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RESUMO 

Análise computadorizada dos discos intervertebrais lombares em 

imagens de ressonância magnética 
 

 

O disco intervertebral é uma estrutura cuja função é receber, amortecer e distribuir 

as cargas impostas sobre a coluna vertebral. O aumento da idade e uma postura 

inadequada adotada pelo indivíduo tendem a levar à degeneração do disco 

intervertebral. Atualmente, a Ressonância Magnética (RM) é considerada o melhor 

e mais sensível método não invasivo de avaliação por imagem do disco 

intervertebral. Na literatura científica, a escala mais difundida para classificar de 

maneira semiquantitativa esse nível de degeneração é a escala de Pfirrmann, que 

tem como base a inspeção visual desarmada da imagem do disco intervertebral. 

Embora seja uma ferramenta bastante difundida para avaliação da evolução da 

degeneração do disco intervertebral, o uso da escala Pfirrmann é bastante trabalhoso 

e sujeito à variações intra e interpessoais. Considerando o cenário descrito, o 

trabalho aqui apresentado teve como proposta o estudo e desenvolvimento de 

algoritmos para a classificação computadorizada dos discos intervertebrais 

lombares em imagens de ressonância magnética ponderadas em tempo de 

relaxação T2. Os algoritmos computacionais foram testados em um conjunto de 

dados que consiste de imagens de 300 discos, obtidos de 102 indivíduos, com 

diferentes graus de degeneração. A classificação do grau de degeneração do disco 

intervertebral, conforme os cinco graus de degeneração propostos por Pfirrmann, 

realizada utilizando a técnica de RBF com validação cruzada de 10 vezes, obteve 

uma taxa média de acerto na classificação de 87,33%, com erro padrão da 

proporção de 6,53% e uma área média sob a curva ROC (Receiver Operating 

Characteristic) de 0,92.  

 

Palavras-Chave: Degeneração do Disco Intervertebral, Classificação de Pfirrmann, 
Imagens de Ressonância Magnética Ponderadas em T2, Processamento Digital de 
Imagens, Redes Neurais Artificiais. 
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ABSTRACT 

Computer analysis of lumbar intervertebral disks in magnetic 

resonance imaging 
 

 

The intervertebral disc is a structure whose function is to receive, absorb and 

transmit the loads imposed on the spine. The increase in age and an inappropriate 

posture adopted by the individual tends to lead to degeneration of the intervertebral 

disc. Currently, Magnetic Resonance Imaging (MRI) is considered the best and 

most sensitive noninvasive method to imaging evaluation of the intervertebral disc. 
In the scientific literature, the most widespread scale to semi-quantitatively classify this level of 

degeneration is the Pfirrmann scale, which is based on the unarmed visual inspection of the 

intervertebral disk image.  

Although it is a widely used tool to evaluate the evolution of degeneration of the intervertebral 

disc, the use of the Pfirrmann scale is very laborious and subject to intra and interpersonal 

variations. Considering the scenario described, the paper presented here proposes the study 

and development of algorithms for the computerized classification of lumbar intervertebral 

discs in images magnetic resonance imaging weighted in relaxation time T2. The algorithms 

were tested on a dataset of 300 images obtained from 102 subjects with varying degrees of 

degeneration. The classification of the degree of degeneration of the intervertebral disc, 

according to the five degrees of degeneration proposed by Pfirrmann, performed using the 

RBF technique with 10 fold cross validation, having an average rate of correct classification 

of 87.33%, with standard error 6.53% and an average area under the ROC curve (Receiver 

Operating Characteristic) of 0.92. 

 

 

Keywords: Intervertebral Disc Degeneration, Pfirrmann’s Scale, Weighted 

Magnetic Resonance Images T2, Digital Image Processing, Artificial Neural 

Networks. 

  



 

v 

 

SUMÁRIO 

 

AGRADECIMENTOS ............................................................................................... i 

RESUMO ................................................................................................................ iii 

ABSTRACT ............................................................................................................ iv 

SUMÁRIO ................................................................................................................ v 

LISTA DE FIGURAS............................................................................................. viii 

LISTA DE TABELAS ............................................................................................... x 

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS ........................................... xiv 

1. Introdução ...................................................................................................... 2 

1.1 A coluna vertebral ..................................................................................... 2 

1.2 O disco intervertebral ................................................................................ 4 

1.3 Ressonância Magnética ............................................................................ 6 

1.4 Classificação da degeneração do disco intervertebral .............................. 7 

1.5 Sistemas de análise de degeneração do disco intervertebral ................... 8 

1.6 Objetivos ................................................................................................... 9 

1.7 Organização da Tese .............................................................................. 10 

2. Processamento Digital de Imagens Médicas ............................................... 12 

2.1 Análise Quantitativa de Imagens Médicas .............................................. 14 

2.2 Análise de Desempenho e Eficiência ...................................................... 15 

3. Material e Métodos ...................................................................................... 18 

3.1 Base de imagem da pesquisa ................................................................. 18 

3.2 Padrão ouro na classificação da degeneração discal ............................. 19 

3.3 Software de desenvolvimento e classificação ......................................... 19 

3.4 Extração de atributos da imagem ............................................................ 19 

3.5 Seleção de atributos ................................................................................ 31 

 



 

vi 

 

3.6 Classificação do disco intervertebral ....................................................... 31 

3.6.1 Rede Neural Artificial ............................................................................. 33 

3.6.2 J48 ......................................................................................................... 34 

3.6.3 Random Forest ...................................................................................... 35 

3.6.4 RBF (Radial Basis Function) .................................................................. 35 

3.6.5 KNN (K Nearest Neighbors) .................................................................. 36 

4. Resultados e Discussão............................................................................... 38 

4.1 Resultados da classificação comparada ao sistema de Pfirrmann .......... 38 

4.1.1 Resultados obtidos na classificação com a rede neural artificial ........... 38 

4.1.2 Resultados obtidos com a técnica de classificação J48 ........................ 40 

4.1.3 Resultados obtidos com a técnica de classificação Random Forest ..... 42 

4.1.4 Resultados obtidos com a técnica de classificação RBF ....................... 44 

4.1.5 Resultados obtidos com a técnica de classificação KNN com 3 vizinhos

 ................................................................................................................46 

4.1.6 Resultados obtidos com a técnica de classificação KNN com 5 vizinhos

 ................................................................................................................48 

4.1.7 Resultados obtidos com a técnica de classificação KNN com 7 vizinhos

 ................................................................................................................50 

4.1.8 Resultados obtidos com a técnica de classificação KNN com 9 vizinhos

 ................................................................................................................52 

4.1.9 Resumo dos resultados obtidos ............................................................ 54 

4.2 Resultados da classificação comparando como disco normal ou 

degenerado ........................................................................................... 57 

4.2.1 Resultados obtidos com a técnica de classificação de RNA ................. 57 

4.2.2 Resultados obtidos com a técnica de classificação J48 ........................ 57 

4.2.3 Resultados obtidos com a técnica de classificação Random Forest ..... 58 

4.2.4 Resultados obtidos com a técnica de classificação RBF ....................... 58 



 

vii 

 

4.2.5 Resultados obtidos com a técnica de classificação KNN com 3 vizinhos

 ................................................................................................................59 

4.2.6 Resultados obtidos com a técnica de classificação KNN com 5 vizinhos

 ................................................................................................................59 

4.2.7 Resultados obtidos com a técnica de classificação KNN com 7 vizinhos

 ................................................................................................................60 

4.2.8 Resultados obtidos com a técnica de classificação KNN com 9 vizinhos

 ................................................................................................................60 

4.2.9 Resumo dos resultados obtidos ............................................................ 61 

5. Conclusão .................................................................................................... 64 

6. Publicações Geradas ................................................................................... 66 

Referências .......................................................................................................... 87 

Apêndice A: .......................................................................................................... 93 

 
  



 

viii 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Divisão das regiões da coluna vertebral. Fonte: (Netter, 2000.).............. 3 

Figura 2. A figura ilustra a composição do disco intervertebral: o núcleo pulposo 

(NP) rodeado pelo ânulo fibroso (AF) e separados pelos corpos vertebrais. 

Fonte: (Michopoulou et al., 2009, p. 2225). ...................................................... 5 

Figura 3. Disco intervertebral normal. Fonte: (Pfirrmann et al., 2001, p. 1875). ..... 6 

Figura 4. Disco intervertebral com grau avançado de degeneração. Fonte: 

(Pfirrmann et al., 2001, p. 1875). ..................................................................... 6 

Figura 5. As imagens de A a E representam respectivamente os graus de 

degeneração de I a V. Fonte: (Pfirrmann et al., 2001, p. 1875). ...................... 8 

Figura 6. Etapas do processamento digital de imagens. Fonte: adaptado de 

Gonzalez & Woods, 2008, p.26. .................................................................... 12 

Figura 7. Espectro eletromagnético de acordo com o comprimento de onda. Fonte: 

(Física, 2012). ................................................................................................ 13 

Figura 8. Imagem original de 5x5 pixels a esquerda com sua respectiva matriz de 

valores. Fonte: autor. ..................................................................................... 14 

Figura 9. Curva ROC. Fonte: (Castanho et al., 2004) .......................................... 16 

Figura 10. Imagem ponderada em T2 da região central da coluna obtida por RM. 

Fonte: Autor ................................................................................................... 20 

Figura 11. Imagem da segmentação manual dos discos intervertebrais. Fonte: 

Autor .............................................................................................................. 20 

Figura 12. Fluxograma do algoritmo desenvolvido. Fonte: Autor ......................... 20 

Figura 13. A linha central que divide a coluna apresenta a estimativa da curvatura 

da coluna. Os pontos no centro dos discos intervertebrais são seus centróides. 

Fonte: Autor ................................................................................................... 21 

Figura 14. Linha perpendicular a linha central que divide a coluna. Fonte: Autor 22 

Figura 15. Imagem original.  1: Porção superior do saco dural.  2: Porção final do 

saco dural. Fonte: Autor. ................................................................................ 23 

Figura 16. Imagem com o retângulo no CSF do disco L1 e L2. Fonte: Autor ....... 24 



 

ix 

 

Figura 17. Imagem com todos os retângulos no CSF. Fonte: Autor ..................... 24 

Figura 18. Imagem normalizada. Fonte: Autor ..................................................... 25 

Figura 19. Imagem original. Fonte: Autor ............................................................. 25 

Figura 20. Discos intervertebrais segmentados da imagem com ajuste de 

constraste. Fonte: Autor ................................................................................. 26 

Figura 21. Imagem exemplificando o neurônio biológico. Fonte: (Silva et al., 2010)

 ....................................................................................................................... 33 

Figura 22. Modelo do neurônio artificial. Fonte: (Silva et al., 2010) ...................... 34 

Figura 23. Arquitetura geral do Random Forest. Fonte: (Nguyen et al., 2013, p.553)

 ....................................................................................................................... 35 

 

  



 

x 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1. Classificação da Degeneração do Disco Intervertebral, adaptado de 

Pfirrmann et al., 2001. ....................................................................................... 7 

Tabela 2. Resultado da classificação da RNA usando o vetor de atributos completo. 

Fonte: Autor ................................................................................................... 39 

Tabela 3. Matriz de confusão para a classificação da RNA executada com os 36 

atributos. Fonte: Autor.................................................................................... 39 

Tabela 4. Resultado da classificação da RNA usando 6 atributos. Fonte: Autor .. 40 

Tabela 5. Matriz de confusão para a classificação executada pela RNA com os 6 

atributos. Fonte: Autor.................................................................................... 40 

Tabela 6. Resultado da classificação com J48 usando o vetor de atributos 

completo. Fonte: Autor ................................................................................... 41 

Tabela 7. Matriz de confusão para a classificação do J48 executada com os 36 

atributos. Fonte: Autor.................................................................................... 41 

Tabela 8. Resultado da classificação do J48 usando 6 atributos. Fonte: Autor ... 42 

Tabela 9. Matriz de confusão para a classificação do J48 executada com os 6 

atributos. Fonte: Autor.................................................................................... 42 

Tabela 10. Resultado da classificação com Random Forest usando o vetor de 

atributos completo. Fonte: Autor .................................................................... 43 

Tabela 11. Matriz de confusão para a classificação do Random Forest executada 

com os 36 atributos. Fonte: Autor .................................................................. 43 

Tabela 12. Resultado da classificação do Random Forest usando 6 atributos. 

Fonte: Autor ................................................................................................... 44 

Tabela 13. Matriz de confusão para a classificação executada pela técnica de 

Random Forest com os 6 atributos. Fonte: Autor........................................... 44 



 

xi 

 

Tabela 14. Resultado da classificação com RBF usando o vetor de atributos 

completo. Fonte: Autor ................................................................................... 45 

Tabela 15. Matriz de confusão para a classificação do RBF executada com os 36 

atributos. Fonte: Autor.................................................................................... 45 

Tabela 16. Resultado da classificação do RBF usando 6 atributos. Fonte: Autor 46 

Tabela 17. Matriz de confusão para a classificação executada pela técnica de RBF 

com os 6 atributos. Fonte: Autor .................................................................... 46 

Tabela 18. Resultado da classificação do KNN com 3 vizinhos usando o vetor de 

atributos completo. Fonte: Autor .................................................................... 47 

Tabela 19. Matriz de confusão para a classificação do KNN com 3 vizinhos 

executada com os 36 atributos. Fonte: Autor ................................................. 47 

Tabela 20. Resultado da classificação do KNN com 3 vizinhos usando 6 atributos. 

Fonte: Autor ................................................................................................... 48 

Tabela 21. Matriz de confusão para a classificação executada pela técnica de KNN 

com 3 vizinhos com os 6 atributos. Fonte: Autor............................................ 48 

Tabela 22. Resultado da classificação do KNN com 5 vizinhos usando o vetor de 

atributos completo. Fonte: Autor .................................................................... 49 

Tabela 23. Matriz de confusão para a classificação do KNN com 5 vizinhos 

executada com os 36 atributos. Fonte: Autor ................................................. 49 

Tabela 24. Resultado da classificação do KNN com 5 vizinhos usando 6 atributos. 

Fonte: Autor ................................................................................................... 50 

Tabela 25. Matriz de confusão para a classificação executada pela técnica de KNN 

com 5 vizinhos com os 6 atributos. Fonte: Autor............................................ 50 

Tabela 26. Resultado da classificação do KNN com 7 vizinhos usando o vetor de 

atributos completo. Fonte: Autor .................................................................... 51 

Tabela 27. Matriz de confusão para a classificação do KNN com 7 vizinhos 

executada com os 36 atributos. Fonte: Autor ................................................. 51 



 

xii 

 

Tabela 28. Resultado da classificação do KNN com 7 vizinhos usando 6 atributos. 

Fonte: Autor ................................................................................................... 52 

Tabela 29. Matriz de confusão para a classificação executada pela técnica de KNN 

com 7 vizinhos com os 6 atributos. Fonte: Autor............................................ 52 

Tabela 30. Resultado da classificação do KNN com 9 vizinhos usando o vetor de 

atributos completo. Fonte: Autor .................................................................... 53 

Tabela 31. Matriz de confusão para a classificação do KNN com 9 vizinhos 

executada com os 36 atributos. Fonte: Autor ................................................. 53 

Tabela 32. Resultado da classificação do KNN com 9 vizinhos usando 6 atributos. 

