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Abstract. The use of images in medicine is increasingly important in decision-
making, as in diagnosis and the following of treatments of various kinds. Howe-
ver, some tasks can be unfeasible to be done by humans, such as retrieving
images similar to a reference image withing a database of millions of images.
Content based image retrieval systems have been developed to, among other
things, solve that problem. Within this context, this work seeks to evaluate vari-
ous solutions that have been proposed for pre-processing and feature extraction
imaging, which are the initial tasks inside this kind of system. The goal of this
research is to analyse the impact of using different techniques and of their com-
bination when applied to diagnosis images of lung and spine.

Resumo. A utilização de imagens dentro da medicina é cada vez mais essencial
na tomada de decisões, como na realização de diagnósticos e acompanhamento
de tratamentos dos mais diversos tipos. Contudo, algumas tarefas podem ser
invı́aveis para serem feitas por humanos, como a recuperação de imagens si-
milares a uma de referência dentro de uma banco com milhões de imagens.
Sistemas de recuperação de imagens com base em conteúdo tem sido desenvol-
vidos para, entre outras coisas, solucionar esse tipo de problema. Dentro do
contexto desses sistemas, este trabalho busca avaliar diversas soluções que tem
sido propostas para o pré-processamento de imagens e de extração de carac-
terı́sticas de imagens médicas, que são as etapas iniciais desse tipo de sistema.
O objetivo desta pesquisa é analisar o impacto do uso de diferentes técnicas e
de combinação delas quando aplicadas à imagens de diagnóstico de pulmão e
de coluna vertebral.

1. Introdução
O avanço da tecnologia digital tornou praticamente universal a possibilidade de se re-
gistrar eventos dos mais variados por meio de imagens. Alguns dos equipamentos que
diariamente registram uma infinidade delas que podem ser citados são as câmeras digi-
tais, celulares, satélites, radares rodoviários e equipamentos médicos. Dentro da área
médica as imagens são registradas por meio de radiografias, ressonâncias magnéticas,
tomografias computadorizadas e ultrassonografias [11].

A grande quantidade de imagens pode dificultar o trabalho de um indivı́duo em
acessar apenas aquelas que lhe são relevantes no momento. Isso afeta desde usuários
que utilizam motores de busca para encontrar imagens a partir de uma descrição de seu
conteúdo até pesquisadores que desejam detectar padrões de atividade solar através da



similaridade existente entre as cerca de setenta mil imagens registradas diariamente [3]
Essa dificuldade decorre do fato de que recuperar imagens com base em seu conteúdo é
uma tarefa não trivial para computadores.

A recuperação de imagens com base em conteúdo (Content Based Image Retri-
eval – CBIR) desperta interesse na ciência da computação há muitos anos [13], [17],
[20], [21] e são várias as áreas do conhecimento humano que se valem dos avanços já
conquistados, incluindo: astronomia [3], oceanografia [18], medicina [5], entre outras.
Esses avanços em CBIR foram possı́veis devido ao desenvolvimento de técnicas de pro-
cessamento de imagens, visão computacional, banco de dados e outras áreas da ciência
da computação.

Uma das áreas onde a aplicação de sistemas com suporte à CBIR tem potencial
para trazer grandes benefı́cios é a médica, onde geralmente eles são utilizados como
auxı́lio na tomada de decisões relacionadas a diagnósticos [17], [23]. Um exemplo de
aplicação pode ser encontrado em [19], onde o sistema Higiia [4] é utilizado para auxiliar
em diagnósticos de câncer de mama.

Contudo, a complexidade do processo faz com que muitos desafios ainda este-
jam em aberto. O principal desses desafios diz respeito à dificuldade em se aproximar a
interpretação que um ser humano(e.g. um médico) um computador tem da mesma ima-
gem. Esse problema recebe o nome de descontinuidade semântica [10] e pode ser ame-
nizado através do desenvolvimento das técnicas computacionais envolvidas nas etapas da
recuperação de imagens com base no conteúdo.

