com baixo custo. Ainda que os pacotes de software sejam limitados ou demasiadamente
especı́ﬁcos, os próprios pesquisadores têm oferecido muitas contribuições em formas de frameworks, bibliotecas e componentes, auxiliando na superação deste desaﬁo. Embora no
Brasil seja perceptı́vel um cenário favorável em relação a essa questão, a disponibilização
de pacotes gratuitos ainda é um desaﬁo que merece atenção dos pesquisadores.

6.1.3

Aspectos Sociais

Como aspectos sociais estão sendo considerados os desaﬁos referentes principalmente ao
ser humano e como as pesquisas são conduzidas por esses. Apesar das considerações a
seguir terem sido tecidas em relação ao contexto delimitado neste documento, várias delas
são aplicáveis a pesquisas em quaisquer áreas de conhecimento.
Primeiramente, é interessante citar o desaﬁo relacionado à forma como as pessoas se
envolvem e desenvolvem pesquisa no Brasil, diretamente relacionado ao exposto na seção anterior. Quase a totalidade de pesquisas brasileiras é realizada em universidades,
envolvendo temporariamente alunos de graduação e pós-graduação, que se desvinculam
das mesmas ao terminarem seus cursos. Este fato provoca descontinuidade no desenvolvimento de muitos projetos, ao contrário do que acontece em paı́ses mais desenvolvidos,
que possuem centros de pesquisas dedicados a assuntos diversos, muitos deles mantidos
pela iniciativa privada e com um efetivo de recursos humanos constante.

117
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Ainda relacionada com este assunto, está a diﬁculdade no estabelecimento de colaborações entre grupos. Apesar de haver esforços pessoais, muitas vezes a distância fı́sica, as
diﬁculdades de comunicação e a condução de projetos já iniciados não favorecem o estabelecimento de colaborações entre equipes que pesquisam assuntos aﬁns. Uma iniciativa
que tem contribuı́do para superar esses obstáculos é a criação dos Institutos Nacionais de
Ciência e Tecnologia (INCTs) (CNPq, 2011), que congregam pesquisadores do paı́s todo
em redes de colaborações nas diversas áreas do conhecimento. Dentro da área de pesquisa aqui exploradas destaca-se o INCT–MACC (Medicina Assistida por Computação
Cientı́ﬁca) (LNCC, 2011).
Para completar a reﬂexão em torno de como se faz pesquisa, de grande inﬂuência é
a forma como os pesquisadores são avaliados. Estabelecer métricas de avaliação é um
desaﬁo constante em todos os segmentos. No Brasil, nos últimos anos tem-se valorizado
quase que exclusivamente artigos publicados em detrimento de outros aspectos como formação de recursos humanos, disseminação do conhecimento, transferência de tecnologia
e desenvolvimento de produtos que culminem, por exemplo, em patentes. Embora a publicação em periódicos seja uma ação necessária para a boa colocação do paı́s no cenário
mundial de pesquisa, tem-se criado uma cultura de “desenvolver projetos que resultem
em publicações” no lugar de se “desenvolver projetos que solucionem problemas e tragam
desenvolvimento ao paı́s”. Superar esse desaﬁo está muito além do escopo deste trabalho,
visto que exige um amadurecimento na cultura de pesquisa do paı́s e suas polı́ticas.
Um aspecto limitante especiﬁcamente relacionado a pesquisas de tecnologias aplicadas
à saúde, é a lentidão com que ocorrem mudanças na forma de aprendizagem na educação
em saúde. Os aprendizes das mais diversas áreas tendem a transportar a prática aprendida
durante seus cursos para a atuação proﬁssional. Atualmente, no Brasil ainda é exı́guo o
uso de ferramentas computacionais no diagnóstico e treinamento em saúde e para mudar
esta realidade é necessária a intervenção de equipes multi e interdisciplinares.