Fonte: Autor ................................................................................................... 54 

Tabela 33. Matriz de confusão para a classificação executada pela técnica de KNN 

com 9 vizinhos com os 6 atributos. Fonte: Autor............................................ 54 

Tabela 34. Resumo dos resultados obtidos nas classificações realizadas. Fonte: 

Autor .............................................................................................................. 55 

Tabela 35. Resultados obtidos nas classificações para disco normal ou degenerado 

utilizando RNA. Fonte: Autor .......................................................................... 57 

Tabela 36. Resultados obtidos nas classificações para disco normal ou degenerado 

utilizando J48. Fonte: Autor ........................................................................... 58 

Tabela 37. Resultados obtidos nas classificações para disco normal ou degenerado 

utilizando Random Forest. Fonte: Autor......................................................... 58 

Tabela 38. Resultados obtidos nas classificações para disco normal ou degenerado 

utilizando RBF. Fonte: Autor .......................................................................... 58 

Tabela 39. Resultados obtidos nas classificações para disco normal ou degenerado 

utilizando KNN com 3 vizinhos. Fonte: Autor ................................................. 59 

Tabela 40. Resultados obtidos nas classificações para disco normal ou degenerado 

utilizando KNN com 5 vizinhos. Fonte: Autor ................................................. 59 

Tabela 41. Resultados obtidos nas classificações para disco normal ou degenerado 

utilizando KNN com 7 vizinhos. Fonte: Autor ................................................. 60 



 

xiii 

 

Tabela 42. Resultados obtidos nas classificações para disco normal ou degenerado 

utilizando KNN com 9 vizinhos. Fonte: Autor ................................................. 60 

Tabela 43. Resumo dos resultados obtidos nas classificações realizadas para disco 

normal ou degenerado. Fonte: Autor ............................................................. 61 

 

 

  



 

xiv 

 

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS 

 

ADALINE Adaptative Linear Element 
AF Ânulo fibroso 

AAM (Active Appearance Models) 
ANN Rede Neural Artificial (Artificial Neural Network) 
AUC Área sob a curva ROC (Area Under the ROC Curve) 
CAD Diagnóstico auxiliado por Computador (Computer-Aided Diagnosis) 
cm Centímetros 
CSF Líquido Cefalorraquidiano (Cerebral Spinal Fluid) 
DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine 
FMRP Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 
FP False Positive (Falso Positivo) 
HC Hospital das Clínicas 
IDD Degeneração do Disco Intervertebral (Intervertebral Disc Degeneration) 
MADALINE Multiple Adaptative Linear Element 
MLNN Rede Neural Multicamada (Multi Layer Neural Networks) 
MLP Perceptron Multicamada (Multilayer Perceptron) 
mm Milímetros 
MRI Imagem de Ressonância Magnética (Magnetic Ressonance Imaging) 
ms Milissegundos 

NP Núcleo pulposo 
RM Ressonância Magnética 
RNA Redes Neurais Artificiais 
ROC Receiver Operating Characteristic 
ROI Região de Interesse (Region of Interest) 
TP Verdadeiro Positivo (True positive) 
USP Universidade de São Paulo 

 

 



1 

 

 

Capítulo 1 
  



 

2 

 

1. Introdução 

 

1.1 A coluna vertebral 

 

A coluna vertebral, também chamada de espinha dorsal, estende-se da base do 

crânio até a pélvis. Ela é composta por tecido conjuntivo e por uma série de ossos, 

chamados vértebras, as quais estão sobrepostas em forma de uma coluna, por este 

motivo o termo coluna vertebral. A coluna possui algumas funções:  

 

 Proteger a medula espinhal; 

 Suportar o peso corporal, mantendo o tronco ereto;  

 Ele serve como ponto de ancoragem para os músculos, ligamentos e órgãos 

internos; 

 Proporciona flexibilidade para o corpo, podendo movimentar-se para frente, 

para trás, para os lados e ainda girar sobre seu eixo. 

 

É possível realizar movimentos de flexão, extensão, flexão lateral e rotação na 

coluna vertebral, embora estes movimentos variem por região da coluna e pelo 

indivíduo, eles são possíveis devido as características anatômicas e funcionais dos 

discos intervertebrais (Thalgott et al., 2004). 

A espinha dorsal é constituída por 33 vértebras divididas em cinco regiões: 

cervical, torácica, lombar, sacral e cóccix. Assim, cada vértebra chamada a região a 

que pertence e em cada região são numerados de cima para baixo, sendo distribuídos 

da seguinte forma:  

 

 7 vértebras cervicais (C1 a C7);  

 12 vértebras torácicas (T1 a T12);  

 5 vértebras lombares (L1 a L5);  

 5 vértebras sacrais (S1 a S5) e;  

 4 vértebras coccígeas (CO1 a CO4).  
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No entanto, o sacro e vértebras coccígeas são fundidas em apenas dois 

elementos ósseos, o sacro e o cóccix (Netter, 2000). A Figura 1 mostra um exemplo 

da distribuição das vértebras na coluna vertebral. 

 

 
Figura 1. Divisão das regiões da coluna vertebral. Fonte: (Netter, 2000). 
 

A região lombossacra tem sido amplamente estudada por ser o segmento mais 

comumente afetado por processos degenerativos, em especial nos discos 

intervertebrais (Wassenaar et al., 2012; Barrey et al., 2007). 
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1.2 O disco intervertebral 

 

O disco intervertebral é uma articulação do tipo sínfise, na qual a fibrocartilagem do 

disco acopla as vértebras adjacentes permitindo certa mobilidade. Embora o movimento 

de uma vértebra sobre outra seja pequeno, a somatória dos movimentos dos vários 

segmentos vertebrais resulta em uma grande amplitude de movimento da coluna 

vertebral (Gardner, 1967).  

A principal função do disco intervertebral é absorver e transmitir a carga mecânica 

aplicada pelos corpos vertebrais oriunda do peso corporal e da atividade muscular sobre 

a coluna vertebral, além de permitir os movimentos de flexão, cisalhamento e rotação do 

segmento vertebral. Para exercer tais funções é necessário combinar as propriedades 

de rigidez e flexibilidade, que são possíveis de se combinar graças em parte às 

características anatômicas e funcionais do disco (Thalgott et al., 2004).  

O disco intervertebral é encontrado entre dois corpos vertebrais adjacentes desde 

a segunda vértebra cervical até o sacro. Normalmente existem 23 discos intervertebrais, 

o primeiro localizado entre as vértebras cervicais C2 e C3 e o último entre a quinta 

vértebra lombar e a primeira vértebra do sacro, L5 e S1. Portanto a denominação de 

cada disco está relacionada as vértebras vizinhas a ele, assim o disco C2-C3 é o disco 

localizado entre as vértebras cervicais C2 e C3, e assim por diante até alcançar o último 

disco. A espessura do disco varia entre 7mm a 10mm e representa cerca de um terço da 

altura da coluna vertebral. 

O disco intervertebral sadio é constituído por um conjunto de anéis periféricos 

compostos por lâminas concêntricas de fibrocartilagem chamada de ânulo fibroso (AF), 

que formam a circunferência do disco intervertebral e são responsáveis por segurar e 

manter os segmentos do disco durante a compressão e movimentação do segmento 

vertebral. O ânulo fibroso envolve um núcleo gelatinoso e elástico denominado núcleo 

pulposo (NP) que é rico em proteoglicanos (Roland et al., 2000; Chan, 2011).  A Figura 

2 ilustra a composição do disco intervertebral. 
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 Figura 2. A figura ilustra a composição do disco intervertebral: o núcleo 
pulposo (NP) rodeado pelo ânulo fibroso (AF) e separados pelos corpos 
vertebrais. Fonte: (Michopoulou et al., 2009, p. 2225). 

 

 

 

O Núcleo Pulposo (NP) contém fibras de colágeno organizadas aleatoriamente e 

fibras elásticas dispostas radialmente, todas submersas em um gel altamente 

hidratado de proteoglicanos (Urban & Roberts, 2003). 

O Ânulo Fibroso (AF) é uma estrutura de aspecto lamelar fibrocartilaginosa, 

orientada de forma a proporcionar uma máxima resistência para o disco ser capaz de 

suportar as cargas exercidas sobre ele. Esta estrutura se liga aos corpos vertebrais 

adjacentes e é responsável por gerar resistência às forças tensoras e cargas 

dinâmicas aplicadas a ele (Eyre & Muir, 1977; Roberts et al., 2006). 

Quando a degeneração dos discos intervertebrais ou “Intervertebral Disc 

Degeneration“ (IDD) se manifesta, tais discos desidratam-se, o que é causado pela 

perda de proteoglicanos, resultando na queda da pressão hidrostática que mantém a 

integridade do núcleo, acarretando sua ruptura (Urban & Roberts, 2003). Além disso, 

o excesso de carga mecânica aplicada a um disco provoca a diminuição em sua 

altura, ocasionando também sua degeneração (Sether et al., 1990). 

A degeneração do disco intervertebral afeta milhões de pessoas em todo o 

mundo, e isto pode ocorrer por diversos fatores, como tabagismo, obesidade, trauma, 

excesso de atividade física ou sedentarismo (Takatalo et al., 2013). 
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1.3 Ressonância Magnética 

 

Atualmente, a Ressonância Magnética (RM) pode ser considerada o método não 

invasivo mais sensível na avaliação por imagem do disco intervertebral, além de permitir 

a visualização das estruturas do tecido neural e estruturas musculoesqueléticas 

adjacentes que podem ser acometidas pela degeneração discal (Kerttula et al., 2001). 

Existem técnicas quantitativas específicas em RM para avaliação do disco 

intervertebral, sendo que a maioria dos sistemas e escalas de classificação de 

degeneração empregados na rotina clínica se utiliza de imagens ponderadas em tempo 

de relaxação T2. Nas imagens ponderadas em T2, a água é caracterizada pelo sinal de 

alta intensidade ou hipersinal, sendo que a observação de perda de sinal e alterações 

morfológicas estão relacionadas à degeneração do disco (Luoma et al., 2001). 

Um disco normal possui um núcleo brilhante (NP) rodeado por uma estrutura 

escura o AF (Figura 3). Por outro lado, um disco com alguma degeneração possui um 

núcleo escuro onde já não se distingue tão bem a borda entre o NP e o AF e o seu 

formato é um tanto irregular, em estágios de degeneração avançada, o volume do 

disco é reduzido pela compressão causada pelos corpos vertebrais (Figura 4) 

(Michopoulou et al., 2009). 

 

 

Figura 3. Disco intervertebral normal. Fonte: 
(Pfirrmann et al., 2001, p. 1875). 

 Figura 4. Disco intervertebral com grau 
avançado de degeneração. Fonte: (Pfirrmann et 
al., 2001, p. 1875). 
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1.4 Classificação da degeneração do disco intervertebral 

 

A região lombar da coluna vertebral é a região com maior índice de lesões 

degenerativas comparada com as outras regiões da coluna, isto ocorre devido ao 

peso corporal, a flexibilidade e amplitude que a coluna possui nesta região. Com o 

envelhecimento do indivíduo, os discos intervertebrais também sofrem um processo 

degenerativo, porém fatores como obesidade, sedentarismo, tabagismo, trauma, 

atividade física excessiva ou falta de atividade física, também contribuem para 

acelerar o processo de degeneração do disco intervertebral (Takatalo et al., 2013). 

A classificação da degeneração discal pode ser realizada de algumas formas. 

MODIC classifica as alterações degenerativas da coluna em imagens de ressonância 

magnética em três graus distintos. MODIC tipo I, MODIC tipo II e MODIC tipo III (Modic 

et al., 1988). Riesenburger et al. em 2015 propuseram um novo classificador para 

degeneração do disco intervertebral, sendo que este classificador leva em 

consideração as alterações MODIC, zonas de alta intensidade e informações da 

estrutura do disco, em especial a redução significativa de sua altura.  

Porém, a escala de gradação mais difundida na literatura científica para classificar 

a degeneração do disco intervertebral é a escala de Pfirrmann (Tabela 1) (Pfirrmann et 

al., 2001), que classifica o nível de degeneração de acordo com a intensidade do sinal 

do núcleo pulposo (NP), a estrutura do disco, a altura do disco e a delimitação entre NP 

e ânulo fibroso (AF) (Stelzeneder et al., 2012). Os níveis vão de I a V, quanto maior o 

grau de degeneração maior será a pontuação na escala, a figura 5 apresenta imagens 

de RM para exemplificar cada grau de degeneração do disco. 

 
Tabela 1. Classificação da Degeneração do Disco Intervertebral, adaptado de Pfirrmann et al., 2001. 

Grau Característica visual Distinção entre 
núcleo e ânulo 

Intensidade do sinal Altura do disco 
intervertebral 

I Homogêneo, branco brilhante Nítida Branco Brilhante Normal 
II Não homogêneo, com ou sem 

bandas horizontais 
Clara Branco Brilhante Normal 

III Não homogêneo, cinza Não Clara Branco para Cinza Normal à discreta 
diminuição 

IV Não homogêneo, cinza para 
preto 

Ausente Cinza para Preto Normal à moderada 
diminuição 

V Não homogêneo, preto Ausente Cinza para Preto Espaço discal 
colapsado 
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Figura 5. As imagens de A a E representam respectivamente os graus de degeneração de I a V. Fonte: 
(Pfirrmann et al., 2001, p. 1875). 

 

Embora permitindo uma avaliação mais detalhada, a escala de Pfirrmann, por ser 

um método semiquantitativo, que tem como base a inspeção visual da imagem do disco 

intervertebral, está sujeita a variações intra e interpessoais na classificação do disco 

intervertebral (Nagy et al., 2013).  

 

1.5 Sistemas de análise de degeneração do disco intervertebral 

 

Buscando minimizar as variações na classificação do disco intervertebral devido 

ao uso de métodos semiquantitativos, alguns pesquisadores têm estudado formas de 

diagnosticar anormalidades da coluna vertebral e suas estruturas usando métodos 

quantitativos automáticos ou semiautomáticos. Southern et al. em 2000 encontraram a 

correlação entre a ressonância magnética e a discomanometria quantitativa para avaliar 

a degeneração de 19 discos de 3 cadáveres. Watanabe et al. em 2007 usaram a 

ressonância magnética utilizando o mapeamento T2 axial, para projetar um sistema 

para classificar a degeneração de 87 discos obtidos de 29 voluntários, que foram 

classificados entre os graus I e IV segundo a classificação de Pfirrmann, sendo o foco 

principal do trabalho a detecção de disco com hérnia ou não em cada grau de 

classificação. Alomari et al. em 2010 apresentaram uma pesquisa realizada com 80 

discos intervertebrais onde obtiveram uma acurácia de 91% na classificação entre disco 
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normal e disco anormal. Michopoulou et al. em 2011 propuseram a utilização de 

descritores baseados em textura para a quantificação da degeneração do disco em 

imagens de ressonância magnética ponderadas em T2, utilizou 255 discos de 51 

indivíduos encontrando uma forte correlação da degeneração do disco com os 

descritores de variância e de desvio padrão. Alomari et al. em 2011 desenvolveram um 

método para a segmentação de hérnia de disco, usando um modelo de vetor de 

gradiente de contorno ativo e a classificação dos discos com hérnia ou não por meio de 

um classificador Bayesiano, obtendo um nível médio de acurácia de 92,5%. Stelzeneder 

et al. em 2012 correlacionaram o nível de degeneração de 330 discos intervertebrais de 

66 indivíduos com a intensidade do sinal do núcleo pulposo, a estrutura do disco, a 

altura do disco e a delimitação entre núcleo pulposo e ânulo fibroso. Oktay et al. em 

2014 realizaram um trabalho que detecta se o disco está degenerado ou não, este 

trabalho fez uso de janelamento com AAM (Active Appearance Models) para 

segmentar 612 discos intervertebrais de 102 voluntários obtendo uma acurácia de 

92,81% utilizando técnicas de RAW, LBP e os momentos invariantes definidos por Hu.  

Mais recentemente, no trabalho de Ruiz-España et al. em 2015, a segmentação 

dos discos intervertebrais foi realizada através de detecção de borda de Canny com 

algoritmo de Gradiente de Fluxo Vetor para melhorar o resultado, obtendo uma 

segmentação considerada adequada quando comparada com a segmentação 

manual. Neste trabalho os autores encontraram uma forte correlação entre a 

intensidade do pixel da imagem do disco com a classificação proposta por Pfirrmann 

et al. em 2001. 

 

1.6 Objetivos 

 

O objetivo geral desta pesquisa foi buscar um método quantitativo 

computadorizado para classificar a degeneração dos discos intervertebrais lombares 

em imagens de ressonância magnética ponderadas no tempo de relaxação T2, 

usando como referência o sistema de classificação proposto por Pfirrmann et al. em 

2001. 

Para atingir o objetivo geral alguns objetivos específicos foram estabelecidos, a 

saber: 
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- Desenvolvimento de algoritmos computacionais voltados para o 

pré-processamento e padronização de contraste das imagens de ressonância 

magnética, reconhecimento de cada disco lombar na imagem e extração de atributos 

quantitativos dos discos intervertebrais.  

- Estruturação de algoritmos para seleção de atributos e classificação dos discos 

conforme os graus de degeneração propostos por Pfirrmann et al. em 2001.  

- Avaliação do desempenho dos métodos implementados. 

 

1.7 Organização da Tese 

 

No Capítulo 1 foram apresentadas as considerações iniciais e motivação para o 

desenvolvimento do trabalho, bem como seus objetivos. O restante da tese possui a 

seguinte organização; 

O Capítulo 2 apresenta um resumo de processamento digital de imagens 

médicas 

O Capítulo 3 refere-se à casuística, aos materiais e métodos empregados para o 

desenvolvimento deste trabalho. 

O Capítulo 4 apresenta os resultados obtidos e a discussão desta tese. 

O Capítulo 5 apresenta as conclusões. 

O Capítulo 6 apresenta as publicações geradas. 
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Capítulo 2 
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2. Processamento Digital de Imagens Médicas 

 

A área de processamento de imagens digitais surgiu por volta da década de 20, 

pela necessidade do melhoramento das imagens enviadas por meio de cabo submarino 

de Londres a Nova Iorque pelos correspondentes de grandes jornais. A partir da década 

de 1960, a área apresenta seu maior crescimento, motivado principalmente pelas 

aplicações no programa espacial norte-americano e na Medicina. Quando se trata do 

processamento de imagens médicas, normalmente são desenvolvidos sistemas 

computacionais para extração e classificação de atributos das imagens. A extração de 

informações, e o reconhecimento de padrões, exigem associação da análise 

quantitativa de atributos com propriedades referentes a uma determinada classe. Esse 

processo é chamado de classificação (Azevedo-Marques, 2001). 