O processo de recuperação de imagens com base em conteúdo pode ser dividido
nas seguintes etapas (que não necessariamente seguem essa ordem):

• pré-processamento das imagens;
• extração de suas caracterı́sticas e representação de seu conteúdo;
• seleção das caracterı́sticas mais relevantes;
• comparação das representações através de funções de distância;
• indexação das imagens num banco de dados;
• realização de consultas ao banco de imagens;

O intuito deste trabalho é investigar técnicas de pré-processamento e de extração
de caracterı́sticas de imagens, que posteriormente são utilizadas em outras fases de um
sistema de CBIR. O estudo será feito com base num banco de imagens de pulmão e de
coluna vertebral destinado à pesquisas do grupo CROSS(Critical and Complex Systems
research group)1

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
Alguns conceitos que são base para o desenvolvimento deste trabalho são apresentados a
seguir.

2.1. Recuperação de Imagens com Base em Conteúdo

Sistemas de recuperação de imagens com base em conteúdo (Content Based Image Re-
trieval – CBIR) tem recebido muita atenção dentro da ciência da computação nas duas
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últimas décadas [21], [6]. Através de suas técnicas, pode-se, por exemplo, recuperar de
maneira ágil imagens cujo conteúdo seja similar a uma imagem de referência. Isso é
possı́vel porque a indexação de imagens dentro do banco de dados passa a ser feita com
base na similaridade existente entre elas. Entre as aplicações de CBIR está o suporte à
tomada de decisões em diagnósticos médicos com base no conteúdo de exames realizados
previamente [5].

A utilização de sistemas CBIR para apoio à diagnósticos médicos tem cres-
cido [17], [2], [9] e, apesar de a decisão final em um diagnóstico ser integralmente do
médico, o fato de que os sistemas podem oferecer alguma ajuda justifica a intensa busca
por avanços na área [24], [8], [16], [22], [5], [19].

Apesar desse crescente interesse na área e de seu potencial para resolver proble-
mas muito complexos, ainda não existe uma solução geral para a recuperação de imagens
com base em conteúdo [8]. Isso exige que as técnicas sejam escolhidas com base nas
particularidades existentes no domı́nio do problema em consideração [12].

Dois dos principais componentes de um sistema CBIR genérico são: a) um con-
junto de representações do conteúdo das imagens(e.g. vetores de caracterı́sticas); b) uma
maneira de avaliar a similaridade entre as imagens(e.g. funções de distância) [5].

Vale também notar que, para ser útil na prática, esse processo depende da
utilização de soluções em armazenamento e indexação de dados que sejam apropriadas
para recuperação com base em similaridade. Algumas soluções bastante conhecidas são
os Métodos de Acesso Espaciais (MAEs), para dados multidimensionais, e Métodos de
Acesso Métricos (MAMs), para dados com dimensionalidade alta ou adimensionais [14].

Este trabalho se ocupará apenas com algoritmos responsáveis pelo primeiro desses
componentes: a construção da representação das imagens que servirá de base para as
etapas posteriores do sistema.

2.2. A Descontinuidade Semântica

O maior problema enfrentado por sistemas de CBIR é conhecido na literatura como des-
continuidade semântica, que pode ser definida como a discrepância que existe entre a
interpretação cognitiva que um ser humano dá a uma imagem (alto nı́vel de abstração) e
a estrutura simples de pixels discretos, que é a maneira utilizada por programas de com-
putador para representar imagens [9]. Por causa dessa descontinuidade a análise compu-
tacional de uma imagem médica pode conflitar com a interpretação que um especialista
humano lhe daria, o que limita a utilidade desses sistemas à um mero suporte. Isso sig-
nifica que eliminar – ou ao menos diminuir – essa descontinuidade representa um desafio
muito importante dentro da pesquisa em visão computacional, e técnicas com sucesso em
outras áreas também tem sido experimentadas, como o uso de redes neurais profundas [1].

