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Abstract. Image retrieval and image querying has some different characteristics
apart from the searches in common data types, since image retrieval is based in
visual aspects thus it can not be done through the usage of common relational
operators and to compare two images using this tools is almost useless. The
most used solution in image retrieval is to use similarity searches, where through
a extractor is obtained a characteristic vector and then using a distance function
is calculated the dissimilarity between the characteristics vector, this is done by
comparing using similarity criterion. The main problem of this approach is to
identify the similarity space, which is composed by a characteristics vector and
a dissimilarity function that better agree with the user’s similarity perception. In
this context, the perceptual parameter was introduced to improve the quality of
the obtained results, through mapping the terms/concepts of the image domain
discussed and the elements of the similarity space which better represents the
similarity perceived by the users. Therefore, the automation of the perceptual
parameter selection in one given search is a open challenge. The goal of this
course completion work is to develop an architecture which enable similarity
searches using perceptual parameters and propose an automatic selector for
the perceptual parameter to medical images.

Resumo. Buscas por imagens têm propriedades diferentes das buscas em um
texto ou utilizando-se atributos numéricos, pois, tendo como parâmetro o as-
pecto visual, operadores de comparação relacionais não se aplicam e compa-
rar se duas ou mais imagens são iguais tem utilidade praticamente nula. A
solução mais adotada para buscas por imagem é a aplicação de buscas por si-
milaridade, onde através um extrator obtém-se vetores de caracterı́sticas e uma
função para calcular a dissimilaridade entre vetores de caracterı́sticas, pode-se
comparar as imagens segundo critérios de semelhança. O problema principal
deste tipo de abordagem é identificar o espaço de similaridade, composto por
um vetor de caracterı́sticas e uma função de dissimilaridade, que melhor cor-
responda à percepção de similaridade do usuário. Neste contexto, a noção de
parâmetro de percepção foi introduzida para aperfeiçoar a qualidade dos re-
sultados obtidos, através do mapeamento entre termos/conceitos do domı́nio de
imagens em questão e os elementos do espaço de similaridade que melhor repre-
sentam a similaridade percebida pelos usuários. Entretanto, a automatização
da definição do parâmetro de percepção em uma busca é um desafio em aberto.
O objetivo deste Trabalho de Conclusão de Curso é desenvolver uma arquitetura
que permita a realização de consultas por similaridade utilizando parâmetros



de percepção e propor um seletor automático de parâmetro de percepção para
imagens médicas.

1. Introdução
Com o crescimento da população brasileira e do mundo, aumenta também a procura
por tratamentos nos hospitais. Os profissionais da área de saúde precisam atender com
eficácia e rapidez para suprir a demanda por atendimento dos pacientes. Este cresci-
mento motivou o uso mais extensivo da tecnologia nos meios hospitalares e então as
imagens geradas pelos equipamentos de diagnóstico por imagem começou a ser gravada
em formato digital [1, 2]. Porém, em hospitais de grande escala, este armazenamento
toma proporções que vão além do controle humano, principalmente devido a leis como
a estabelecida pelos conselhos de medicina pelo mundo que obrigam hospitais a guardar
imagens de prontuários por 20 a 30 anos.

Na radiologia, as imagens de prontuários são essenciais para o aprofundamento dos
estudos, onde se deseja identificar mais ocorrência de casos raros e estudar com detalhes
os mesmos, e também para treinamento de estudantes e médicos residentes [2]. Neste con-
texto, o parâmetro de percepção possui um papel importante, o de identificar quais são
as caracterı́sticas mais relevantes da imagem para então realizar a busca utilizando como
filtro da pesquisa este parâmetros e obtendo resultados mais relevantes. O parâmetro de
percepção é conjunto de caracterı́sticas que o observador da imagem julga ser mais im-
portante da seleção da mesma. Para colaborar nesses estudos, neste trabalho pretende-se
desenvolver uma aplicação que busca por imagens semelhantes dentro da base de imagens
médicas, dada uma imagem especı́fica de consulta. A proposta deste trabalho de con-
clusão do curso é implementar um seletor automático de parâmetro de percepção auxiliar
na busca por imagens similares. Para avaliar a efetividade do método proposto, serão
realizados experimentos utilizando conjuntos reais de imagens médicas, confrontando a
qualidade do resultado de consultas utilizando um parâmetro de percepção estático com a
qualidade do resultado de consultas utilizando o método proposto para escolha automática
do parâmetro de percepção, utilizando curvas de precisão e revocação.

A organização deste projeto é a seguinte. A Seção 2 explica sobre o surgimento das
imagens médicas digitalizadas, e sobre o padrão usado nas mesmas, além de explicar
como as consultas por similaridade são feitas. Na Seção 3 é apresentado os objetivos do
trabalho. Na Seção 4 é apresentados os passos para desenvolver o trabalho e é feito as
descrições mais detalhadas dos mesmos. Na Seção 5 é apresentado o cronograma que este
trabalho deverá seguir. Na Seção 6 são apresentado as contribuições esperadas ao atingir
a completudedeste trabalho.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
Para entender melhor a ferramenta de recuperação de imagens médicas com um método
de seleção automática de parâmetro de percepção proposta e como são feitas as etapas
de recuperação, análise e comparação de imagens é preciso discorrer alguns conceitos
básicos, o que será feito a seguir.