O processamento de imagens digitais envolve, entre outros, processos de 

segmentação, extração de atributos e pode também realizar o reconhecimento de 

objetos individuais (Gonzalez & Woods, 2008). Na figura 6 é apresentado as principais 

estapas do processamento de imagens digitais: 

 

Figura 6. Etapas do processamento digital de imagens. Fonte: adaptado de Gonzalez & Woods, 2008, 
p.26.  
 

A etapa de aquisição da Imagem é caracterizada pelo uso de algum dispositivo de 

hardware dotado de sensores sensíveis a certos espectros de energia eletromagnética, 

como a banda visível, banda de raios ultravioleta, banda de raios infravermelhos, etc. Na 
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figura 7 é possível verificar o espectro eletromagnético de acordo com seu comprimento 

de onda. 

 

Figura 7. Espectro eletromagnético de acordo com o comprimento de onda. Fonte: (Física, 2012).  
 

Em se tratando de imagens médicas, os padrões de imagens usualmente 

encontrados são os de raios-X, ultrassom, tomografia computadorizada e ressonância 

magnética (Michopoulou, 2011). Este dispositivo de hardware varia dependendo do 

objetivo a que se destinam e da qualidade esperada para as imagens adquiridas.   

O pré-processamento visa melhorar a qualidade dessas imagens, para o sucesso 

das etapas seguintes, através da aplicação de um conjunto de técnicas capazes de 

reduzir ruídos existentes, corrigir o brilho ou o contraste, ou suavizar determinadas 

propriedades apresentadas na imagem. 

A segmentação é responsável por subdividir a imagem em partes com algum 

significado para a aplicação. Os algoritmos de segmentação possibilitam a identificação 

de diferenças entre dois ou mais objetos, assim como a discriminação das partes, tanto 

entre si quanto entre os objetos e o fundo da imagem (background). 

Na representação e descrição, tem como principal função a extração dos atributos 

que resultam em alguma informação quantitativa de interesse, ou que possam vir a ser 

utilizados para diferenciar uma classe de objetos de outra. 

O reconhecimento é o processo de atribuir um rótulo aos objetos com base em 

seus descritores. Tais tarefas associam-se invariavelmente ao escopo das áreas de 

Reconhecimento de Padrões (Pattern Recognition) e de Visão Computacional 

(Computer Vision). 

Finalmente, a interpretação consiste na atribuição de algum significado ao 

conjunto de objetos reconhecidos, em consulta a uma base de conhecimentos 

previamente estabelecida. 
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2.1 Análise Quantitativa de Imagens Médicas 

 

As imagens digitais obtidas pelas técnicas de raios-X, ultrassom, tomografia 

computadorizada e ressonância magnética, fornecem dados quantitativos, isto ocorre, 

pois cada imagem é convertida em uma matriz, sendo que cada posição da matriz está 

diretamente relacionada com o pixel original da imagem. A figura 8 apresenta uma 

imagem e ao seu lado a matriz com o valor obtido de cada pixel, como esta imagem 

possui 8 bits, o menor valor possível é o 0 (zero) que indica a cor preta e o maior valor 

possível é o 255 que indica a cor branca, os valores intermediários são os níveis de 

cinza da imagem. 

 

     

     

     

     

     
 

 128 160 192 224 255 

96 128 160 192 224 

64 96 128 160 192 

32 64 96 128 160 

0 32 64 96 128 
 

Figura 8. Imagem original de 5x5 pixels a esquerda com sua respectiva matriz de valores. Fonte: autor.  
 

As medidas quantitativas de imagens de ressonância magnética permitem uma 

relação entre imagens diferentes (Marinelli et al., 2009), garantindo a análise de dados 

quantitativos obtidos em diferentes imagens da mesma região de interesse. Além disso, 

as técnicas quantitativas são capazes de detectar diferenças sutis na composição do 

tecido que podem não ser aparentes com medições qualitativas ou semiquantitativas. 

Na classificação de Pfirrmann, a degeneração discal é realizada através de uma 

avaliação semi-quantitativa, e este tipo de avaliação está sujeito a variações intra e 

interpessoais (Nagy et al., 2013).  

Southern et al. em 2000 encontraram a correlação entre a ressonância magnética 

e a discomanometria quantitativa para avaliar a degeneração de 19 discos de 3 

cadáveres. Karakida et al. em 2003 examinaram 18 voluntários na parte da manhã e na 

parte da noite, relantando que os discos com degeneração apresentaram menor 

intensidade nas imagens de ressonância magnética ponderadas em T2 que os discos 

normais nos dois exames. Perry et al. em 2006 realizaram exame de ressonância 
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magnética de 25 discos intervertebrais de cinco voluntários, e verificaram que os valores 

obtidos são significativamente mais baixos nos discos previamente classificados como 

grau III e V em relação aos discos normais. 

Estes trabalhos demonstram que as imagens de ressonância magnética 

ponderadas em tempo de relaxação T2 podem ser utilizadas na avaliação quantitativa 

da degeneração do disco intervertebral. 

Parte essencial para a escolha de determinada técnica computacional, é saber se 

seu desempenho realmente é eficiente. Um dos métodos mais utilizados para medir a 

eficácia em imagens médicas é a curva ROC (Receiver Operating Characteristic) (Prati 

et al., 2008).  

 

 

2.2 Análise de Desempenho e Eficiência 

 

Parte essencial para a escolha de uma determinada técnica é saber se seu 

desempenho realmente é eficiente e faz diferença na prática da medicina. Um dos 

métodos mais utilizados para medir a eficácia de algoritmos computacionais em 

imagens médicas é a área sob a curva ROC (Receiver Operating Characteristic) (Prati et 

al., 2008).  

A curva ROC é um gráfico que considera a relação entre a sensibilidade (fração de 

verdadeiros positivos) e a especificidade (fração de falsos positivos), onde os pontos do 

gráfico são calculados a partir da escolha de diferentes parâmetros de execução do 

método em avaliação. Essa curva é ilustrada na Figura 9. A partir dela é possível medir a 

precisão do método através da área abaixo da curva. Nesse caso, o valor da área varia 

de 0,5, que é o pior caso e ocorre quando o método mostra um comportamento 

aleatório, podendo chegar a 1,0, que é o caso ideal de acerto total. Desta forma, quanto 

mais próximo de 1,0 estiver a curva, melhor é o resultado do método empregado na 

classificação. 
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 Figura 9. Curva ROC. Fonte: (Castanho et al., 2004).  
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Capítulo 3 
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3. Material e Métodos 

 

Este projeto foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

HCFMRP segundo o parecer 31760, a cópia do parecer é apresentada no apêndice A. 

A pesquisa aqui apresentada abrange o desenvolvimento e testes de algoritmos 

voltados para a classificação do processo degenerativo do disco intervertebral lombar, 

a partir de medidas quantitativas extraídas de exames de ressonância magnética 

ponderados em tempo de relaxação T2. 

Os exames de RM foram realizados em aparelho de Ressonância Magnética de 

1,5 Tesla, modelo ACHIEVA, PhilipsTM instalado no Serviço de Radiodiagnóstico do 

Hospital das Clínicas da FMRP-USP. Os parâmetros de aquisição são: plano sagital, 

FOV = 22x22cm, Espessura do Corte = 4mm, Número de Cortes = 16, Tempo de Echo = 

120ms, Tempo de Repetição = 3900ms, Tamanho da Matriz da Imagem = 512x512 e 

256 níveis de cinza (8 bits de resolução de quantização), obtendo as imagens 

ponderadas em T2 em formato DICOM (Digital Imaging and Communications in 

Medicine) que foram convertidas para o padrão JPEG. 
 

3.1 Base de imagem da pesquisa 

 

Foram utilizadas imagens de RM ponderadas em T2, da região lombar central da 

coluna em corte sagital, de 102 indivíduos voluntários, adultos, de ambos os sexos, com 

idade entre 20 e 80 anos, dividida em dois grupos. Um grupo possui 87 indivíduos 

adultos assintomáticos, saudáveis, sedentários, de ambos os sexos, com idade entre 20 

e 40 anos. O outro grupo é formado por 15 indivíduos sintomáticos, sedentários, de 

ambos os sexos, com idade entre 30 e 80 anos. A inclusão do segundo grupo foi 

necessária para contemplar o grau V de degeneração discal. Com isso a base de 

imagens totaliza 300 discos que ficou composta da seguinte maneira: 

27 discos classificados como grau 1; 

141 discos classificados como grau 2; 

81 discos classificados como grau 3; 

30 discos classificados como grau 4; e 

21 discos classificados como grau 5.  



 

19 

 

3.2 Padrão ouro na classificação da degeneração discal 

 

As imagens utilizadas foram inicialmente obtidas para o projeto de pesquisa 

intitulado, “Efeito dos Subtipos Posturais Sobre os Discos Intervertebrais Lombares: 

Estudo por Meio de Técnicas Quantitativas em Ressonância Magnética” (Menezes-Reis 

et al., 2014). Nesta pesquisa supracitada os discos intervertebrais foram classificados 

por dois médicos radiologistas especialistas de acordo com Pfirrmann et al., 2001, nos 

casos onde houve discordância entre os dois profissionais, um terceiro radiologista com 

16 anos de experiência em RM de coluna vertebral definiu a correta avaliação, e esta 

classificação forneceu o padrão “ouro” para o desenvolvimento e validação dos 

algoritmos computacionais desenvolvidos para a classificação do grau de degeneração 

do disco intervertebral lombar. 

 

3.3 Software de desenvolvimento e classificação 

 

Para o desenvolvimento dos algoritmos que obtiveram os dados quantitativos das 

imagens de RM, foi utilizado o ambiente de software Matlab© da MathworksTM  versão 

R2008a. 

Para a seleção de atributos e também para a classificação dos discos, foi utilizado 

a ferramenta WEKA© desenvolvida na universadade de Waikato na versão 3.8. 

 

3.4 Extração de atributos da imagem 

 

O algoritmo desenvolvido utiliza duas imagens como entrada para obter as 

informações quantitativas dos discos intervertebrais. A primeira imagem é a imagem de 

RM original (Figura 10) e a segunda imagem é a imagem segmentada manualmente dos 

discos intervertebrais da região lombar (Figura 11). A segmentação manual foi realizada 

por dois profissionais treinados e com experiência em segmentação de estruturas 

anatômicas da coluna, em momentos distintos, obtendo um ICC (intraclass correlation 

coefficient) com 99,00% de intervalo de confiança variando entre 0,85 e 0,95 

(Menezes-Reis et al., 2015).   
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Figura 10. Imagem ponderada em T2 da região 
central da coluna obtida por RM. Fonte: Autor 

 Figura 11. Imagem da segmentação manual 
dos discos intervertebrais. Fonte: Autor 

 

Na figura 12 é apresentado o fluxograma do algoritmo desenvolvido. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 Figura 12. Fluxograma do algoritmo desenvolvido. Fonte: Autor  
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A imagem segmentada já binarizada sofre um procedimento para encontrar os 

centróides de cada disco. Estes centróides tem a finalidade de estimar a curvatura da 

coluna vertebral e também mostrar quais os discos que o algoritmo encontrou em função 

das máscaras binárias, esta informação é então replicada na imagem de RM original, o 

resultado obtido é o apresentado na figura 13. Os discos entre as vértebras L1 e L2, L2 e 

L3, L3 e L4, L4 e L5, e L5 e S1 foram selecionados para o estudo. 

 

 
 Figura 13. A linha central que divide a coluna apresenta a estimativa da curvatura da 

coluna. Os pontos no centro dos discos intervertebrais são seus centróides. Fonte: Autor 
 

 

 A linha de curvatura da coluna vertebral foi obtida por ajuste de um polinômio de 

quinta ordem (linha central que divide a coluna na figura 13) (Tang & Pauli, 2011). Esta 

linha tem a finalidade de servir como referência para calcular a altura do disco e também 

é possível em cada centróide de cada disco, gerar uma reta perpendicular a linha da 

coluna, permitindo assim calcular a largura de cada disco, na figura 14 é possível 

verificar como fica a linha perpendicular a linha da coluna no centróide do disco entre as 

vértebras L1 e L2. 
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 Figura 14. Linha perpendicular a linha central que divide a coluna. Fonte: Autor  

 

As imagens de ressonância magnética apresentaram pequenas diferenças de 

intensidade, o que poderia levar a diferentes níveis de contraste entre objetos similares 

de imagens diferentes, para minimizar as diferenças de contraste que poderiam 

comprometer a análise da textura, e, finalmente, o processamento das imagens, foi 

desenvolvido um algoritmo que realiza uma padronização no contraste da imagem. Este 

algoritmo utiliza o líquido cefalorraquidiano (Cerebral Spinal Fluid - CSF) que possui 

intensidade de sinal alta, devido ao alto teor de água, como valor padrão para o ajuste 

de contraste da imagem (Videman et al., 2006). O propósito deste procedimento é o de 

modificar as intensidades de nível de cinza de estruturas semelhantes a valores 

comparáveis ao longo de todas as imagens no conjunto de dados utilizado. Para isto 

foram amostradas cinco regiões diferentes do líquido cefalorraquidiano (CSF).  Estas 

regiões foram definidas automaticamente com referência entre a posição posterior de 

cada disco intervertebral (Figura 15 seta A) e as raízes dos nervos espinhais na cauda 

equina (Figura 15 seta C), a região entre estes dois pontos, é uma região mais clara 

(Figura 15 B). 
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Figura 15. Imagem original.  1: Porção superior do saco dural.  2: Porção final do saco dural. 
A: Porção posterior do disco intervertebral. B: Líquido cefalorraquidiano (CSF). C: Cauda equina. 
Fonte: Autor 

 

O algoritmo para poder encontrar a região mais clara da imagem, região que está 

entre as setas A e C da figura 15, utiliza a reta perpendicular obtida anteriormente para 

varrer a imagem a partir da região posterior do disco intervertebral até a região clara que 

representa o líquido cefalorraquidiano. Ao encontrar a região do CSF, é selecionada 

automaticamente uma área retangular de 10 x 10 pixels, calculando a média das 

intensidades dos níveis de cinza em seu interior. Na figura 16 é possível verificar a área 

selecionada para o disco L1 e L2. 
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Figura 16. Imagem com o retângulo no CSF do disco L1 e L2. Fonte: Autor 

 

Este procedimento é então realizado para cada um dos cinco discos utilizados em 

cada imagem da pesquisa (Figura 17) e uma média final compreendendo todas as cinco 

regiões é calculada (Barreiro et al., 2014). 
 

 
Figura 17. Imagem com todos os retângulos no CSF. Fonte: Autor 
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O valor de intensidade média total obtida das diferentes regiões que representam o 

CSF é então utilizado para ajustar o contraste de toda a imagem, isto é feito dividindo as 

intensidades de nível de cinza da imagem original pela média obtida pelo algoritmo, 

sendo que a imagem com o contraste ajustado é apresentado na figura 18. 
 

 
Figura 18. Imagem normalizada. Fonte: Autor 

 

 Na figura 19 está a imagem original, possibilitando visualizar a diferença de 

contraste entre as imagens. 
 

 
Figura 19. Imagem original. Fonte: Autor 
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Após o ajuste de contraste, o algoritmo utiliza a máscara binária para obter as 

regiões de interesse (ROIs). Na figura 20 é apresentada apenas a imagem dos cinco 

discos de interesse desta pesquisa, ou seja, as regiões de interesse. 

 

 
Figura 20. Discos intervertebrais segmentados da imagem com ajuste de constraste. Fonte: Autor 
 

Após obter as ROIs, o algoritmo reconhece e separa cada disco para que seja 

extraído as informações quantitativas de cada disco individualmente. 

A matriz de co-ocorrência de níveis de cinza foi, então, calculada para cada um dos 

discos segmentados e as 14 características de textura definidas por Haralick et al. em 

1973 foram computadas. Além disso, os sete momentos invariantes, tal como definido 

por Hu em 1962 e os momentos centrais, também foram calculados para cada disco. 

Atributos como altura, largura, área, e localização do disco na imagem foram obtidos, 

gerando um vetor de características com 36 atributos para cada disco. 

 
 Os atributos de medidas antropométricas obtidas foram:  

 posição x e y central do disco; 

 posição x do limiar esquerdo do disco; 

 posição y do limiar superior do disco; 
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 posição x e y do limiar central superior do disco; 

 posição x e y do limiar central inferior do disco; 

 largura em pixels do disco; 

 largura em milímetros do disco; 

 altura em pixels do disco; 

 altura em milímetros do disco; 

 relação entre largura e altura do disco; 

 área do disco. 

 

 Os atributos de textura de Haralick obtidos foram:  

 Energia (1), também conhecida por segundo momento angular, permite 

identi  

 
 

= [ ( , )]  
 

(1) 

 

 Contraste (2), também conhecido como momento. 
  