A falta de uma solução genérica para a descontinuidade semântica exige que abor-
dagens mais especı́ficas sejam investigadas [17]. A linha que este trabalho segue é buscar
otimizar uma das etapas do processo de recuperação de imagens dentro de um domı́nio
bem definido e, para isso, vai limitar-se à investigação de técnicas de pré-processamento
e de extração de caracterı́sticas de imagens aplicando-as a imagens de pulmão e de coluna
vertebral.



2.3. Processamento de imagens médicas

A medicina moderna utiliza imagens de vários tipos na realização de diagnósticos. Entre
eles podem ser citadas: raios X, ressonâncias magnéticas, ultrassonografias e tomografias
computadorizadas [11], [9].

A utilização de sensores diversos para gerar as imagens, e o registro de diferentes
regiões do corpo humano através deles, fazem com que cada tipo de imagem possua parti-
cularidades que devem ser levadas em conta quando da realização de seu processamento.

Em muitos casos, é preferı́vel que essas imagens sejam submetidas a uma etapa
de tratamento anterior à extração de suas caracterı́sticas, o que possibilita que uma
representação mais expressiva seja construı́da[9]. Essa etapa de pré-processamento tem
por finalidade ressaltar detalhes da imagem que sejam relevantes ao domı́nio do problema
em questão, ou ainda tentar minimizar a influência de caracterı́sticas irrelevantes. As
técnicas que realizam esse tratamento nas imagens também recebem os nomes de técnicas
de melhoramento ou técnicas de realce.

Não existe uma teoria geral que sugira quais técnicas de pré-processamento devem
ser utilizada para todos os tipos de imagens. Isso exige que emprego delas seja orientado
de acordo com o problema que se deseja resolver [12].

Alguns exemplos de técnicas de processamento utilizadas em imagens médicas
são apresentados a seguir, com base em [9] são: a) ajuste de janela e de nı́vel; b) melho-
ramento de borda e de contraste; c) redução de ruı́do codificação de cores; d) registro e
segmentação; e) compressão e gerenciamento de imagens;

A aplicação dessas técnicas tem como meta auxiliar os extratores de caracterı́sticas
a construı́rem uma descrição do conteúdo da imagem que seja semanticamente fiel à
percepção que um ser humano tem ao analisá-la.

2.4. Extração de caracterı́sticas de imagens médicas

Imagens digitais são compostas por um número finito de elementos, cada um com sua
posição e valor, que são chamados pixels [12]. É possı́vel que uma comparação trivial
entre duas imagens seja feita puramente com base neles, mas esse tipo de comparação
dificilmente traria resultados expressivos, uma vez que a similaridade entre duas imagens
geralmente depende mais de suas descrições em alto nı́vel do que do valor bruto de seus
pixels.

Uma maneira mais adequada de avaliar a similaridade entre imagens é fazê-la
a partir de uma representação que privilegie caracterı́sticas que sejam relevantes para o
domı́nio do problema. A construção dessa representação, que geralmente tem a forma de
um vetor de caracterı́sticas, é feita por extratores de caracterı́sticas. Os tipos básicos de
extração levam em conta uma ou mais das seguintes caracterı́sticas das imagens: a) es-
cala de cinza e de cores; b) textura; c) conjuntos de pontos; d) contornos ou curvas;
e) superfı́cies; f) regiões especı́ficas;

Alguns trabalhos feitos recententemente apresentam os extratores que mais tem
sido utilizados dentro do domı́nio de imagens médicas [7], [5], [9], [23]. Com base nesses
trabalhos, um conjunto inicial de extratores que serão usados neste trabalho é listado a
seguir.



Baseados em escalas de cinza e de cor:
• histogramas;
• momentos;
• baseados em blocos.