A multidisciplinaridade está relacionada ao uso de conceitos de uma área para auxiliar
outras áreas, que não necessariamente precisam beneﬁciar a primeira e sem a obrigatoriedade de integração de conceitos (Menezes e Santos, 2011). Por outro lado, a interdisciplinaridade apresenta-se quando técnicas e metodologias de uma área, aliadas a outras áreas,
resultam em benefı́cios a ambas, implicando em relação de reciprocidade e de mutualidade
frente aos problemas do ensino e da pesquisa (Gattás e Furegato, 2006).
Tanto a inter quanto a multidisciplinaridade exigem que proﬁssionais diversos integrem equipes de pesquisa e desenvolvimento, favorecendo a reunião de conhecimentos.
No entanto, a formação de tais equipes requer, antes de tudo, um esforço adicional no
estabelecimento de uma linguagem comum, que permita a comunicação entre pessoas com
diferentes formações a ﬁm de se atingir o objetivo almejado.
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Finalmente, mas não menos importantes, estão as questões relacionadas à ética. Conforme aﬁrmado em Nunes et al. (2009b), o avanço dos preceitos de bioética tem gerado
impactos em vários domı́nios das ciências da saúde e perpassa, de maneira incisiva, o uso
das novas tecnologias nesta área. Nesse sentido, a utilização e a construção de artefatos
tecnológicos devem receber especial atenção de maneira a não colocar em risco a saúde
de seus usuários.
Alguns importantes órgãos de pesquisa tecnológica estão sensı́veis a este tema. O
IEEE (IEEE, 2011) e a ACM (ACM, 2011) possuem códigos de ética que contemplam
aspectos relacionados à conduta proﬁssional, ao desenvolvimento e uso das tecnologias e
seus impactos na qualidade de vida das pessoas. Tais códigos destacam a necessidade de
entendimento da tecnologia de maneira a reconhecer possı́veis consequências negativas em
relação à segurança, saúde e bem–estar público.
Nos casos especı́ﬁcos de CAD e CBIR, é dever ético garantir que validações sejam
conduzidas de forma metódica e transparente a ﬁm de que os resultados apresentados
sejam, de fato, condizentes com o funcionamento do software.
No caso da tecnologia de RV, existem diversos fatores que podem inﬂuenciar na geração de problemas, sendo que alguns são associados aos aspectos técnicos de equipamentos
e à construção do AV, enquanto outros são inerentes ao próprio usuário. Logo, precauções especiais devem ser tomadas para assegurar a segurança e o bem-estar de pacientes
em ambiente virtuais 3D. Antes de expor os pacientes a esses ambientes, é fundamental
que sejam veriﬁcadas suas caracterı́sticas individuais, assegurando que eles não estejam
sofrendo de problemas de saúde ou apresentem outros fatores (como estar alcoolizados ou
sob efeitos de medicamentos que afetem as funções visuais ou perceptivas) que possam
impedir o uso de tais sistemas.

6.2

Oportunidades

Se por um lado os desaﬁos impõem limites atuais às pesquisas, por outro, imaginar uma
forma de transpô-los, planejando o futuro, pode esboçar uma série de oportunidades de
pesquisa e desenvolvimento.
Provavelmente são os desaﬁos de ordem técnica os que mais proporcionam oportunidades de pesquisa, especialmente na área de Ciência da Computação. Porém, os aspectos
de ordem social também podem conduzir a pesquisas de caráter multidisciplinar e aqueles relacionados a questões econômicas podem ser indiretamente minimizados a partir do
momento em que outros desaﬁos são superados, como acontece com a questão de desenvolvimento de hardware mais adequado a aplicações de RV. Não serão citadas sugestões a
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respeito de polı́ticas de ordem econômica por entender-se que não constituem tópicos de
pesquisa no contexto abordado neste trabalho.
A ﬁm de organizar as discussões, em linhas gerais são apresentados os seguintes aspectos: grande volume de dados, reutilização de código, dispositivos de interação, aplicações
colaborativas, metodologias de avaliação, criação de bases de imagens, geração de estudos
de caso para treinamento médico, biblioteca de extratores para CBIR, técnicas inteligentes para visualização de dados, interfaces naturais e metodologias para transferência de
tecnologia.