2.1. Sistemas de Arquivamento e Comunicação de Imagens Médicas
A quantidade e variedade de máquinas para diagnóstico por imagem é grande em hospi-
tais de grande porte, e é difı́cil ter o controle dessas imagens geradas, esta carência foi



percebida na década de 80 por Duerinckx e Pisa[3]. Para atender esta deficiência no ge-
renciamento de imagens, foram criados os sistemas de arquivamento e comunicação de
imagens (Picture Archiving and Communication System – PACS).

Os PACS têm responsabilidade de gerenciar as imagens geradas pelo maquinário além
dos dados dos pacientes associados às imagens. Um PACS é composto por diferentes ca-
madas funcionais, podendo-se destacar protocolos de comunicação, padrões de imagens
e formatos de dados. Nos PACS, o formato de imagens mais comumente usado é o DI-
COM, o qual se firmou como formato padrão para imagens médicas, além de servir como
protocolo de comunicação interno dos PACS [4]. A próxima seção introduz o padrão
DICOM.

2.2. O Padrão DICOM

As imagens médicas digitalizadas atendem ao padrão DICOM (Digital Imaging and Com-
munication in Medicine). Este formato foi sugerido para poder padronizar imagens di-
agnosticadas como ressonâncias magnéticas, ultrassonografias e tomografias. As ima-
gens DICOM não guardam somente a imagem do exame em si, mas trazem consigo
informações detalhadas sobre o paciente, maquinário usado para a obtenção das ima-
gens, assim como o médico responsável pelo exame. Tudo isso é guardado no cabeçalho
da imagem, sendo que cada atributo é denominado uma tag DICOM [5].

2.3. Recuperação de Imagens Baseada em Conteúdo

Para se fazer buscas de imagem considerando suas caracterı́sticas visuais utiliza-se
a Recuperação de Imagens Baseada em Conteúdo (Content-Based Image Retrieval –
CBIR). As imagens não são dados ordenáveis, desta forma, elas não podem ser com-
paradas usando operadores de ordem total( >, <, ≤, ≥). Além disso, comparações de
igualdade (=, 6=) são praticamente inúteis, pois se um pixel de uma imagem for alterado
estas são consideradas diferentes. Para as consultas de imagens por conteúdo, são usadas
buscas por similaridade, onde se encontra uma imagem similar dependendo da carac-
terı́stica desejada. A CBIR utiliza técnicas de extração das caracterı́sticas, que produzem
vetores de caracterı́sticas que contêm valores para propriedades visuais identificadas nas
imagens, e funções para calcular a (dis)similaridade entre vetores de caracterı́sticas para
encontrar imagens similares, que usualmente são funções de distância [6].

Existem várias formas de se fazer buscas por similaridade. Dentre elas pode-se citar a
consulta aos k-vizinhos mais próximos (k-Nearest Neighbor query – k-NNq) e a consulta
por abrangência (Range query – Rq). A consulta aos k-vizinhos mais próximos retorna os
k vizinhos mais próximos ao elemento de consulta no espaço de similaridade. A consulta
por abrangência recupera todos os elementos dentro de um área do espaço de similaridade
definida pela bola centrada no elemento de consulta e cujo raio de abrangência é fornecido
na consulta.

As imagens são representadas como “pontos” no espaço de similaridade definido pe-
los vetores de caracterı́sticas. Para obter um vetor de caracterı́sticas de imagens extrai-
se caracterı́sticas da imagem, sendo que o processo de extração pode exigir um pré-
processamento (remoção de ruı́dos, por exemplo). A extração de caracterı́sticas de ima-
gens leva em conta 3 tipos aspectos: cor, textura e forma. Um extrator de cor primitivo
mas muito utilizado é o histograma de cores, que calcula as frequências de pixels para



cada intensidade de cor. Já os extratores de textura analisam a distribuição de cores dos
pixels da imagem para caracterizar as texturas de áreas retratadas na imagem. Extratores
de forma buscam identificar formas ou objetos na imagem, procurando bordas na imagem
para então classificá-las.

Para responder às consultas por similaridade, os vetores de caracterı́sticas são compa-
rados usando funções de (dis)similaridade, que tipicamente são funções de distância. Há
várias funções de distância na literatura, dentre as quais as mais utilizadas são a distância
Euclideana e a distância Manhattan. A distância Euclideana calcula a distância pelo teo-
rema de Pitágoras e sua área de cobertura é um cı́rculo de raio r, considerando-se o espaço
R2. A função Manhattan é definida como a soma das diferenças absolutas entre os dois
“pontos”, e tem como área de cobertura um losango de lado r

√
2 [7].