= ( , ) , | |

=  

 

(2) 
 

 

 Correlação (3): 

 
=

( , ) ( , )11

 
 

(3) 

 

 Variância (4), também conhecida como soma dos quadrados, mede a variação 

de uma distância para a outra e é dada por: 
 

= ( , ) ( )  
 

(4) 

 

 Diferença do momento inverso (5), refere-se a distribuição dos pixels, ou seja, 

mede a homogeneidade da imagem: 

 
=

1
1 + ( )

( , ) 

 

(5) 
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 Média da soma (6): 

 
= ( ) 

 

(6) 
 

 

 Soma da variância (7): 

 
= ( ) ( ) 

 

(7) 
 

 

 Soma da Entropia (8): 

 
= ( ) ( )  

 

(8) 
 

 

 Entropia (9), mede o nível de dispersão dos níveis de cinza da imagem e é dada 

por:  

 
= ( , ) ( ( , ))

11

 
 

(9) 

 

 Diferença da variância (10); 

  

= â  
 

(10) 
 

 

 Diferença da entropia (11), também conhecida como entropia diferencial 

  

= ( ) ( )  

 

(11) 
 

 

 Informação de medida de correlação 1 (12) é dada por 

  

=
1

max{ , } 

 

(12) 
 

 

 Informação de medida de correlação 2 (13): 

  

= (1 ( )) 

 

(13) 
 

  Onde: 

= ( , )log[ ( , )] 
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  E  e  são as entropias de  e  

= ( , )log[ ( ) ( )] 

 

= ( ) ( ) log[ ( ) ( )] 

 

 Máximo coeficiente de correlação de Haralick. 

A equação do coeficiente de correlação máxima (14) é dada por, 

  

= ( ) 
 

(14) 
 

Onde 
( , ) =

( , ) ( , )
( ) ( )  

 

 

Onde: 

 ( , ) = elementos da matriz de co-ocorrência; 

  = número total de níveis de atributo. 

 

 

 Os atributos dos momentos centrais obtidos foram:  

 Momento central C00; 

 Momento central C01; 

 Momento central C10; 

 Momento central C11. 

 

O momento central é definido na equação (15), 
 

 
= ( ) ( ) ( , ) 

 
(15) 

 

Onde: 

  e  são os centróides da imagem; 

  corresponde ao momento central; 

  e  podem valer 0 ou 1. 
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 Os atributos dos momentos invariantes obtidos foram:  
 

 Momento invariante 1, dado pela equação (16); 

 Momento invariante 2, dado pela equação (17); 

 Momento invariante 3, dado pela equação (18); 

 Momento invariante 4, dado pela equação (19); 

 Momento invariante 5, dado pela equação (20); 

 Momento invariante 6, dado pela equação (21); 

 Momento invariante 7, dado pela equação (22); 

 

Os sete momentos invariantes definidos por Hu (HU, 1962) são dados abaixo nas 

equações de 16 a 22, 

 

  

= +  
 

 

(16) 

  
= ( + ) + 4  

 

 
 (17) 

  
= ( 3 ) + (3 )  

 

 
(18) 

  
= ( + ) + ( + )  

 

 
(19) 

 

 
= ( 3 )( + )[( + ) 3( + ) ] + 3(

)( + )[3( + ) ( + ) ] 
 

 
(20) 

 

 
= ( )[( + ) ( + ) ] + 4 (

+ ) ( + )  
 

 
(21) 
 

 

 
= 3( )( + )[( + ) 3( + ) ] + (3

)( + )[3( + ) ( + ) ] 
 

 
(22) 
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3.5 Seleção de atributos 

 

Devido a quantidade de atributos obtidas, foi realizada a seleção de atributos com 

o objetivo de reduzir a dimensionalidade dos vetores e avaliar qualquer melhoria nos 

resultados da classificação da degeneração do disco intervertebral (Rangayyan, 2005). 

Este procedimento foi realizado na ferramenta WEKA© versão 3.8, utilizando uma rede 

neural artificial do tipo multilayer perceptron (ANN MLP) como o avaliador de 

subconjunto, busca por gradiente ascendente como o método de pesquisa, validação 

cruzada 10 vezes e função de ativação linear. A arquitetura da rede neural foi 

estruturada com 36 neurônios na camada de entrada, 20 neurônios na camada 

escondida e 5 neurônios na camada de saída, obtendo-se como resultado da seleção, 

um vetor com apenas 6 atributos. Abaixo é apresentado os atributos selecionados e a 

porcentagem que o WEKA© utilizou de cada atributo durante o procedimento de seleção, 

indicando o grau de pertinência de cada atributo na classificação da degeneração 

deiscal. 

 
 

– Relação Largura/Altura   (30%) 

– Área do Disco    (20%) 

– Primeiro Momento Invariante  (90%) 

– Segundo Momento Invariante  (30%) 

– Momento Central C00   (50%) 

– Momento Central C11   (20%) 

 

 

3.6 Classificação do disco intervertebral 

 

Os procedimentos de classificação podem ser do tipo supervisionado e não 

supervisionado. A classificação supervisionada consiste em fornecer ao classificador um 

conjunto de informações com o resultado esperado para cada elemento da base de 

dados, que é conhecido como conjunto de treinamento, permitindo que o classificador 

seja capaz de aprender sobre o problema. Após esta etapa o classificador faz uso de 

dados não incluídos no conjunto de treinamento para predizer sua classe com base no 
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modelo construído na etapa anterior, este procedimento é a etapa de teste. Enquanto a 

classificação não supervisionada não possui informações sobre o valor esperado de 

cada elemento da base de dados (Han & Kamber, 2006). 

A classificação do disco intervertebral lombar foi realizada de duas maneiras 

distintas. A primeira classificou a degeneração discal segundo os cinco graus de 

degeneração da classificação de Pfirrmann. Já na segunda, os discos foram 

classificadoa apenas como disco degenerado ou não, esta forma de classificação foi 

realizada, pois foram encotrados alguns trabalhos que utilizaram este tipo de 

classificação binária. A grande dificuldade neste procedimento foi justamente definir o 

que é um disco normal e consequentemente o que é um disco degenerado, por este 

motivo foram realizadas três abordagens diferentes, a primeira considera como disco 

normal apenas os discos com grau I, sendo todos os outros considerados degenerados; 

na segunda abordagem, são considerados discos normais os discos de grau I e II, sendo 

todos os outros considerados degenerados; e na terceira abordagem são considerados 

como discos normais os discos com grau I, II e III, sendo os discos de grau IV e V 

considerados degenerados. 

 

Neste trabalho, foi utilizada a classificação supervisionada com o objetivo de 

classificar o disco intervertebral lombar. Assim, alguns classificadores com 

características diferentes foram utilizados, são eles: 

 

 Rede Neural Artificial; 

 J48; 

 Random Forest; 

 RBF (Radial Basis Function); 

 KNN com 3, 5, 7 e 9 vizinhos. 

 

As técnicas de classificação que são utilizadas neste trabalho foram realizadas 

utilizando a ferramenta WEKA© versão 3.8 em sistema operacional MicrosoftTM Windows 

7 PRO de 64 bits. 
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3.6.1 Rede Neural Artificial 

 

Rede neural artificial ou apenas RNA teve seu primeiro trabalho publicado por 

(McCulloch e Pitts em 1943,)de acordo com Silva et al. em 2010, em 1949 foi 

apresentado por Hebb o primeiro método de treinamento para rede neural artificial 

(Hebb, 1949). O modelo mais encontrado em trabalhos que fazem uso de RNA 

multicamada é o Perceptron Multicamada “Multilayer Perceptron” ou apenas MLP que 

tem como principal objetivo o reconhecimento de padrões, como por exemplo, o 

reconhecimento de padrões em imagens de radiografia (Kinoshita et al., 2000), em 

imagens de tomografia (Alves & Araújo, 2005) além de funcionar em tempo real para 

reconhecer as placas de veículos obtidas pelas câmeras de controle de tráfego (Guingo 

et al., 2002). 

As RNAs são modelos computacionais inspirados nos mecanismos de 

aprendizagem do cérebro humano, e suas principais características são: 

 

 Aprendem por meio de exemplos; 

 Capacidade de adaptação; 

 Habilidade de generalização; 

 Capaz de agrupar ou organizar dados/informações; 

 Tolerante a falhas; 

 

O neurônio biológico (Figura 21) é a célula fundamental do sistema nervoso cerebral. 

 

 
Figura 21. Imagem exemplificando o neurônio biológico. Fonte: (Silva et al., 2010). 
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Assim, tem-se: 

 Dendritos  entrada de dados/informações 

 Sinapses  responsável pela ponderação das entradas 

 Axônio  saída de dados (respostas do neurônio) 
 

O modelo geral do neurônio artificial está ilustrado na Figura 22. 
 

 
Figura 22. Modelo do neurônio artificial. Fonte: (Silva et al., 2010). 

 

Onde: 

x1, x2, ..., xN são as entradas; 

w1, w2, ..., wN são os pesos sinápticos; 

 é o limiar de atuação (disparo) 

 é a saída do combinador linear; 

g é a função de ativação que limita a saída do neurônio; 

y é o sinal de saída (resposta) do neurônio artificial. 
 

 

3.6.2 J48 

 

A técnica de classificação J48 tem a finalidade de gerar uma árvore de decisão 

baseada em um conjunto de dados de treinamento, sendo o modelo otido no 

treinamento utilizado para classificar os dados no conjunto de teste. Para a montagem 

da árvore de decisão, o algoritmo J48 utiliza a abordagem de dividir para conquistar, 

permitindo que um problema complexo seja decomposto em problemas mais simples, 

aplicando recursivamente a mesma estratégia a cada subproblema, dividindo o espaço 

definido pelos atributos em subespaços, associando-se a eles uma classe (Witten & 

Frank, 2005). 
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3.6.3 Random Forest 

 

O Random Forest é uma técnica de classificação que utiliza a combinação de 

várias árvores de decisão (Figura 23), reduzindo o excesso de ajuste que pode ocorrer 

ao usar árvores de decisão individuais, uma vez que ele executa um voto igualmente 

ponderado entre as várias árvores de decisão (Ho, 1998). A particularidade desta 

técnica, é que suas árvores crescem de forma aleatória. Com base nessa idéia, o 

Random Forest é definido como um princípio genérico de ensaios casuais de árvores de 

decisão (Breiman, 2001). 
 

 
Figura 23. Arquitetura geral do Random Forest. Fonte: (Nguyen et al., 2013, p.553) 

 

 

3.6.4 RBF (Radial Basis Function) 

 

A rede neural do tipo Radial Basis Function (RBF) são redes supervisionadas 

adequadas à aproximação de funções. Possui geralmente uma arquitetura simples, 

consistindo de duas camadas, em que a primeira camada contém os parâmetros das 

funções de base radial e a segunda camada forma as combinações lineares das 

ativações das funções da base radial para gerar a saída. RBF é tipicamente treinada em 

dois estágios, com as funções de base radial sendo determinadas primeiramente por 

meio de técnicas não supervisionadas, usando para tal apenas os dados de entrada e a 

segunda camada, sendo subseqüentemente determinada por métodos lineares 

supervisionados, de rápida convergência (Bishop, 1997). 
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3.6.5 KNN (K Nearest Neighbors) 

 

K vizinhos mais próximos é um algoritmo simples que armazena todos os casos 

disponíveis e classifica novos casos com base em uma medida de similaridade (por 

exemplo, funções de distância). O KNN com 1 vizinho mais próximo, apresenta 

implementação simples, menor tempo de execução e resultados expressivos na 

literatura (Cover & Hart, 1967). A principal desvantagem desta técnica é a sua 

sensibilidade a amostras com ruídos. Utilizando KNN com K vizinhos maiores que 1, o 

classificador não fica tão sucetível a amostras ruidosas (Duda et al., 2001). 
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Capítulo 4 
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4. Resultados e Discussão 

 

Os resultados obtidos com as diferentes técnicas de classificação que são 

apresentadas neste capítulo foram realizados utilizando a ferramenta WEKA© versão 

3.8 em sitema operacional MicrosoftTM Windows 7 PRO de 64 bits. 

 

 

4.1 Resultados da classificação comparada ao sistema de Pfirrmann 

 

Neste tópico são apresentados os resultados obtidos comparando com os cinco 

graus de degeneração discal do sistema de classificação proposto por Pfirrmann, 

utilizando as técnicas de classificação de rede neural artificial, J48, Random Forest, RBF 

e KNN com 3, 5, 7 e 9 vizinhos. 

 

 

4.1.1 Resultados obtidos na classificação com a rede neural artificial 

 

A Tabela 2 apresenta os resultados da classificação obtida utilizando rede neural 

artificial do tipo multilayer perceptron com a técnica de back-propagation, validação 

cruzada 10 vezes e função de ativação linear, com os vetores de atributos completos (36 

atributos para cada disco). A taxa de verdadeiros positivos (TP) para os diferentes níveis 

de degeneração variou entre 0,444 e 0,922, com um valor médio das taxas de TP de 

0,807. As áreas sob a curva ROC (AUC) para os diferentes níveis de degeneração 

variaram entre 0,903 e 1,000, com um valor médio de 0,921, obtendo uma taxa média 

de acerto na classificação de 80,66%. Considerando o cálculo do intervalo de 

confiança da proporção pela distribuição normal padronizada, pode-se afirmar com 

95% de confiança, que a taxa de acerto está entre 72,92% e 88,40%, sendo o erro 

padrão da proporção de 7,74%. 
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Tabela 2. Resultado da classificação da RNA usando o vetor de atributos completo. Fonte: Autor 
(TP = True-positive, FP = False-positive, AUC = Area under the ROC curve) 

 TP rates FP rates AUC 
Grau 1 0,444 0,007 0,924 
Grau 2 0,922 0,214 0,903 
Grau 3 0,728 0,078 0,910 
Grau 4 0,767 0,019 0,982 
Grau 5 0,857 0,000 1,000 
Valor Médio 0,807 0,124 0,921 

 

Na tabela 3, é apresentada a matriz de confusão gerada como resultado da 

classificação dos discos. A matriz de confusão apresenta uma medida efetiva da 

classificação, ao mostrar o número de classificações corretas versus as classificações 

obtidas para cada classe. A diagonal principal indica os acertos do método, sendo um 

classificador ideal aquele que possui valores iguais a zero fora da diagonal principal, 

indicando que não houve erro na classificação. 

As linhas representam os resultados corretos de cada classe, enquanto as colunas 

apresentam os resultados obtidos com a classificação computacional.  

 
Tabela 3. Matriz de confusão para a classificação da RNA executada com os 36 atributos. Fonte: Autor 

 Grau 1 Grau 2 Grau 3 Grau 4 Grau 5 
Grau 1 12 14 1 0 0 
Grau 2 2 130 9 0 0 

Grau 3 0 19 59 3 0 
Grau 4 0 1 6 23 0 
Grau 5 0 0 1 2 18 
 

 

A Tabela 4 apresenta os resultados da classificação obtida utilizando rede neural 

artificial do tipo multilayer perceptron com a técnica de back-propagation, validação 

cruzada 10 vezes e função de ativação linear, com os vetores obtidos da seleção de 

atributos (6 atributos para cada disco), sendo eles: Relação largura e altura do disco, 

área do disco, primeiro momento invariante, segundo momento invariante, momento 

central C00 e momento central C11. 

Com estes seis atributos, as taxas de TP variaram entre 0,593 e 0,967, com um 

valor médio de 0,870, os valores da AUC variaram entre 0,896 e 1,000, com um valor 
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médio de 0,928, obtendo uma taxa média de acerto na classificação de 87%. 

Considerando o cálculo do intervalo de confiança da proporção pela distribuição 

normal padronizada, pode-se afirmar com 95% de confiança, que a taxa de acerto 

está entre 80,41% e 93,59%, sendo o erro padrão da proporção de 6,59%. 
 

Tabela 4. Resultado da classificação da RNA usando 6 atributos. Fonte: Autor 
(TP = True-positive, FP = False-positive, AUC = Area under the ROC curve) 

 TP rates FP rates AUC 
Grau 1 0,593 0,007 0,966 
Grau 2 0,965 0,195 0,915 
Grau 3 0,741 0,018 0,896 
Grau 4 0,967 0,007 0,987 
Grau 5 0,952 0,000 1,000 
Valor Médio 0,870 0,098 0,928 

 

Na tabela 5, é apresentada a matriz de confusão gerada como resultado da 

classificação dos discos feita com os seis atributos selecionados. 