Em primeiro lugar, destaca-se que o grande volume de dados envolvidos nas áreas citadas abre espaço para que algoritmos mais eﬁcazes sejam desenvolvidos com a ﬁnalidade de
permitir o processamento e o armazenamento de imagens médicas de forma eﬁciente e sem
perda de dados, requisito básico para que possam ser usadas para auxı́lio ao diagnóstico.
Da mesma forma, desenvolver pacotes de software que permitam aos sistemas aproveitar
o poder de máquinas multiprocessadas também constitui um tópico de interesse para a
área de processamento gráﬁco aplicado em saúde.
Dentre esses pacotes de software, incluem-se também aqueles especı́ﬁcos para certos
domı́nios de conhecimento, permitindo o desenvolvimento mais rápido de aplicações por
meio de reutilização de código. Relacionado a esse contexto, é também necessária a
criação de bibliotecas de objetos sintéticos tridimensionais com realismo para uso viável
nas aplicações de RV. A viabilidade citada aqui inclui tanto a questão de custo quanto
a questão de otimização técnica, isto é, objetos e software que sejam criados de forma a
proporcionar a precisão e o tempo de resposta adequados às aplicações em saúde.
Mais relacionada com áreas da Engenharia, a resposta à lacuna de dispositivos de RV
adequados a aplicações de saúde também constitui um ponto importante a ser explorado.
Enfatiza-se aqui o desenvolvimento de hardware, com o objetivo de simular equipamentos
utilizados no mundo real de forma mais realista, ergonômica e precisa. O software básico
relacionado ao hardware também se apresenta como uma área desaﬁadora, pois precisa
ser portável para as necessidades das aplicações.
Na área de redes de computadores, pesquisas para facilitar o desenvolvimento de aplicações colaborativas em tempo real igualmente compõem oportunidades relacionadas à
Computação aplicada à saúde. Além das aplicações de RV citadas como desaﬁo na seção
anterior, as pesquisas na área de Telemedicina, que têm o objetivo de fazer com que imagens possam chegar ı́ntegras e rapidamente a um especialista, também são exemplos de
aplicações que se beneﬁciariam de resultados obtidos na área de redes.
Outro ponto ainda pouco explorado diz respeito, principalmente na área de RV, à criação de metodologias de avaliação das técnicas e ferramentas desenvolvidas, que ainda é
incipiente. Para que as aplicações possam ser efetivamente incluı́das na rotina dos proﬁs-
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sionais da saúde, métodos eﬁcientes de avaliação são necessários para medir a adequação
das ferramentas aos requisitos estabelecidos, à necessidade técnica e ao aprendizado do
usuário, garantindo, assim, a exequibilidade e a assertividade das ferramentas. Nesse
sentido, muito tem-se a aprender com a área de saúde, na qual os métodos de avaliação,
já considerando os aspectos éticos que possam estar envolvidos, são bem estabelecidos e
obrigatoriamente fazem parte do planejamento da pesquisa. Diﬁcilmente uma pesquisa
em saúde é aprovada pelo Comitê de Ética sem que tais métodos estejam devidamente
esclarecidos e adequados.
Ainda considerando a questão de avaliação, o uso da RV para ﬁns de treinamento
na área de saúde evidencia a necessidade de rastrear as ações do usuário, identiﬁcando
falhas, diﬁculdade e acertos que permitam observar seu desempenho e seu progresso ao
longo do treinamento. Atualmente, a pesquisa de formas de avaliação online e de avaliação
continuada de usuários em ambientes virtuais é uma importante área que permitirá, no
futuro, utilizar, de forma mais abrangente, os sistemas de RV como ferramentas efetivas
de treinamento no campo da saúde (Machado e Moraes, 2009).
Essa área de avaliação relacionada especiﬁcamente a CBIR e CAD ainda constitui uma
lacuna principalmente quanto deseja-se comparar sistemas distintos construı́dos para a
mesma ﬁnalidade, como discutido na seção anterior. Assim, a criação de bases de imagens,
com formatos não proprietários, com grande volume de casos variados, laudos médicos e
dados precisos a respeito de estruturas de interesse é uma necessidade premente na fase
de validação desses sistemas, compondo um rol de pesquisas a serem exploradas.