2.4. Parâmetro de percepção
Parâmetro de percepção é o indicador que uma pessoa mais observa como relevante no
objeto, variando de cada observador [8]. No contexto da busca por imagem o parâmetro de
percepção capta algumas caracterı́sticas fı́sicas, como cor ou forma da imagem para servir
de atributos na busca a ser feita pelas imagens semelhantes. Com essas caracterı́sticas
de imagem mais adequadas à concepção de similaridade do observador, as buscas por
imagens semelhantes tendem a ter maior eficácia.

Se tomar como exemplo uma foto de um rosto, ode se observar várias caracterı́sticas,
por exemplo presença de olhos, boca, nariz. Porém essas caracterı́sticas ainda não são
o que chamamos de parâmetro de percepção. Para se discutir sobre os parâmetro de
percepção, precisamos se aprofundar mais. Então iremos comparar só os olhos, ainda há
problemas semânticos, porém menos que o rosto. Uma pessoa pode dizer que a cor dos
olhos é o aspecto mais relevantes para a comparação das imagens, já a outra pode dizer
que é o formato. Este conjunto de caracterı́sticas combinadas e/ou isoladas que mais se
destacam para o observador é chamado de parâmetro de percepção.

2.5. Estado da Arte
No trabalho de [8] faz uma busca das imagens similares, usando parâmetro de percepção,
guiada pelo usuário. Cada usuário apresenta quais são as caracterı́sticas principais obser-
vado na imagem, podendo assim fazer uma busca mais desejada a cada usuário. Através
do pré-processamento da imagem, foi possı́vel observar que um extrator comum como o
histograma pode apresentar o melhor desempenho. Já com um extrator especı́fico, sem
pré-processamento, foi possı́vel obter um melhor desempenho que um extrator comum.

No trabalho de [9] implementa um algoritmo baseado em análise de discriminante que
através de um pequeno conjunto treinamento consegue identificar as caracterı́sticas mais
relevantes para fazer a busca de imagens. No trabalho ele utiliza um modelo de seleção
de caracterı́sticas fuzzy para calcular a similaridade entre os conjuntos classificados como
relevantes e irrelevantes. Com a técnica aplicada obteve resultados melhores em relação
a trabalhos analisados no estado da arte.

3. Objetivos
Objetivo desse trabalho é desenvolver uma ferramenta que utilize um parâmetro de
percepção para a análise das imagens com a finalidade de melhorar os resultados de busca



por conteúdo das imagens e propor um método para a seleção automática do parâmetro
de percepção.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas

Para alcançar o objetivo do trabalho será necessário a modelagem de banco de dados
usando o sistema gerenciador de banco de dados Oracle Multimedia. Depois da modela-
gem do banco temos que inserir as informações coletadas,tais como as imagens médicas
coletadas do Hospital das Clı́nicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Univer-
sidade de São Paulo (HC-FMRP-USP), os tipos e as opções das classificações da imagem.
E então desenvolver consultas de uso geral para a aplicação. Com as consultas prontas,
será implementado o registro de interação do usuário com sistema, como as imagens a ser
classificadas, as classificações da imagem, as imagens retornadas como semelhantes, as
imagens classificadas como relevantes e irrelevantes.

Com o back-end feito, precisa desenvolver a interface, para melhor interação com o
usuário. A adaptação do banco com qualquer base de banco de dados médico também é
importante, para a classificações de mamografia, ultrassonografia, radiografia e tomogra-
fia. Implementação de vetores de caracterı́sticas, usando o extrator e função de distância
e a atualização desse vetores depois da classificação das imagens relevantes e irrelevante.
Tendo o passo anterior completada, será realizado uma fase de teste com os médicos, pro-
fessores e técnicos da área de radiologia do HC-FMRP-USP. Com as classificações das
imagens e quais imagens similares são relevantes e irrelevantes, implementar um seletor
automático de parâmetro de percepção, e então realizar testes e reajustes.

5. Cronograma de Execução

Atividades:

1. Modelagem de banco de dados;
2. Implementação de registro de ações do usuário do sistema;
3. Escrita da query;
4. Populando o banco de dados;
5. Implementação da interface da dicomWeb;
6. Adaptação da aplicação para suportar diferentes conjunto de dados;
7. Implementação de atualização dos vetores de caracterı́sticas;
8. Implementação da automatização do seletor de parâmetro de percepção;
9. Testes do seletor de parâmetro de percepção;

10. Escrita do TCC;

6. Contribuições e/ou Resultados esperados

Ao final do trabalho espera-se obter um seletor automático de parâmetro de percepção,
para melhorar a qualidade de resultados da busca das imagens similares. Além de retirar
a responsabilidade do usuário, ausentando o mesmo da obrigação de deter conhecimento
técnico sobre as caracterı́sticas relevantes, durante a fase de seleção do parâmetro. Fa-
zendo com que o usuário concentre somente na classificação das imagens. Esse trabalho
também traz contribuições na área acadêmica, ao passo que auxilia na classificação de
radiografias, para cursos como a medicina.
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Londrina, 8 de julho de 2013.
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