 
Tabela 5. Matriz de confusão para a classificação executada pela RNA com os 6 atributos. Fonte: Autor 

 Grau 1 Grau 2 Grau 3 Grau 4 Grau 5 
Grau 1 16 11 0 0 0 
Grau 2 2 136 3 0 0 
Grau 3 0 20 60 1 0 
Grau 4 0 0 1 29 0 
Grau 5 0 0 0 1 20 
 

 

 

4.1.2 Resultados obtidos com a técnica de classificação J48 

 

A Tabela 6 apresenta os resultados da classificação obtida utilizando a técnica J48 

com validação cruzada 10 vezes, nos vetores de atributos completos (36 atributos para 

cada disco). A taxa de verdadeiros positivos (TP) para os diferentes níveis de 

degeneração variou entre 0,630 e 0,915, com um valor médio das taxas de TP de 0,853. 

As áreas sob a curva ROC (AUC) para os diferentes níveis de degeneração variaram 
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entre 0,838 e 1,000, com um valor médio de 0,874, obtendo uma taxa média de acerto 

na classificação de 85,33%. Considerando o cálculo do intervalo de confiança da 

proporção pela distribuição normal padronizada, pode-se afirmar com 95% de 

confiança, que a taxa de acerto está entre 78,39% e 92,27%, sendo o erro padrão da 

proporção de 6,94%. 

 
Tabela 6. Resultado da classificação com J48 usando o vetor de atributos completo. Fonte: Autor 
(TP = True-positive, FP = False-positive, AUC = Area under the ROC curve) 

 TP rates FP rates AUC 
Grau 1 0,630 0,015 0,848 
Grau 2 0,915 0,151 0,864 
Grau 3 0,790 0,064 0,838 
Grau 4 0,900 0,007 0,958 
Grau 5 0,905 0,000 1,000 

Valor Médio 0,853 0,090 0,874 
 

Na tabela 7, é apresentada a matriz de confusão gerada como resultado da 

classificação dos discos com a técnica J48. 
 

Tabela 7. Matriz de confusão para a classificação do J48 executada com os 36 atributos. Fonte: Autor 

 Grau 1 Grau 2 Grau 3 Grau 4 Grau 5 
Grau 1 17 10 0 0 0 
Grau 2 3 129 9 0 0 
Grau 3 1 14 64 2 0 
Grau 4 0 0 3 27 0 
Grau 5 0 0 2 0 19 
 

 

A Tabela 8 apresenta os resultados da classificação obtida utilizando a técnica J48 

com validação cruzada 10 vezes, nos vetores com os 6 atributos. 

Com estes atributos, as taxas de TP variaram entre 0,630 e 0,972, com um valor 

médio de 0,870, os valores da AUC variaram entre 0,887 e 0,961, com um valor médio 

de 0,906, obtendo uma taxa média de acerto na classificação de 87%. Considerando o 

cálculo do intervalo de confiança da proporção pela distribuição normal padronizada, 

pode-se afirmar com 95% de confiança, que a taxa de acerto está entre 80,41% e 

93,59%, sendo o erro padrão da proporção de 6,59%. 
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Tabela 8. Resultado da classificação do J48 usando 6 atributos. Fonte: Autor 
(TP = True-positive, FP = False-positive, AUC = Area under the ROC curve) 

 TP rates FP rates AUC 
Grau 1 0,630 0,011 0,890 
Grau 2 0,972 0,170 0,901 
Grau 3 0,753 0,027 0,887 
Grau 4 0,900 0,011 0,961 
Grau 5 0,905 0,000 0,952 
Valor Médio 0,870 0,089 0,906 

 

Na tabela 9, é apresentada a matriz de confusão gerada como resultado da 

classificação dos discos feita com os seis atributos selecionados. 

 
Tabela 9. Matriz de confusão para a classificação do J48 executada com os 6 atributos. Fonte: Autor 

 Grau 1 Grau 2 Grau 3 Grau 4 Grau 5 
Grau 1 17 10 0 0 0 

Grau 2 2 137 2 0 0 
Grau 3 1 17 61 2 0 
Grau 4 0 0 3 27 0 
Grau 5 0 0 1 1 19 

 

4.1.3 Resultados obtidos com a técnica de classificação Random 

Forest 

 

A Tabela 10 apresenta os resultados da classificação obtida utilizando a técnica de 

Random Forest com validação cruzada 10 vezes, nos vetores de atributos completos 

(36 atributos para cada disco). A taxa de verdadeiros positivos (TP) para os diferentes 

níveis de degeneração variou entre 0,556 e 0,943, com um valor médio das taxas de TP 

de 0,843. As áreas sob a curva ROC (AUC) para os diferentes níveis de degeneração 

variaram entre 0,899 e 0,997, com um valor médio de 0,927, obtendo uma taxa média 

de acerto na classificação de 84,33%. Considerando o cálculo do intervalo de 

confiança da proporção pela distribuição normal padronizada, pode-se afirmar com 

95% de confiança, que a taxa de acerto está entre 77,20% e 91,46%, sendo o erro 

padrão da proporção de 7,13%. 
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Tabela 10. Resultado da classificação com Random Forest usando o vetor de atributos completo. 
Fonte: Autor 
(TP = True-positive, FP = False-positive, AUC = Area under the ROC curve) 

 TP rates FP rates AUC 
Grau 1 0,556 0,015 0,899 
Grau 2 0,943 0,182 0,916 
Grau 3 0,765 0,050 0,915 
Grau 4 0,833 0,011 0,982 
Grau 5 0,857 0,000 0,997 
Valor Médio 0,843 0,102 0,927 

 

 

Na tabela 11, é apresentada a matriz de confusão gerada como resultado da 

classificação dos discos com a técnica de Random Forest. 

 
Tabela 11. Matriz de confusão para a classificação do Random Forest executada com os 36 atributos. 
Fonte: Autor 

 Grau 1 Grau 2 Grau 3 Grau 4 Grau 5 
Grau 1 15 12 0 0 0 
Grau 2 3 133 4 1 0 
Grau 3 1 17 62 1 0 
Grau 4 0 0 5 25 0 
Grau 5 0 0 2 1 18 
 

 

 

A Tabela 12 apresenta os resultados da classificação obtida utilizando a técnica de 

Random Forest com validação cruzada 10 vezes, nos vetores com os 6 atributos. 

Com estes atributos, as taxas de TP variaram entre 0,630 e 0,965, com um valor 

médio de 0,857, os valores da AUC variaram entre 0,888 e 1,000, com um valor médio 

de 0,920, obtendo uma taxa média de acerto na classificação de 85,67%. 

Considerando o cálculo do intervalo de confiança da proporção pela distribuição 

normal padronizada, pode-se afirmar com 95% de confiança, que a taxa de acerto 

está entre 78,81% e 92,53%, sendo o erro padrão da proporção de 6,86%. 
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Tabela 12. Resultado da classificação do Random Forest usando 6 atributos. Fonte: Autor 
(TP = True-positive, FP = False-positive, AUC = Area under the ROC curve) 

 TP rates FP rates AUC 
Grau 1 0,630 0,011 0,907 
Grau 2 0,965 0,195 0,917 
Grau 3 0,704 0,027 0,888 
Grau 4 0,900 0,011 0,978 
Grau 5 0,952 0,000 1,000 
Valor Médio 0,857 0,101 0,920 

 

Na tabela 13, é apresentada a matriz de confusão gerada como resultado da 

classificação dos discos feita com os seis atributos selecionados. 

 
Tabela 13. Matriz de confusão para a classificação executada pela técnica de Random Forest com os 6 
atributos. Fonte: Autor 

 Grau 1 Grau 2 Grau 3 Grau 4 Grau 5 
Grau 1 17 10 0 0 0 
Grau 2 2 136 3 0 0 
Grau 3 1 21 57 2 0 
Grau 4 0 0 3 27 0 
Grau 5 0 0 0 1 20 
 

 

4.1.4 Resultados obtidos com a técnica de classificação RBF 

 

A Tabela 14 apresenta os resultados da classificação obtida utilizando a técnica de 

RBF com validação cruzada 10 vezes, nos vetores de atributos completos (36 atributos 

para cada disco). A taxa de verdadeiros positivos (TP) para os diferentes níveis de 

degeneração variou entre 0,556 e 1,000, com um valor médio das taxas de TP de 0,780. 

As áreas sob a curva ROC (AUC) para os diferentes níveis de degeneração variaram 

entre 0,862 e 1,000, com um valor médio de 0,876, obtendo uma taxa média de acerto 

na classificação de 78,00%. Considerando o cálculo do intervalo de confiança da 

proporção pela distribuição normal padronizada, pode-se afirmar com 95% de 

confiança, que a taxa de acerto está entre 69,88% e 86,12%, sendo o erro padrão da 

proporção de 8,12%. 



 

45 

 

 

Tabela 14. Resultado da classificação com RBF usando o vetor de atributos completo. Fonte: Autor 
(TP = True-positive, FP = False-positive, AUC = Area under the ROC curve) 

 TP rates FP rates AUC 
Grau 1 0,556 0,059 0,871 
Grau 2 0,851 0,176 0,865 
Grau 3 0,679 0,068 0,862 
Grau 4 0,767 0,026 0,879 
Grau 5 1,000 0,000 1,000 
Valor Médio 0,780 0,109 0,876 

 

 

Na tabela 15, é apresentada a matriz de confusão gerada como resultado da 

classificação dos discos com a técnica de RBF. 

 
Tabela 15. Matriz de confusão para a classificação do RBF executada com os 36 atributos. Fonte: Autor 

 Grau 1 Grau 2 Grau 3 Grau 4 Grau 5 
Grau 1 15 11 1 0 0 
Grau 2 9 120 9 3 0 
Grau 3 6 16 55 4 0 
Grau 4 1 1 5 23 0 
Grau 5 0 0 0 0 21 
 

 

 

A Tabela 16 apresenta os resultados da classificação obtida utilizando a técnica de 

RBF com validação cruzada 10 vezes, nos vetores com os 6 atributos. 

Com estes atributos, as taxas de TP variaram entre 0,630 e 1,000, com um valor 

médio de 0,873, os valores da AUC variaram entre 0,877 e 1,000, com um valor médio 

de 0,916, obtendo uma taxa média de acerto na classificação de 87,33%. 

Considerando o cálculo do intervalo de confiança da proporção pela distribuição 

normal padronizada, pode-se afirmar com 95% de confiança, que a taxa de acerto 

está entre 80,90% e 93,86%, sendo o erro padrão da proporção de 6,53%. 
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Tabela 16. Resultado da classificação do RBF usando 6 atributos. Fonte: Autor 
(TP = True-positive, FP = False-positive, AUC = Area under the ROC curve) 

 TP rates FP rates AUC 
Grau 1 0,630 0,007 0,938 
Grau 2 0,972 0,182 0,910 
Grau 3 0,728 0,023 0,877 
Grau 4 0,933 0,007 0,968 
Grau 5 1,000 0,000 1,000 
Valor Médio 0,873 0,093 0,916 

 

 

Na tabela 17, é apresentada a matriz de confusão gerada como resultado da 

classificação dos discos feita com os seis atributos selecionados. 
 

Tabela 17. Matriz de confusão para a classificação executada pela técnica de RBF com os 6 atributos. 
Fonte: Autor 

 Grau 1 Grau 2 Grau 3 Grau 4 Grau 5 
Grau 1 17 10 0 0 0 
Grau 2 1 137 3 0 0 
Grau 3 1 19 59 2 0 
Grau 4 0 0 2 28 0 
Grau 5 0 0 0 0 21 

 
4.1.5 Resultados obtidos com a técnica de classificação KNN com 3 

vizinhos 

 

A Tabela 18 apresenta os resultados da classificação obtida utilizando a técnica de 

KNN com 3 vizinhos e validação cruzada 10 vezes, nos vetores de atributos completos 

(36 atributos para cada disco). A taxa de verdadeiros positivos (TP) para os diferentes 

níveis de degeneração variou entre 0,407 e 0,905, com um valor médio das taxas de TP 

de 0,703. As áreas sob a curva ROC (AUC) para os diferentes níveis de degeneração 

variaram entre 0,733 e 0,952, com um valor médio de 0,821, obtendo uma taxa média 

de acerto na classificação de 70,33%. Considerando o cálculo do intervalo de 

confiança da proporção pela distribuição normal padronizada, pode-se afirmar com 

95% de confiança, que a taxa de acerto está entre 61,37% e 79,29%, sendo o erro 

padrão da proporção de 8,96%. 
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Tabela 18. Resultado da classificação do KNN com 3 vizinhos usando o vetor de atributos completo. 
Fonte: Autor 
(TP = True-positive, FP = False-positive, AUC = Area under the ROC curve) 

 TP rates FP rates AUC 
Grau 1 0,407 0,048 0,733 
Grau 2 0,823 0,340 0,804 
Grau 3 0,519 0,087 0,820 
Grau 4 0,767 0,011 0,891 
Grau 5 0,905 0,000 0,952 
Valor Médio 0,703 0,188 0,821 

 

 

 

Na tabela 19, é apresentada a matriz de confusão gerada como resultado da 

classificação dos discos com a técnica de KNN com 3 vizinhos. 

 
Tabela 19. Matriz de confusão para a classificação do KNN com 3 vizinhos executada com os 36 
atributos. Fonte: Autor 

 Grau 1 Grau 2 Grau 3 Grau 4 Grau 5 
Grau 1 11 16 0 0 0 
Grau 2 9 116 14 2 0 

Grau 3 4 34 42 1 0 
Grau 4 0 3 4 23 0 
Grau 5 0 1 1 0 19 
 

 

 

A Tabela 20 apresenta os resultados da classificação obtida utilizando a técnica de 

KNN com 3 vizinhos com validação cruzada 10 vezes, nos vetores com os 6 atributos. 

Com estes atributos, as taxas de TP variaram entre 0,593 e 0,905, com um valor 

médio de 0,807, os valores da AUC variaram entre 0,838 e 1,000, com um valor médio 

de 0,886, obtendo uma taxa média de acerto na classificação de 80,67%. 

Considerando o cálculo do intervalo de confiança da proporção pela distribuição 

normal padronizada, pode-se afirmar com 95% de confiança, que a taxa de acerto 

está entre 72,93% e 88,41%, sendo o erro padrão da proporção de 7,74%. 
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Tabela 20. Resultado da classificação do KNN com 3 vizinhos usando 6 atributos. Fonte: Autor 
(TP = True-positive, FP = False-positive, AUC = Area under the ROC curve) 

 TP rates FP rates AUC 
Grau 1 0,593 0,033 0,867 
Grau 2 0,887 0,214 0,880 
Grau 3 0,679 0,059 0,838 
Grau 4 0,900 0,007 0,981 
Grau 5 0,905 0,000 1,000 
Valor Médio 0,807 0,120 0,886 

 

Na tabela 21, é apresentada a matriz de confusão gerada como resultado da 

classificação dos discos feita com os seis atributos selecionados. 

 
Tabela 21. Matriz de confusão para a classificação executada pela técnica de KNN com 3 vizinhos com 
os 6 atributos. Fonte: Autor 

 Grau 1 Grau 2 Grau 3 Grau 4 Grau 5 
Grau 1 16 11 0 0 0 
Grau 2 8 125 8 0 0 
Grau 3 1 23 55 2 0 
Grau 4 0 0 3 27 0 
Grau 5 0 0 2 0 19 
 

4.1.6 Resultados obtidos com a técnica de classificação KNN com 5 

vizinhos 

 

A Tabela 22 apresenta os resultados da classificação obtida utilizando a técnica de 

KNN com 5 vizinhos e validação cruzada 10 vezes, nos vetores de atributos completos 

(36 atributos para cada disco). A taxa de verdadeiros positivos (TP) para os diferentes 

níveis de degeneração variou entre 0,407 e 0,905, com um valor médio das taxas de TP 

de 0,687. As áreas sob a curva ROC (AUC) para os diferentes níveis de degeneração 

variaram entre 0,786 e 0,952, com um valor médio de 0,823, obtendo uma taxa média 

de acerto na classificação de 68,67%. Considerando o cálculo do intervalo de 

confiança da proporção pela distribuição normal padronizada, pode-se afirmar com 

95% de confiança, que a taxa de acerto está entre 59,58% e 77,76%, sendo o erro 

padrão da proporção de 9,09%. 
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Tabela 22. Resultado da classificação do KNN com 5 vizinhos usando o vetor de atributos completo. 
Fonte: Autor 
(TP = True-positive, FP = False-positive, AUC = Area under the ROC curve) 

 TP rates FP rates AUC 
Grau 1 0,407 0,022 0,786 

Grau 2 0,851 0,409 0,799 
Grau 3 0,407 0,087 0,813 
Grau 4 0,767 0,015 0,906 
Grau 5 0,905 0,000 0,952 
Valor Médio 0,687 0,219 0,823 

 

 

Na tabela 23, é apresentada a matriz de confusão gerada como resultado da 

classificação dos discos com a técnica de KNN com 5 vizinhos. 