Já foi citado neste trabalho o quanto fatores subjetivos podem inﬂuenciar os diagnósticos e o auxı́lio que CADs podem oferecer para diminuir tal subjetividade. Assim,
unindo os conceitos de CAD aos de CBIR, um objeto de pesquisa bastante complexo e
que merece exploração mais aprofundada é incluir nessas bases de imagens casos clı́nicos
documentados que permitam a recuperação por conteúdo com o objetivo de auxiliar na
composição de diagnósticos. Dessa forma, proﬁssionais poderiam encontrar casos parecidos a um caso representado por uma imagem modelo e sobre o qual tem-se incerteza do
diagnóstico.
A geração de estudos de caso é outra oportunidade relacionada à necessidade de realismo das aplicações de treinamento médico, mas também útil a aplicações de RV que
visam a auxiliar no planejamento de procedimentos considerando caracterı́sticas individuais dos pacientes. Integrando-se técnicas de PI, CG e RV, é possı́vel gerar e manipular
objetos 3D, conforme exempliﬁcado na seção 4.5. Da mesma forma, a geração de imagens
sintéticas bidimensionais incluindo estruturas de interesse pode ser uma alternativa para
compor as bases de imagens citadas no parágrafo anterior.
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Nesse contexto também seria de grande interesse o desenvolvimento de técnicas inteligentes que possam sugerir casos aleatórios para as sessões de treinamento virtual considerando o perﬁl e a trajetória percorrida pelo usuário durante a execução do sistema. Essas
técnicas poderiam ser aplicadas em jogos sérios, favorecendo a motivação para o aprendizado e garantindo o alcance do objetivo ﬁnal do jogo, independentemente do caminho
percorrido pelo jogador/aprendiz.
Ainda considerando aspectos técnicos, outro tópico a ser explorado é o emprego de
interfaces naturais, inerentes ao ser humano, como gesto, voz e movimentos do corpo para
a interação com AVs. Essa linha possı́vel de oportunidades de pesquisa também exige a
integração de técnicas de PI e RV.
Especiﬁcamente na área de CBIR, há alguns objetos pouco explorados que podem
resultar em bons temas de pesquisa e desenvolvimento. A maioria das aplicações citadas
na literatura de CBIR direcionadas à área de saúde dedica-se a encontrar em uma base
de imagens, aquelas que são semelhantes à imagem modelo. No entanto, ampliar o uso
deste conceito poderia ser bastante útil no sentido de efetivamente tornar os resultados
dessas pesquisas úteis para os proﬁssionais de saúde.
Um exemplo de ponto oportuno para exploração nesse âmbito seria a disponibilização
de bibliotecas de extratores especı́ﬁcos para imagens provenientes de modalidades médicas
(por exemplo, CT, US e RMN).
Métodos inteligentes que pudessem sugerir os melhores extratores após analisar um
pequeno grupo de imagens também poderiam contribuir para favorecer a transferência de
tecnologia para o setor produtivo. Além disso, explorar as estruturas de SGBDs e propor
formas de incluir conceitos de CBIR para a recuperação de informação é um tópico,
já citado por Guliato et al. (2009), que pode também favorecer a disseminação desses
conceitos e sua inclusão nas rotinas proﬁssionais.
A tema de Visualização de Informação utilizando RV também conduz a oportunidades de pesquisa pouco exploradas na literatura. Entre eles estão a deﬁnição automática
de metáforas e o desenvolvimento de técnicas para disponibilização de objetos de forma
otimizada na cena 3D, contribuindo para facilitar a visualização de acordo com a quantidade de dados retornados da consulta. Também em relação a este assunto técnicas de
avaliação poderiam ser interessantes para deﬁnir métricas que pudessem indicar o nı́vel
de efetividade no sistema. Um estudo inicial utilizando técnicas provenientes da área de
usabilidade foi apresentado em Santos (2010).