Baseados em textura:
• coocorrência de textura;
• espectro de potência de Fourier;
• caracterı́sticas de Gabor;
• baseados em wavelets;
• caracterı́sticas estatı́sticas de Harallick;
• caracterı́sticas de Tamura;
• modelo de multirresolução autorregressivo.

Baseados em contornos/curvas:
• aproximação poligonal;
• histogramas de borda;
• baseados em Fourier;
• espaço de curvatura de escala.

Baseados em superfı́cies :
• conjuntos de nı́vel/transformadas de distância;
• campos aleatórios Gaussianos;

Baseados em regiões e partes :
• modelo estatı́stico de partes anatômicas;
• descritores de região baseados em wavelets;
• distribuição espacial de regiões de interesse.

Baseados em outras caracterı́sticas:
• espaços de forma;
• forma global;
• morfológicas;
• relacionamentos de localização e espaço.

3. Objetivos

O objetivo geral desta pesquisa é classificar diferentes métodos de pré-processamento
de imagens e de extração de caracterı́sticas de acordo com sua adequação para uso na
recuperação de imagens de pulmão e de coluna vertebral.

Também podem ser considerados objetivos:

• demonstrar que comparações de algoritmos devem ser feitas com respeito a um
tipo especı́fico de imagem.

• encontrar as caracterı́sticas mais relevantes para a representação de imagens de
pulmão e de coluna vertebral;

• avaliar o impacto causado pela adoção de diferentes técnicas dentro de um CBIR;



4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
De maneira a atingir o objetivo deste trabalho, será realizado um estudo comparativo
de diferentes implementações de técnicas de pré-processamento e de extração de carac-
terı́sticas de imagens médicas, aplicando-os a um banco de imagens existente no grupo de
pesquisas CROSS, além de outros conjunto de dados que forem encontrados no decorrer
do desenvolvimento do trabalho.

Inicialmente, será feito um levantamento das técnicas de pré-processamento e
extração de caracterı́sticas recentes, juntamente com um levantamento de implementações
já realizadas dessas técnicas e de conjuntos de dados adicionais que podem ser utilizados
nos experimentos. Em seguida serão realizados experimentos com os algoritmos aplica-
dos às imagens dos conjuntos de dados.

Esses experimentos serão avaliados através de técnicas de classificação como
Revocação x Precisão e Curvas ROC, com auxı́lio do módulo MedFMI-SiR [15]. Através
dessas representações gráficas será possı́vel avaliar o impacto da utilização dos diferen-
tes algoritmos utilizados, especialmente em relação à quanto varia o número de falsos-
positivos retornados, bem como o de verdeiros-positivos não retornados, numa con-
sulta por similaridade, quando existe uma variação na combinação de técnicas de pré-
processamento e extratores de caracterı́sticas aplicadas às imagens do conjunto de dados.

5. Cronograma de Execução
As atividades descritas na seção 4 seguirão o cronograma de execução apresentado na
Tabela 1.

Atividades:

1. levantamento de algoritmos, implementações e conjuntos de dados para testes;
2. aplicação inicial dos algoritmos aos conjunto de testes;
3. análise da eficiência dos diferentes algoritmos quando aplicados à base de dados;
4. combinação de algoritmos buscando melhorar resultados da análise;
5. redação do TCC.

Tabela 1. Cronograma de Execução
ago set out nov dez jan fev mar

Atividade 1 X X
Atividade 2 X
Atividade 3 X X
Atividade 4 X X
Atividade 5 X X X
Atividade 6 X X X X X X

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Espera-se que a pesquisa realizada ajude a apontar quais técnicas de processamento de
imagem e de extração de caracterı́sticas são mais apropriadas ou desapropriadas para
serem aplicadas ao tipo de imagem escolhida para testes. Também espera-se contribuir
para o entendimento de caracterı́sticas presentes nessas imagens que expliquem o porquê
de algumas técnicas serem mais eficiente do que outras.
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