 
Tabela 23. Matriz de confusão para a classificação do KNN com 5 vizinhos executada com os 36 
atributos. Fonte: Autor 

 Grau 1 Grau 2 Grau 3 Grau 4 Grau 5 
Grau 1 11 16 0 0 0 
Grau 2 5 120 13 3 0 
Grau 3 1 46 33 1 0 
Grau 4 0 2 5 23 0 
Grau 5 0 1 1 0 19 
 

 

 

A Tabela 24 apresenta os resultados da classificação obtida utilizando a técnica de 

KNN com 5 vizinhos com validação cruzada 10 vezes, nos vetores com os 6 atributos. 

Com estes atributos, as taxas de TP variaram entre 0,630 e 0,957, com um valor 

médio de 0,840, os valores da AUC variaram entre 0,842 e 1,000, com um valor médio 

de 0,893, obtendo uma taxa média de acerto na classificação de 84,00%. 

Considerando o cálculo do intervalo de confiança da proporção pela distribuição 

normal padronizada, pode-se afirmar com 95% de confiança, que a taxa de acerto 

está entre 76,82% e 91,18%, sendo o erro padrão da proporção de 7,18%. 
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Tabela 24. Resultado da classificação do KNN com 5 vizinhos usando 6 atributos. Fonte: Autor 
(TP = True-positive, FP = False-positive, AUC = Area under the ROC curve) 

 TP rates FP rates AUC 
Grau 1 0,630 0,015 0,919 
Grau 2 0,957 0,226 0,882 
Grau 3 0,667 0,032 0,842 
Grau 4 0,900 0,004 0,980 
Grau 5 0,905 0,000 1,000 
Valor Médio 0,840 0,117 0,893 

 

 

Na tabela 25, é apresentada a matriz de confusão gerada como resultado da 

classificação dos discos feita com os seis atributos selecionados. 

 
Tabela 25. Matriz de confusão para a classificação executada pela técnica de KNN com 5 vizinhos com 
os 6 atributos. Fonte: Autor 

 Grau 1 Grau 2 Grau 3 Grau 4 Grau 5 
Grau 1 17 10 0 0 0 
Grau 2 4 135 2 0 0 
Grau 3 0 26 54 1 0 
Grau 4 0 0 3 27 0 
Grau 5 0 0 2 0 19 
 

 

4.1.7 Resultados obtidos com a técnica de classificação KNN com 7 

vizinhos 

 

A Tabela 26 apresenta os resultados da classificação obtida utilizando a técnica de 

KNN com 7 vizinhos e validação cruzada 10 vezes, nos vetores de atributos completos 

(36 atributos para cada disco). A taxa de verdadeiros positivos (TP) para os diferentes 

níveis de degeneração variou entre 0,296 e 0,872, com um valor médio das taxas de TP 

de 0,667. As áreas sob a curva ROC (AUC) para os diferentes níveis de degeneração 

variaram entre 0,782 e 0,952, com um valor médio de 0,819, obtendo uma taxa média 

de acerto na classificação de 66,67%. Considerando o cálculo do intervalo de 
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confiança da proporção pela distribuição normal padronizada, pode-se afirmar com 

95% de confiança, que a taxa de acerto está entre 57,43% e 75,91%, sendo o erro 

padrão da proporção de 9,24%. 
 

Tabela 26. Resultado da classificação do KNN com 7 vizinhos usando o vetor de atributos completo. 
Fonte: Autor 
(TP = True-positive, FP = False-positive, AUC = Area under the ROC curve) 

 TP rates FP rates AUC 
Grau 1 0,370 0,018 0,782 
Grau 2 0,872 0,465 0,794 
Grau 3 0,296 0,068 0,803 
Grau 4 0,833 0,022 0,922 
Grau 5 0,857 0,000 0,952 
Valor Médio 0,667 0,241 0,819 

 

 

Na tabela 27, é apresentada a matriz de confusão gerada como resultado da 

classificação dos discos com a técnica de KNN com 7 vizinhos. 
 

Tabela 27. Matriz de confusão para a classificação do KNN com 7 vizinhos executada com os 36 
atributos. Fonte: Autor 

 Grau 1 Grau 2 Grau 3 Grau 4 Grau 5 
Grau 1 10 17 0 0 0 
Grau 2 3 123 12 3 0 
Grau 3 2 52 24 3 0 
Grau 4 0 3 2 25 0 
Grau 5 0 2 1 0 18 
 

 

A Tabela 28 apresenta os resultados da classificação obtida utilizando a técnica de 

KNN com 7 vizinhos com validação cruzada 10 vezes, nos vetores com os 6 atributos. 

Com estes atributos, as taxas de TP variaram entre 0,556 e 0,957, com um valor 

médio de 0,833, os valores da AUC variaram entre 0,845 e 1,000, com um valor médio 

de 0,899, obtendo uma taxa média de acerto na classificação de 83,33%. 

Considerando o cálculo do intervalo de confiança da proporção pela distribuição 

normal padronizada, pode-se afirmar com 95% de confiança, que a taxa de acerto 

está entre 76,02% e 90,64%, sendo o erro padrão da proporção de 7,31%. 
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Tabela 28. Resultado da classificação do KNN com 7 vizinhos usando 6 atributos. Fonte: Autor 
(TP = True-positive, FP = False-positive, AUC = Area under the ROC curve) 

 TP rates FP rates AUC 
Grau 1 0,556 0,015 0,923 
Grau 2 0,957 0,226 0,893 
Grau 3 0,667 0,037 0,845 
Grau 4 0,900 0,007 0,980 
Grau 5 0,905 0,000 1,000 
Valor Médio 0,833 0,118 0,899 

 

 

Na tabela 29, é apresentada a matriz de confusão gerada como resultado da 

classificação dos discos feita com os seis atributos selecionados. 
 

 

 

Tabela 29. Matriz de confusão para a classificação executada pela técnica de KNN com 7 vizinhos com 
os 6 atributos. Fonte: Autor 

 Grau 1 Grau 2 Grau 3 Grau 4 Grau 5 
Grau 1 15 12 0 0 0 
Grau 2 3 135 3 0 0 
Grau 3 1 24 54 2 0 
Grau 4 0 0 3 27 0 
Grau 5 0 0 2 0 19 
 

 

4.1.8 Resultados obtidos com a técnica de classificação KNN com 9 

vizinhos 

 

A Tabela 30 apresenta os resultados da classificação obtida utilizando a técnica de 

KNN com 9 vizinhos e validação cruzada 10 vezes, nos vetores de atributos completos 

(36 atributos para cada disco). A taxa de verdadeiros positivos (TP) para os diferentes 

níveis de degeneração variou entre 0,309 e 0,887, com um valor médio das taxas de TP 

de 0,677. As áreas sob a curva ROC (AUC) para os diferentes níveis de degeneração 

variaram entre 0,806 e 0,952, com um valor médio de 0,831, obtendo uma taxa média 
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de acerto na classificação de 67,67%. Considerando o cálculo do intervalo de 

confiança da proporção pela distribuição normal padronizada, pode-se afirmar com 

95% de confiança, que a taxa de acerto está entre 58,51% e 76,83%, sendo o erro 

padrão da proporção de 9,16%. 

 
 

Tabela 30. Resultado da classificação do KNN com 9 vizinhos usando o vetor de atributos completo. 
Fonte: Autor 
(TP = True-positive, FP = False-positive, AUC = Area under the ROC curve) 

 TP rates FP rates AUC 
Grau 1 0,370 0,022 0,833 
Grau 2 0,887 0,453 0,806 
Grau 3 0,309 0,059 0,811 
Grau 4 0,833 0,022 0,922 
Grau 5 0,857 0,000 0,952 
Valor Médio 0,677 0,233 0,831 

 

 

Na tabela 31, é apresentada a matriz de confusão gerada como resultado da 

classificação dos discos com a técnica de KNN com 9 vizinhos. 

 
 

Tabela 31. Matriz de confusão para a classificação do KNN com 9 vizinhos executada com os 36 
atributos. Fonte: Autor 

 Grau 1 Grau 2 Grau 3 Grau 4 Grau 5 
Grau 1 10 17 0 0 0 
Grau 2 3 125 10 3 0 
Grau 3 3 50 25 3 0 
Grau 4 0 3 2 25 0 
Grau 5 0 2 1 0 18 
 

 

 

A Tabela 32 apresenta os resultados da classificação obtida utilizando a técnica de 

KNN com 9 vizinhos com validação cruzada 10 vezes, nos vetores com os 6 atributos. 

Com estes atributos, as taxas de TP variaram entre 0,519 e 0,950, com um valor 

médio de 0,827, os valores da AUC variaram entre 0,867 e 1,000, com um valor médio 

de 0,909, obtendo uma taxa média de acerto na classificação de 82,67%. 

Considerando o cálculo do intervalo de confiança da proporção pela distribuição 
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normal padronizada, pode-se afirmar com 95% de confiança, que a taxa de acerto 

está entre 75,26% e 90,08%, sendo o erro padrão da proporção de 7,41%. 

 

 
Tabela 32. Resultado da classificação do KNN com 9 vizinhos usando 6 atributos. Fonte: Autor 
(TP = True-positive, FP = False-positive, AUC = Area under the ROC curve) 

 TP rates FP rates AUC 
Grau 1 0,519 0,015 0,920 
Grau 2 0,950 0,239 0,902 
Grau 3 0,667 0,037 0,867 
Grau 4 0,900 0,007 0,979 
Grau 5 0,905 0,000 1,000 
Valor Médio 0,827 0,124 0,909 

 

 

Na tabela 33, é apresentada a matriz de confusão gerada como resultado da 

classificação dos discos feita com os seis atributos selecionados. 
 

 

Tabela 33. Matriz de confusão para a classificação executada pela técnica de KNN com 9 vizinhos com 
os 6 atributos. Fonte: Autor 

 Grau 1 Grau 2 Grau 3 Grau 4 Grau 5 
Grau 1 14 13 0 0 0 
Grau 2 4 134 3 0 0 
Grau 3 0 25 54 2 0 
Grau 4 0 0 3 27 0 
Grau 5 0 0 2 0 19 
 

 

4.1.9 Resumo dos resultados obtidos 

 

Na tabela 34 é apresentado o resumo das médias de acerto, média da área sob a 

curva ROC (AUC) e o erro médio para cada classificação realizada na pesquisa. 
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Tabela 34. Resumo dos resultados obtidos nas classificações realizadas. Fonte: Autor 

 6 atributos 36 atributos 
 Média de 

acerto 
Média 

da AUC 
Erro 

médio 
Média de 

acerto 
Média 

da AUC 
Erro 

médio 
RNA 87,00% 0,928 6,59 80,66% 0,921 7,74 
J48 87,00% 0,906 6,59 85,33% 0,874 6,94 
Random Forest 85,67% 0,920 6,86 84,33% 0,927 7,13 
RBF 87,33% 0,916 6,53 78,00% 0,876 8,12 
KNN 3 vizinhos 80,67% 0,886 7,74 70,33% 0,821 8,96 
KNN 5 vizinhos 84,00% 0,893 7,18 68,67% 0,823 9,09 
KNN 7 vizinhos 83,33% 0,899 7,31 66,67% 0,819 9,24 
KNN 9 vizinhos 82,67% 0,909 7,41 67,67% 0,831 9,16 
 

Na literatura existem inúmeros trabalhos que apresentam propostas 

computacionais para detectar a degeneração do disco intervertebral, foram encontradas 

pesquisas que analisam se o disco é normal ou degenerado, se o disco é normal ou com 

hérnia, no entanto não foi encontrado na literatura nenhum trabalho que classifica de 

forma automática ou semiautomática os graus de degeneração discal segundo a 

classificação definida por Pfirrmann et al. em 2001, caracterizando uma contribuição 

diferenciada desta pesquisa. 

Os resultados da classificação para os vetores obtidos pela seleção de atributos 

são superiores aos resultados obtidos usando os vetores de atributos completos: as 

taxas de verdadeiro positivo (True Positive – TP) são mais elevadas e as taxas de falso 

positivo (False Positive – FP) são mais baixas (exceto para o nível de degeneração I e V 

de Pfirrmann, para os quais se obteve a mesma taxa de FP nas duas situações), as AUC 

são mais elevadas no vetor com seis atributos do que aquelas obtidas utilizando os 

vetores de atributos completos (exceto para o nível de degeneração III de Pfirrmann, 

para o qual se obteve valor menor). Ao mesmo tempo, o número de atributos dos 

vetores obtidos por seleção de atributo é seis vezes menor do que o número de atributos 

nos vetores de atributos completos. Os resultados indicam claramente que a redução de 

dimensionalidade teve um efeito positivo sobre os resultados da classificação. Além 

disso, a redução no número de atributos implica também na redução no tempo de 

processamento para treinamento e teste. O valor médio da AUC de 0,928 indica alta 

sensibilidade e especificidade dos métodos propostos para o conjunto de dados 

utilizado, visto que o valor máximo que pode ser obtido é 1,00. 
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Um aspecto que chama a atenção é que todos os atributos selecionados na etapa 

de seleção de atributos são referentes à características topológicas. Ao contrário do que 

se esperava inicialmente, nenhum atributo de textura foi  considerado relevante pelos 

métodos de seleção utilizados. Isso pode indicar que o grau de degeneração dos discos 

intervertebrais seja melhor representado pela variação topológica dos seus níveis de 

cinza do que pela variação das suas características de textura, ou que os atributos de 

textura utilizados não foram capazes de representar essas variações.  
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4.2 Resultados da classificação comparando como disco normal ou 

degenerado 

 

Neste tópico são apresentados os resultados obtidos para a classificação de disco 

normal ou degenerado. Foram realizadas três abordagens diferentes, a primeira 

considera como disco normal apenas os discos com grau I, sendo todos os outros 

considerados degenerados; na segunda abordagem, são considerados discos normais 

os discos de grau I e II, sendo todos os outros considerados degenerados; e na terceira 

abordagem são considerados como discos normais os discos com grau I, II e III, sendo 

os discos de grau IV e V considerados degenerados. Cada abordagem utilizou as 

seguintes técnicas de classificação: rede neural artificial, J48, Random Forest, RBF e 

KNN com 3, 5, 7 e 9 vizinhos. 
 

 

4.2.1 Resultados obtidos com a técnica de classificação de RNA 

 

A classificação para disco normal ou degenerado obtida utilizando rede neural 

artificial do tipo multilayer perceptron com a técnica de back-propagation, validação 

cruzada 10 vezes e função de ativação linear, com os vetores de atributos selecionados 

(6 atributos para cada disco). Na tabela 35 é apresentado o resultado obtido. 

 
Tabela 35. Resultados obtidos nas classificações para disco normal ou degenerado utilizando RNA. 

Fonte: Autor 

Disco normal Taxa de acerto 
Disco grau I 95,67% 
Disco grau I e II 92,33% 
Disco grau I, II e III 99,33% 

 

4.2.2 Resultados obtidos com a técnica de classificação J48 

 

A classificação para disco normal ou degenerado obtida utilizando a técnica J48 

com validação cruzada 10 vezes nos vetores de atributos selecionados (6 atributos para 

cada disco). Na tabela 36 é apresentado o resultado obtido. 
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Tabela 36. Resultados obtidos nas classificações para disco normal ou degenerado utilizando J48. 
Fonte: Autor 

Disco normal Taxa de acerto 
Disco grau I 95,67% 
Disco grau I e II 93,33% 
Disco grau I, II e III 98,00% 

 

4.2.3 Resultados obtidos com a técnica de classificação Random 

Forest 

 

A classificação para disco normal ou degenerado obtida utilizando a técnica de 

Random Forest com validação cruzada 10 vezes nos vetores de atributos selecionados 

(6 atributos para cada disco). Na tabela 37 é apresentado o resultado obtido. 

 
Tabela 37. Resultados obtidos nas classificações para disco normal ou degenerado utilizando Random 

Forest. Fonte: Autor 

Disco normal Taxa de acerto 
Disco grau I 95,67% 
Disco grau I e II 91,67% 
Disco grau I, II e III 98,33% 

 

4.2.4 Resultados obtidos com a técnica de classificação RBF 

 

A classificação para disco normal ou degenerado obtida utilizando a técnica de 

RBF com validação cruzada 10 vezes nos vetores de atributos selecionados (6 atributos 

para cada disco). Na tabela 38 é apresentado o resultado obtido. 

 
Tabela 38. Resultados obtidos nas classificações para disco normal ou degenerado utilizando RBF. 

Fonte: Autor 

Disco normal Taxa de acerto 
Disco grau I 96,00% 
Disco grau I e II 92,33% 
Disco grau I, II e III 98,33% 

 



 

59 

 

4.2.5 Resultados obtidos com a técnica de classificação KNN com 3 

vizinhos 

 

A classificação para disco normal ou degenerado obtida utilizando a técnica de 

KNN com 3 vizinhos e validação cruzada 10 vezes nos vetores de atributos 

selecionados (6 atributos para cada disco). Na tabela 39 é apresentado o resultado 

obtido. 