Em relação aos aspectos sociais, é nı́tido que muitos dos desaﬁos não podem ser superados apenas com iniciativas individuais dos pesquisadores e, portanto, não constituam
exatamente oportunidades de pesquisa. No entanto, algumas discussões em relação à
postura frente a esses desaﬁos merecem destaque.
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CAPÍTULO 6. DESAFIOS E OPORTUNIDADES
Inicialmente, é interessante citar a questão das colaborações entre grupos. Nota-se
que esta já uma realidade que vem sofrendo mudanças no paı́s, mas é necessário que haja
continuidade neste esforço a ﬁm de que resultados mais efetivos sejam obtidos. Uma
das formas de incrementar tais colaborações é a continuidade do lançamento de editais
de fomento à pesquisa que exijam parcerias, principalmente aqueles que contemplam o
trabalho conjunto entre grupos consolidados e grupos emergentes.
Também não somente relacionada ao esforço dos grupos de pesquisa, mas principalmente de responsabilidade dos órgãos decisores, está a questão da avaliação dos pesquisadores, citada anteriormente como um desaﬁo. Independentemente de avaliação, é
necessário que os grupos continuem se preocupando com ı́tens como formação de recursos
humanos com alta qualidade, registro de patentes e transferência de tecnologia. A pesquisa considerando esses aspectos pode proporcionar efetivamente o desenvolvimento do
paı́s nos seus mais diversos setores.
Especiﬁcamente em relação à pesquisa visando ao desenvolvimento de tecnologias aplicadas à saúde e sua inclusão efetiva na rotina dos proﬁssionais de saúde, é importante
aqui estreitar as relações com esses proﬁssionais, compondo equipes multidisciplinares de
pesquisa, a ﬁm que de que as soluções sejam, de fato, adequadas às suas necessidades.
Dessa forma, os pesquisadores de Computação podem efetivamente aproveitar as oportunidades reais que as demandas das diversas áreas de saúde proporcionam para pesquisa e
desenvolvimento.
Outra questão relacionada aos aspectos sociais e que pode constituir uma oportunidade
de reﬂexão social é a composição e a divulgação efetiva de um código de ética. Como
citado, instituições internacionais como o IEEE e a ACM já disponibilizam códigos que
podem ser seguidos pela área de Computação. A SBC planeja compor um Código de
Ética para os proﬁssionais da área de Computação e Informática1 . É importante que a
comunidade participe fazendo com que esta oportunidade reﬂita o amadurecimento dos
pesquisadores brasileiros em relação também a esse aspecto.
Finalmente, uma oportunidade a ser explorada, relacionada a todos os tópicos abordados neste documento é o desenvolvimento de metodologias que favoreçam a transferência
de tecnologia, o uso dos resultados das pesquisas para o bem comum e, particularmente,
a inclusão de ferramentas computacionais na educação dos proﬁssionais de saúde.

1

http://www.sbc.org.br/index.php?option=com content&view=article&id=82
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O objetivo do presente documento foi apresentar de forma sistematizada as pesquisas
da autora e sua equipe na área de Computação aplicada à saúde, utilizando técnicas e
ferramentas de Processamento de Imagens e Realidade Virtual. Com esta visão geral,
foram discutidos requisitos, desaﬁos e oportunidades.
Algumas considerações esboçadas ao longo do documento são aqui destacadas, como
forma de concluir a reﬂexão apresentada principalmente no capı́tulo 6.
No capı́tulo 2 foram apresentados aspectos conceituais a respeito das especialidades
computacionais contempladas nas pesquisas realizadas. A primeira consideração a se
destacar é que o desenvolvimento de técnicas computacionais para a área de saúde vai
muito além do emprego de técnicas clássicas. Para se atingir objetivos especı́ﬁcos, é
necessário um conhecimento profundo da área de aplicação, contemplando a formação da
imagem médica, quando for o caso; as caracterı́sticas da anomalia a ser detectada ou do
procedimento a ser simulado e as caracterı́sticas do órgão humano que constitui o objeto
de pesquisa. De posse de tal conhecimento, as técnicas desenvolvidas devem ser especı́ﬁcas
para solucionar o problema abordado.