 
Tabela 39. Resultados obtidos nas classificações para disco normal ou degenerado utilizando KNN 

com 3 vizinhos. Fonte: Autor 

Disco normal Taxa de acerto 
Disco grau I 93,33% 
Disco grau I e II 89,33% 
Disco grau I, II e III 97,67% 

 

 

4.2.6 Resultados obtidos com a técnica de classificação KNN com 5 

vizinhos 

 

A classificação para disco normal ou degenerado obtida utilizando a técnica de 

KNN com 5 vizinhos e validação cruzada 10 vezes nos vetores de atributos 

selecionados (6 atributos para cada disco). Na tabela 40 é apresentado o resultado 

obtido. 

 
Tabela 40. Resultados obtidos nas classificações para disco normal ou degenerado utilizando KNN 

com 5 vizinhos. Fonte: Autor 

Disco normal Taxa de acerto 
Disco grau I 95,33% 
Disco grau I e II 90,67% 
Disco grau I, II e III 98,00% 
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4.2.7 Resultados obtidos com a técnica de classificação KNN com 7 

vizinhos 

 

A classificação para disco normal ou degenerado obtida utilizando a técnica de 

KNN com 7 vizinhos e validação cruzada 10 vezes nos vetores de atributos 

selecionados (6 atributos para cada disco). Na tabela 41 é apresentado o resultado 

obtido. 

 
Tabela 41. Resultados obtidos nas classificações para disco normal ou degenerado utilizando KNN 

com 7 vizinhos. Fonte: Autor 

Disco normal Taxa de acerto 
Disco grau I 94,67% 
Disco grau I e II 90,67% 
Disco grau I, II e III 97,67% 

 

 

4.2.8 Resultados obtidos com a técnica de classificação KNN com 9 

vizinhos 

 

A classificação para disco normal ou degenerado obtida utilizando a técnica de 

KNN com 9 vizinhos e validação cruzada 10 vezes nos vetores de atributos 

selecionados (6 atributos para cada disco). Na tabela 42 é apresentado o resultado 

obtido. 

 
Tabela 42. Resultados obtidos nas classificações para disco normal ou degenerado utilizando KNN 

com 9 vizinhos. Fonte: Autor 

Disco normal Taxa de acerto 
Disco grau I 94,33% 
Disco grau I e II 90,67% 
Disco grau I, II e III 97,67% 
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4.2.9 Resumo dos resultados obtidos 

 

Na tabela 43 é apresentado o resumo das taxas de acerto para cada classificação 

realizada no que se refere a disco normal ou disco degenerado. Na primeira coluna 

estão todas as técnicas utilizadas na classificação dos discos; na segunda coluna é 

apresentado o resultado de acerto, considerando como disco normal o disco de grau I; 

na terceira coluna é apresentado o resultado de acerto, considerando como disco 

normal os discos de grau I e II; na quarta e última coluna é apresentado o resultado de 

acerto, considerando como disco normal os discos de grau I, II e III; 

 
Tabela 43. Resumo dos resultados obtidos nas classificações realizadas para disco normal ou 

degenerado. Fonte: Autor 

Técnica de classificação Disco normal 

 Grau I Grau I e II Grau I, II e III 
RNA 95,67% 92,33% 99,33% 

J48 95,67% 93,33% 98,00% 
Random Forest 95,67% 91,67% 98,33% 
RBF 96,00% 92,33% 98,33% 
KNN 3 vizinhos 93,33% 89,33% 97,67% 
KNN 5 vizinhos 95,33% 90,67% 98,00% 
KNN 7 vizinhos 94,67% 90,67% 97,67% 
KNN 9 vizinhos 94,33% 90,67% 97,67% 

 

Alguns trabalhos encontrados na literatura científica efetuam uma análise binária, 

ou seja, se o disco intervertebral é normal ou degenerado.  

Alomari et al., 2010 investigaram métodos para detecção de discos com alguma 

anormalidade utilizando imagens de ressonância magnética ponderadas em T2 de 80 

discos, o experimento realizado utilizou a técnica de validação cruzada com 10 rounds, 

sendo que em cada round era feita uma escolha aleatória de 30 discos para teste e 50 

disco para treino. Relatando resultados da ordem 91% de acertos para detecção de 

disco normal ou degenerado.  

Oktay et al., 2014 investigaram métodos para o reconhecimento da degeneração 

do disco intervertebral e obtiveram 92,81% de acertos na classificação binária entre 

disco normal e disco com degeneração. A base de imagem contou com 612 discos que 
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foram separados e 6 grupos de 102 discos, sendo que 5 grupos (510 discos) foram 

usados para treinamento e 1 grupo foi utilizado para teste. 

No trabalho de Vivas et al. em 2015 foram analisados 115 discos intervertebrais 

classificados com normal ou degenerado, obtendo uma acurácia de 61%. 

Na pesquisa de Ruiz-España et al. de 2015 que utilizou 295 discos intervertebrais 

de 60 indivíduos, analisou se o disco possui hérnia ou não, se o disco possui estenose 

ou não e se o disco é normal ou degenerado. Na análise para disco normal ou 

degenerado os pesquisadores tiveram uma acurácia de 81,00%, sendo considerados 

como disco normal os discos classificados segundo Pfirrmann nos graus I, II e III.  

A detecção binária para disco normal ou degenerado, apesar da sua importânica, é 

um pouco subjetiva, pois não fica claro na literatura o momento que um disco passa do 

estado de disco normal para o estado de disco degenerado. Em muitos trabalhos 

científicos não fica claro o que é um disco considerado normal, dificultando a 

comparação dos resultados obtidos nesta pesquisa, porém, é possível notar que os 

resultados obtidos são similares ou melhores do que os poucos trabalhos correlatos 

publicados, como os trabalhos de Alomari et al., 2010 (91,00%) e Oktay et al., 2014 

(92,81%). No entanto, quando a comparação é realizada com o trabalho de 

Ruiz-España et al. em 2015, que considera como disco normal os discos classificados 

nos graus I, II e III e obteve uma taxa de acerto de 81,00%, o resultado encontrado neste 

trabalho utilizando os classificadores KNN com 3 vizinhos, KNN com 7 vizinhos e KNN 

com 9 vizinhos, obteve uma taxa de acerto de 97,67%.  

Já o resultado obtido com a rede neural artificial apresentou uma taxa de acerto de 

99,33%, mostrando que o algoritmo desenvolvido é robusto, eficiente e apresenta 

desempenho compatível com os poucos artigos publicados sobre tema semelhante. 
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Capítulo 5 
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5. Conclusão 

 

A proposta deste estudo foi pesquisar métodos computacionais com a capacidade 

de avaliar quantitativamente a degeneração do disco intervertebral lombar e comprará-la 

com o sistema de classificação de Pfirrmann et al.. Para tanto, foram desenvolvidos e 

testados algoritmos computacionais voltados para o ajuste de contraste das imagens de 

ressonância magnética obtidas com ponderação do tempo de relaxação T2, 

segmentação de cada disco lombar na imagem ajustada, a partir da identificação de 

uma região de interesse, extração e seleção de atributos quantitativos dos discos 

intervertebrais e para a classificação do grau de degenaração do disco intervertebral 

lombar. 

Os resultados obtidos indicam o potencial dos algoritmos desenvolvidos como 

ferramenta para apoio à avaliação do grau de degeneração dos discos intervertebrais 

em imagens de ressonância magnética. 

Porém, é importante destacar também que, algumas características do presente 

estudo podem ter influenciado os resultados obtidos. Como, por exemplo, a distribuição 

não uniforme de casos entre os níveis de gradação, o que pode gerar um viés na 

classificação dos discos com degeneração III. Isto poderia ser resolvido em trabalhos 

futuros com a inclusão de novos dados, permitindo equalizar a quantidade de discos 

entre os diferentes níveis de degeneração.  

No caso da RNA, é possível encontrar na literatura diversas arquiteturas 

diferentes, e, por este motivo, não é possível afirmar com segurança que a arquitetura 

utilizada neste projeto é a mais eficiente e adequada. Outra limitação importante é o fato 

do estudo ter sido feito a partir de imagens segmentadas manualmente. A solução para 

esta limitação seria a implementação de métodos de segmentação automática ou 

semiautomática dos discos intervertebrais. 

Não obstante as limitações mencionadas acima, os resultados deste estudo 

indicam a viabilidade da abordagem proposta para a avaliação quantitativa 

computadorizada da degeneração discal em imagens de ressonância magnética obtidas 

com ponderação do tempo de relaxação T2, permitindo a classificação do grau de 

degeneração do disco intervertebral conforme foi proposta por Pfirrmann et al. em 2001. 

 

  



 

65 

 

Capítulo 6 
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6. Publicações Geradas 

As publicações geradas até o momento foram: 

 

 

a) Semiautomatic classification of intervertebral disc degeneration in 

magnetic resonance images of the spine. Barreiro, M.S., 

Nogueira-Barbosa, M.H., Rangayyan, R.M., de Menezes Reis, R., Pereyra, 

L.C., Azevedo-Marques, P.M.; 5th ISSNIP-IEEE Biosignals and Biorobotics 

Conference (2014): Biosignals and Robotics for Better and Safer Living 

(BRC), pp.1–5. Available at: 

http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=6880984 

 

Este artigo apresenta a classificação da degeneração de 210 discos intervertebrais 

lombares obtidos em imagens de ressonância magnética T2, que foram previamente 

classificados de acordo com Pfirrmann entre os graus I e IV, obtendo uma taxa de acerto 

médio de 75,20%. 

 

 

b) Correlação de atributos das imagens ponderadas em T2 com 

relaxometria T  de discos intervertebrais. Barreiro, M.S., 

Nogueira-Barbosa, M.H., Rangayyan, R.M., de Menezes Reis, R., Manzan, 

J.R.G., Pereyra, L.C., Azevedo-Marques, P.M.; XXIV Congresso Brasileiro de 

Engenharia Biomédica – CBEB 2014, pp. 2754-2757. 

 

Este artigo apresenta um método que correlaciona as informações quantitativas 

obtidas de 210 discos intervertebrais lombares obtidos em imagens de ressonância 

magnética T2 com informações obtidas das imagens de ressonância magnética T , 

obtendo uma taxa de acerto médio de 85,23% utilizando uma rede neural artificial do tipo 

perceptron multicamada. 
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c) Classificação semi-automática da degeneração de discos intervertebrais 

em imagens de ressonância magnética. Barreiro, M.S., Nogueira-Barbosa, 

M.H., Savarese, L.G., de Menezes Reis, Azevedo-Marques, P.M.; Artigo 

aceito no XV Congresso Brasileiro de Informática em Saúde – CBIS 2016. 

 

Este artigo apresenta a classificação da degeneração de 210 discos intervertebrais 

lombares obtidos em imagens de ressonância magnética T2, que foram previamente 

classificados de acordo com Pfirrmann entre os graus I e V, obtendo uma taxa de acerto 

médio de 81,42% utilizando como classificador uma rede neural artificial do tipo 

perceptron multicamada. 
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Abstract – This ar ticle descr ibes the development of a 

quantitative method for computer -aided diagnosis (CAD) of 
interver tebral disc degeneration according to Pf irrmann’s scale, 
a semiquantitative scale with five degrees of degeneration, in T2-
weighted magnetic resonance images of the lumbar  spine. The 
dataset consists of images of 210 discs obtained from 42 healthy 
individuals. The interver tebral discs were assigned Pfir rmann’ s 
grades based on independent and blind classif ication. Binary 
masks of manual ly segmented discs were used to compute the 
centroids of the regions, estimate the curvature of the spine by 
polynomial fitting, normalize intensities, and extract regions of 
interest. Texture analysis was performed using Haralick’ s 
features and moments were computed for  each disc. 
Classification was per formed using an ar tificial neural network 
using the full vectors of attr ibutes as well as a reduced set 
obtained using gradient ascent search. An average true-posit ive 
rate of 75.2% and an average area under  the receiver  operating 
character istic curve of 0.78 indicate potent ial application of this 
technique for  CAD of spinal pathology.  

 
Keywords – Pfirrmann’s Scale, Intervertebral Disc 

Degeneration, Image Processing, Texture Analysis, Moments, 
Spinal pathology. 

 
I. INTRODUCTION 

 

A. Magnetic Resonance Imaging of Intervertebral Disc 
Degeneration 

The main function of the intervertebral discs is to absorb and 
transmit the mechanical load applied by the vertebral bodies due 
to body weight and physical activity upon the spine, apart from 
allowing bending, shearing, and rotation of spinal segments. In 
order to perform these functions, it is necessary to combine 
flexibility and rigidity, which is, in turn, ascribed to the 
anatomical and functional characteristics of the discs [1]. 

Disc degeneration has multifactorial causes, including 
genetic and environmental factors. Environmental factors such 

as smoking, obesity, trauma, excessive physical activity or 
physical inactivity may enhance the development of disc 
degeneration [2]. 

 Currently, magnetic resonance (MR) imaging (MRI) is 
regarded as the most sensitive noninvasive method for the 
diagnosis of degeneration of intervertebral discs and analysis of 
its impact on the adjacent musculoskeletal systems [3].  

The majority of MRI techniques to assess intervertebral discs 
use T2-weighted images, in which water is characterized as a 
high-intensity or hyperintense signal, favoring the observation of 
signal loss and morphological alterations related to disc 
degeneration [4]. MRI has been shown to be a good modality to 
evaluate intervertebral disc degeneration, allowing the perception 
of decrease in mean signal intensity early in the degenerative 
process [5]. 

A well-known grading scale in the literature for the 
classification of disc degeneration is Pfirrmann's scale [6] (see 
Table 1), which classifies the level of degeneration according to 
the intensity of the signal of the nucleus pulposus, the structure 
of the disc, the height of the disc, and the delimitation between 
the nucleus pulposus and the annulus fibrosus  [7]. The 
Pfirrmann grades vary from I to V; the higher the level of 
degeneration, the higher the score in the classification. 

Watanabe et al. [8] used MRI to design a system to classify 
disc degeneration using axial T2 mapping. Blumenkrantz et al. 
[9] studied the correlation between T1r and T2 MRI data and the 
grade of disc degeneration. Using midsagittal T1- and T2-
weighted images, Southern et al. [10] found correlation between 
MRI and quantitative discomanometry to assess disc 
degeneration in cadavers. 

This article describes a quantitative method based on image 
processing techniques for semiautomatic classification of disc 
degeneration, according to Pfirrmann's classification, in T2-
weighted MR images of the lumbar spine. 

 

 

Grade Structure Distinction between the nucleus 
pulposus and annulus fibrosus 

Signal intensity Height of intervertebral disc 

I Nucleus intact Easily identifiable Bright white Normal 
II Initial degeneration Easily identifiable  Bright white  Normal 
III Partial degeneration  Moderately identifiable White to gray Normal to slightly decreased 
IV Advanced degeneration  Unidentifiable Gray to black Normal to moderately decreased 
V Advanced degeneration Unidentifiable  Gray to black  Collapsed disc space 

Table 1. Classification of Intervertebral Disc Degeneration According to Pfirrmann Grades, adapted from Pfirrmann et al. [6]. 
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B. State-of-the-art of Diagnosis of Spinal Abnormalities 
Several researchers have reported attempts to diagnose 

abnormalities of the spine and its constituent structures using 
automatic or semiautomatic methods. In recent years, 
Michopoulou et al. [5] proposed the use of texture-based 
descriptors for the quantification of disc degeneration, and the 
association of such features with patient age and the clinical 
grading of disc degeneration. Alomari et al. [11] developed a 
method for the segmentation of herniated discs using gradient 
vector flow active contour models and the classification of the 
discs as herniated or not herniated by means of a Bayesian 
classifier. Using 65 clinical MRI cases, they obtained an 
average diagnostic accuracy level of 92.5%. Jong [12] 
described automatic detection (by means of statistical analysis 
of gray-level distribution), segmentation (by determination of 
vertebral edges, curve fitting, and thresholding), and 
classification of disc degeneration according to Pfirrmann's 
modified scale [13], using 30 intervertebral discs extracted 
from MR images of six patients, with 50% of correctly 
classified instances by the method in comparison to the 
radiologist's diagnosis.  

The present work relies on the use of second-order statistics 
and moments computed from pixel intensities for texture 
analysis of intervertebral discs. With the combined use of 
feature extraction, statistical analysis of features, and pattern 
classification techniques, the aim of the work is to categorize 
regions in MR images related to discs according to 
Pfirrmann's grading system.  
 

II. METHODS 

A. Image Acquisition, Database Design, Observer Rating, 
and Manual Segmentation 

 
We used images of 210 discs extracted from T2-weighted MR 

images of 42 healthy, sedentary individuals of both sexes, with 
age varying from 20 to 40 years. The MRI exams were 
performed using a 1.5T Philips ACHIEVA MR system, at the 
Radiodiagnostic Service of the Clinical Hospital of the Ribeirão 
Preto School of Medicine – University of São Paulo, Brazil. The 
midsagittal plane was manually selected from each MR study for 
the present investigation. JPEG images, obtained from the T2-
weighted images, were used in this study. 
 The acquisition parameters are: sagittal plane, field of view = 
22×22 cm, slice thickness = 4 mm, number of slices = 16, echo 
time = 120 ms, repetition time = 3900 ms, image matrix size = 
512×512 pixels. 