Os trabalhos citados no capı́tulo 3 permitem perceber que o estado da arte atual das
pesquisas conduzidas no Brasil, na sua maioria ainda está aquém daquelas desenvolvidas
em centros de pesquisa ao redor do mundo. No capı́tulo 6 foram esboçados alguns desaﬁos
a serem superados que explicam, em partes, tais diferenças. A despeito de tais desaﬁos, o
Brasil apresentou um crescimento superior a 110% em seis anos na quantidade de artigos
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publicados em periódicos indexados, considerando o perı́odo de 2002 a 2008, fazendo com
que a participação do paı́s nas publicações mundiais crescesse um ponto percentual (de
1,7% em 2002 para 2,7% em 2008) (Unesco, 2010).
Entretanto, analisando os dados apresentados em Unesco (2010), percebe-se que a contribuição da área de Engenharia e Tecnologia ainda é pequena quando comparada a outras
áreas como Biologia e Medicina (as duas maiores considerando o total de publicações).
A partir dessa breve análise, duas conclusões podem ser tecidas: (1) de forma geral, os
resultados da área de Engenharia e Tecnologia ainda precisam ser mais expressivos em
relação a contribuições cientı́ﬁcas e (2) uma vez que discute-se aqui a aplicação de tecnologias em saúde e que esta última área tem uma das maiores participações em resultados
cientı́ﬁcos, é possı́vel deduzir que pesquisas interdisciplinares, que tragam benefı́cios para
ambas as áreas, podem, também, contribuir para que a participação da área de Engenharia e Tecnologia seja mais signiﬁcativa, em relação à publicação em periódicos indexados,
no contexto mundial.
Uma vez citadas as pesquisas interdisciplinares, cabe aqui reﬂetir e concluir sobre as
diﬁculdades de compreensão, muitas vezes por parte dos pares, a respeito de pesquisa
aplicada nas áreas de Computação e Engenharia. Apesar desse quadro estar mudando
no Brasil (percebido principalmente pelo lançamento – por parte dos órgãos de fomento
de pesquisa – de editais que contemplam objetos interdisciplinares), a falta de formação
interdisciplinar da comunidade acadêmica, muitas vezes leva a avaliações inadequadas de
projetos e artigos submetidos para publicação.
De fato, quando unem-se áreas de conhecimento para solução de problemas de pesquisa
mais abrangentes, é comum elaborar-se a pergunta: qual é a contribuição cientı́ﬁca para
cada uma das áreas envolvidas? Especiﬁcamente dentro do escopo deste trabalho, ousa-se
perguntar: o que é uma pesquisa válida na área de Computação em saúde? Conforme
discutido em Wainer et al. (2006), este conceito ainda está em construção e os temas
interdisciplinares de pesquisa nesta área acabam por reaproveitar métodos e técnicas provenientes das duas áreas.
Por ora, neste trabalho arriscamos adotar simplesmente que a pesquisa válida na área
interdisciplinar de Computação em saúde é aquela que traz contribuições tanto para a
área de Computação quanto para a área de saúde contemplada. Com essa deﬁnição
como diretriz, torna-se mais fácil elaborar e avaliar projetos e publicações neste campo
interdisciplinar.
Como consequência do discutido, tem-se que uma contribuição na área de Computação
é aquela que proporciona desenvolvimento à própria área, ou seja, quando cria-se, por
exemplo, uma nova técnica de realce em PI ou de interação em RV para resolver um
problema da área de saúde, contribui-se com o desenvolvimento das respectivas subáreas
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CAPÍTULO 7. CONCLUSÕES
da Computação à medida que tais técnicas podem ter seu uso expandido para outros
domı́nios de aplicação.
Sendo assim, identiﬁcamos que as principais contribuições dos trabalhos conduzidos
pela autora e apresentados neste documento referem-se ao desenvolvimento de técnicas
de realce de contraste e segmentação de imagens, detecção de colisão em AVs e suas
consequentes deformações, deﬁnição de mecanismos para Visualização de Informação,
além da construção de ferramentas de forma automatizada, com baixo custo, por meio de
reuso de componentes de software.
Um grande desaﬁo a ser enfrentado como continuidade das pesquisas aqui apresentadas é fazer com que os resultados obtidos sejam efetivamente empregados na rotina
dos proﬁssionais de saúde. Para isso, é necessário que proﬁssionais da área de aplicação
façam parte da equipe de pesquisa – o que já vem ocorrendo em vários casos – e que
as aplicações atinjam nı́veis satisfatórios de eﬁciência. Em aplicações de CAD e CBIR,
nı́veis satisfatórios signiﬁcam ter resultados corretos com diferentes bases de imagens,
como discutido no capı́tulo 6. Para aplicações de RV, principalmente aquelas relacionadas a treinamento e simulação, o signiﬁcado de eﬁciência está diretamente relacionado ao
realismo na visualização e na interação.
A partir dessas considerações, é possı́vel enfatizar que a continuidade das pesquisas
aqui apresentadas visa a contribuir efetivamente com:
• agilização no desenvolvimento de ferramentas computacionais para a área de saúde
por meio de reuso de software;
• inovação tecnológica e na educação em saúde do paı́s, visto que ainda é rara a
inclusão de ferramentas virtuais desenvolvidas no Brasil;
• possibilidade de diminuição de custo a partir da aplicação real de ferramentas construı́das na educação em saúde.
É importante destacar que o trabalho desenvolvido vem repercutindo na comunidade,
o que pode ser comprovado observando-se alguns pontos do currı́culo da autora:
• obtenção de recursos de órgãos ﬁnanciadores (principalmente CNPq e Fapesp), por
meio de projetos de pesquisa e bolsas para alunos;
• obtenção de Bolsa de Produtividade em Pesquisa (CNPq) no perı́odo de 2005 a
2013;
• publicações de resultados obtidos em periódicos e conferências da área;
• participação ativa em diversos comitês de programas e comitê de revisores de conferências nacionais e internacionais;
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• participação no corpo editorial da recém-lançada revista SBC Journal on 3D Interactive Systems;
• participação como consultora ad hoc de vários órgãos de fomento e programas de
pesquisa de várias instituições;
• contribuição na formação de recursos humanos levando à nucleação de grupos de
pesquisa em instituições do paı́s;
• participação ativa na Comissão Especial de Realidade Virtual da SBC;
• coordenação da Comissão Especial de Computação Aplicada à Saúde da SBC, tendo
participado da mesma desde sua criação;
• coordenação de Laboratório de Pesquisa Associado dentro do INCT-MACC, contribuindo para o estabelecimento de colaborações entre vários grupos de pesquisa na
área.
Conclui-se, portanto, que trabalhos nessas linhas fazem com que as áreas se complementem em termos de pesquisa: a Computação auxilia na elaboração de soluções para
a área de saúde, ao mesmo tempo que se desenvolve por meio da proposta de técnicas
inovadoras. A área de saúde se beneﬁcia das técnicas computacionais, ao mesmo tempo
que propõe novos desaﬁos a serem vencidos.
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M.; Crispim, A.; Pena, L.; Araújo, K. Utilização de Ambientes Virtuais na Reabilitação
de Pacientes com Lesão Cerebral por AVC e TCE. In: Anais do X Congresso Brasileiro
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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médicas visando diminuir a descontinuidade semântica. Dissertação (Mestrado em
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Souza, D. F. L.; Valdek, M. C. O.; Moraes, R. M.; Machado, L. SITEG Sistema Interativo
de Treinamento em Exame Ginecológico. In: Proceedings of Symposium on Virtual
Reality, Belém (PA): Sociedade Brasileira de Computação, 2006, p. 445–456.
Sun Microsystems Java 3D API Tutorial. [On-line].
Disponı́vel em http://java.sun.com/developer/onlineTraining/java3d/ (Acessado em January, 30, 2011)
Suzuki, F. T. I.; Matias, M. V.; Silva, M. T. A.; Oliveira, M. P. M. A. T. O uso de
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