In an independent and blind manner, each one of the discs was 
classified according to Pfirrmann's scale [6] into degeneration 
levels I to IV (no case of grade V was encountered in the data 
used in the present study). The proposed algorithm uses two 
images as input: the original image obtained by MRI of the 
central spinal region (see Figure 1), and an image previously 
segmented by a researcher with experience in segmenting 
anatomical structures in the spine (see Figure 2).  

 

 
Figure 1. T2-weighted MR image of the spine. 

 

 
Figure 2. Image with manually segmented intervertebral discs in the lumbar 
region. 

B. ROI Extraction and Image Normalization 
In order to obtain quantitative measures, the regions of interest 

(ROIs) related to discs were defined by the application of binary 
masks on the original images; the masks were obtained from 
manual segmentation of the original images (see Figure 2).  

The centroids of the discs were computed from zeroth-order 
moments of the ROIs. The locations of the centroids were used 
as the coefficients to estimate the curvature of the spine, obtained 
by fitting a fifth-order polynomial (see the blue line in Figure 3).  
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Figure 3. Image with the estimated curvature of the spine (blue line). The red dots 
are the centroids of the image regions which contain the lumbar discs of interest. 
The curve fitted is valid only in the lumbar region. 

 

The discs between the vertebrae L1 and L2, L2 and L3, L3 
and L4, L4 and L5, and L5 and S1 were selected for the present 
study. 

After detecting the ROIs, the algorithm performs 
normalization of the given image. From the perception that the 
background of the images used in the study had slight 
differences in intensity, which could lead to different contrast 
levels between similar objects in the foreground of different 
images and their respective backgrounds, we chose to perform 
this normalization procedure, in an attempt to minimize 
unwanted differences in contrast which could compromise 
texture analysis, and ultimately the processing of the images 
[14]. The purpose of this step is to modify gray-level intensities 
of similar structures to comparable values over all of the images 
in the dataset used. 

This is achieved by analyzing the gray-level intensities of the 
cerebrospinal fluid (CSF) sampled from five different regions of 
the image being analyzed. These regions were automatically 
defined with reference to the positions of the centroids of the 
discs, and correspond to regions in the interior of the spinal canal 
with high gray-level intensities (pointed by arrow B in Figure 4) 
in between two low-intensity regions (which correspond to the 
posterior annulus fibrosus and the spinal nerve roots in the cauda 
equina, pointed by arrows A and C in Figure 4, respectively). 
Based on these characteristics, the algorithm selects a 10×10 
pixel rectangular area representing the CSF in the 
aforementioned region, and calculates the average of the gray-
level intensities therein. This procedure is performed for each of 
the five discs and a final average comprising all five regions is 
computed. The final average CSF intensity value is then used to 
normalize the image by dividing the gray-level intensities by the 
average (Figure 5). 

 
Figure 4. Original Image. 1: Upper portion of dural sac. 2: End of dural sac. A: 
Posterior portion of the intervertebral disc. B: Cerebrospinal fluid. C: Cauda 
equina. 

 

 
Figure 5. Normalized image. 
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C. Feature Extraction, Attribute Selection, and Pattern 
Classification 

 
 After normalization, the algorithm recognizes, separates, and 
analyzes each disc individually. Figure 6 displays a segmented 
disc, extracted from one of the images in the dataset used. The 
gray-level cooccurrence matrix was computed for each of the 
segmented discs and the 14 texture features defined by Haralick 
et al. [14] were derived. Furthermore, the first of the seven 
normalized moments as defined by Hu [15] was computed for 
each disc ROI to represent the spatial distribution of intensity 
over the ROI. The classification of the discs was performed 
using the full attribute vectors (with 15 features) using a 
multilayer perceptron (MLP) artificial neural network (ANN) 
with five hidden layers  and the back-propagation algorithm, and 
using 10-fold cross validation. 

We performed attribute selection, using an MLP ANN as the 
subset evaluator and gradient ascent search as the search method, 
in an attempt to reduce the dimensionality of the vectors and to 
assess any improvement in the classification results [16]. 
Classification was performed with the vectors obtained by 
attribute selection using the same ANN MLP, also using 10-fold 
cross validation.  

 

 
Figure 6. Image of a segmented disc. 

 
III. RESULTS  

A. Using Full Attribute Vectors 
Table 2 displays the classification results obtained using the 

full attribute vectors (with 15 attributes each). The true-positive 
(TP) rates for the different levels of degeneration varied from 
0.135 to 0.902, with a weighted average of TP rates of 0.705. 
The areas under the receiver operating characteristic (ROC) 
curves (AUC) for the different levels of degeneration ranged 
from 0.706 to 0.991, with a weighted average of 0.753.  

 TP rates FP rates AUC 
Level 1 0.135 0.052 0.706 
Level 2 0.902 0.577 0.717 
Level 3 0.440 0.038 0.861 
Level 4 0.813 0.005 0.991 
W. Avg. 0.705 0.377 0.753 

Table 2. Classification results using the full attribute vectors. (TP = True-
positive, FP = False-positive, AUC = Area under the ROC curve, W. Avg. = 
Weighted Average) 

B. Attribute Selection 
Table 3 displays the classification results with the attributes 

selected using the gradient ascent method. The vectors obtained 
by this procedure comprised only five attributes (namely energy, 
variance, difference entropy, maximal correlation coefficient, 
and the first normalized moment of Hu). The TP rates ranged 
from 0.162 to 0.947, with a weighted average of 0.752, and the 
AUC values varied from 0.730 to 0.998, with a weighted 
average of 0.783. 

 TP rates FP rates AUC 
Level 1 0.162 0.023 0.730 
Level 2 0.947 0.538 0.757 
Level 3 0.520 0.027 0.866 
Level 4 0.875 0.005 0.998 
W. Avg. 0.752 0.346 0.783 

Table 3. Classification results using the vectors obtained with attribute 
selection. (TP = True-positive, FP = False-positive, AUC = Area under the 
ROC curve, W. Avg. = Weighted Average) 

IV. DISCUSSION AND CONCLUSION 

The classification results for the vectors obtained by attribute 
selection are superior to the results obtained using the full 
attribute vectors: the TP rates are higher, the FP rates are lower 
(except for Pfirrmann's degeneration level IV, which had the 
same FP rate for both vectors), and the AUCs are higher than 
those yielded by classification using the full attribute vectors. At 
the same time, the number of attributes of the vectors obtained 
by attribute selection is three times lower than the number of 
attributes in the full attribute vectors. The results clearly indicate 
that dimensionality reduction has had a positive effect on the 
classification results. 

The AUCs indicate satisfactory sensitivity and specificity of 
the proposed methods for the dataset used. The limitations of the 
present study are the relatively small dataset, nonuniform 
distribution of cases among the levels of disc degeneration, 
which might have led to overfitting during training of the 
classifier, and the absence of level V cases in the dataset used. 
The upper limit of 40 years of age led to the paucity of level V 
cases in our dataset [17]. Further improvements include the 
enlargement of the dataset and the implementation of additional 
methods to extract measures that represent diagnostic properties 
of discs, especially statistics of their height.  

Notwithstanding the limitations mentioned above, this study 
indicates the feasibility of the proposed approach for 
semiautomatic classification of disc degeneration in T2-weighted 
MR images. 
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Resumo: Este trabalho descreve o desenvolvimento de 
um método que correlaciona informações quantitativas 
extraídas de imagens de ressonância magnética 
ponderadas em T2 com informações obtidas em T  do 
disco intervertebral lombar da coluna. O conjunto de 
imagens consiste de 210 discos extraídos de exames de 
42 indivíduos adultos (20 a 40 anos) saudáveis obtidos por 
ressonância magnética ponderadas em T2 e também em 
T . Para verificar a eficiência do estudo, foi utilizada uma 
rede neural do tipo perceptron multicamada com 5 
entradas, 15 neurônios na camada intermediária e 1 
saída, obtendo uma taxa de acerto de até 85,23% para 
valores normalizados de T  entre 0 e 1,  com erro padrão 
de 8,76%. 
 
Palavras-chave: Degeneração do Disco Intervertebral, 
T  em Discos Intervertebrais, Processamento de 
Imagens, Análise de Textura. 
 
Abstract: This article describes the correlation 
of quantitative data extracted from T2-weighted routine 
MRI with T1  measurements of intervertebral discs. The 
dataset is comprised of images of 210 discs obtained 
from 42 healthy individuals aged 20-40 years old, 
studied with lumbar spine MRI (1.5 Tesla).  We used a 
multilayer artificial neural network, with 5 entrances, 
15 intermediate layer neurons and 1 output. We found a 
true positive rate of 85.23% using normalized values of 
T1  between 0 and 1, with standard error 8.76%. 
 
Keywords: Intervertebral Disc Degeneration, T1  in 
Intervertebral Disc, Image Processing, Texture Analysis. 
 
Introdução 
 

A degeneração do disco intervertebral afeta milhões 
de pessoas em todo o mundo, e isto pode ocorrer por 
diversos fatores, como tabagismo, obesidade, trauma, 
excesso de atividade física ou sedentarismo [1]. 

Atualmente, a Ressonância Magnética (RM) é 
considerada o método não-invasivo mais sensível na 
avaliação por imagem do disco intervertebral e das 
estruturas dos sistemas neuromusculoesqueléticos 

adjacentes, quando da avaliação da existência de 
degeneração discal [2]. 

Existem técnicas quantitativas específicas em RM 
para avaliação do disco intervertebral, sendo que a 
maioria dos sistemas e escalas de classificação de sua 
degeneração empregados na rotina clínica se utiliza de 
imagens ponderadas em T2. Nas imagens ponderadas 
em T2, a água é caracterizada pelo sinal de alta 
intensidade, favorecendo a observação da perda do sinal 
das alterações morfológicas na degeneração do disco [3]. 
A escala de graduação mais difundida na literatura para 
classificar esse nível de degeneração é a escala de 
Pfirrmann [4], que classifica o nível de degeneração de 
acordo com a intensidade do sinal do núcleo pulposo, a 
estrutura do disco, a altura do disco e a delimitação 
entre núcleo pulposo e ânulos fibroso [5]. 

Porém, a classificação de Pfirrmann pode ser 
considerada um método subjetivo, pois tem como base a 
inspeção visual da imagem do disco intervertebral, 
possibilitando a ocorrência de variações nas 
classificações feitas por diferentes profissionais quando 
observado o mesmo disco intervertebral [6]. Por este 
motivo, nos últimos anos, muitos pesquisadores têm 
buscado formas de diagnosticar anormalidades da 
coluna vertebral e suas estruturas usando métodos 
quantitativos automáticos ou semi-automáticos. 
Michopoulou et al. [7] propôs a utilização de descritores 
baseados em textura para a quantificação da 
degeneração do disco, e a associação de tais 
características com a idade do paciente. Alomari et al. [8] 
desenvolveu um método para a segmentação de hérnia 
de disco, usando um modelo de vetor de gradiente de 
contorno ativo e a classificação dos discos com hérnia 
ou não por meio de um classificador Bayesiano, 
obtendo um nível médio de acurácia de 92,5%. 

Em outra linha de investigação, trabalhos recentes 
têm mostrado que imagens ponderadas em T  
apresentam melhores resultados na detecção de 
anormalidades do disco intervertebral. Johannessen et al. 
[9] encontrou uma correlação entre a degeneração discal 
com as informações obtidas com as imagens ponderadas 
em T , verificando inclusive a capacidade de detecção 
nos estágios iniciais de degeneração. Zuo et al. [10] 
mostrou uma associação estatisticamente significativa 
entre T  e proteoglicanos normalizados, mas não 
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(1) 

encontrou associação entre T  e o teor de água 
normalizado. 

T  é uma técnica de obtenção de informações por 
RM que não faz parte do protocolo clínico usual dos 
exames de RM na maioria dos serviços de 
radiodiagnóstico. Porém, como tem se mostrado uma 
técnica eficiente na detecção de anomalias em imagens 
de RM, a procura por uma correlação entre atributos 
quantitativos extraídos de imagens de RM ponderadas 
em T2 com os valores ponderados em T  se apresentam 
como um importante campo de investigação na área de 
reconhecimento de padrões em imagens médicas. 

O estudo aqui relatado tem por objetivo 
correlacionar medidas quantitativas de textura e forma 
extraídas de imagens ponderadas em T2 com os 
respectivos valores extraídos de imagens ponderadas em 
T  de discos intervertebrais lombares em imagens de 
RM. 
 
Mater iais e métodos 
 

Foram utilizadas imagens de RM de 210 discos da 
região lombar da coluna, extraídos de exames de 42 
indivíduos voluntários, adultos, sedentários, de ambos os 
sexos, com idade entre 20 e 40 anos. Os exames de RM 
foram realizados em aparelho de Ressonância Magnética 
de 1.5 Tesla, modelo ACHIEVA da Philips instalado no 
Serviço de Radiodiagnóstico do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP. Os 
parâmetros de aquisição são: plano sagital, FOV = 
22x22cm, espessura de corte = 4mm, número de cortes = 
16, tempo de echo = 120ms, tempo de repetição = 3900ms, 
tamanho da imagem = 512x512 pixels, obtendo as 
imagens ponderadas em T2 e também o mapa gerado por 
T . A imagem utilizada ponderada em T2 estava no 
padrão JPEG.  

Para este estudo foi aplicado o algoritmo desenvolvido 
por Barreiro et al. [11], que utiliza imagens da área central 
da coluna vertebral ponderada em T2, analisando a 
condição dos discos localizados nas regiões L1-L2, L2-L3, 
L3-L4, L4-L5 e L5-S1. Esta análise consiste em 
segmentar de forma semi-automática cada disco, extraindo 
os atributos de textura através da técnica desenvolvida por 
Haralick [12], gerando um vetor com 14 atributos para 
cada um dos discos. Com o objetivo de reduzir a 
dimensionalidade deste vetor, foi realizada a seleção de 
atributos, utilizando uma rede neural artificial (RNA) do 
tipo multilayer perceptron (MLP) como avaliador de 
subconjunto e busca exaustiva como o método de pesquisa, 
obtendo um vetor com apenas 5 atributos, que são: energia, 
inverso da diferença do momento, entropia, diferença da 
entropia e informação de medida. Estes atributos são 
utilizados como valores de entrada de outra RNA. 

Os valores médios de T  mensurados nos pixels do 
disco intervertebral foram considerados a referência, 
sendo utilizados como valor alvo a ser alcançado pela 
RNA. Para aplicação da rede neural, que neste trabalho 
é usada como um aproximador funcional, foi necessário 
normalizar os valores de T  entre 0 e 1. Para o 
treinamento da RNA, os 210 discos foram separados em 

um conjunto de treinamento e outro de teste, sendo que 
70% dos dados (147) foram utilizados para treinamento 
e 30% dos dados (63) foram utilizados para teste. 

A RNA criada para este estudo é do tipo MLP, com 
algoritmo de treinamento do tipo backpropagation. A 
arquitetura da MLP é definida por 5 neurônios na 
camada de entrada, 15 neurônios na camada 
intermediária e 1 neurônio na camada de saída. Essa 
arquitetura foi selecionada empiricamente, de forma 
exaustiva, após sucessivas tentativas para a 
determinação do melhor desempenho. As 5 entradas da 
rede estão relacionadas aos cinco atributos extraídos das 
imagens ponderadas em T2.  

Após treinar a rede, o conjunto de teste foi submetido 
à RNA. Cada saída obtida com o conjunto dos 5 
atributos provenientes de cada disco, foi subtraída da 
saída esperada (T  normalizado). Em seguida, foi 
calculada a média dos módulos da diferença. Como se 
trata de diferenças normalizadas na escala de 0 a 1, a 
resposta corresponde a uma proporção de acerto.  

Dessa forma, foi calculado o erro padrão para a 
proporção de acerto através da equação 1. 
 

= 2
(1 )

 

 
Onde: 
Z = Valor tabelado da distribuição normal padronizada, 

é o nível de significância, 
= é a proporção de acerto, 

n = tamanho da amostra. 
 
Resultados 
 

Nos experimentos realizados, o maior nível de acerto 
na correlação entre os valores dos vetores de atributo 
extraídos das imagens ponderadas em T2 (entrada da 
rede) e os respectivos valores de T  (saída da rede) foi 
de 85,23%. Considerando o cálculo do intervalo de 
confiança da proporção pela distribuição normal 
padronizada, pode-se afirmar com 95% de confiança, 
que a taxa de acerto está entre 76,47% e 93,99%, sendo 
o erro padrão da proporção de 8,76%. 

 
 

Discussão 
 

Os resultados iniciais indicam que o método 
proposto apresenta bom potencial, com valores de 
acerto elevados na correlação. A principal limitação do 
trabalho apresentado se refere ao número ainda pequeno 
de discos analisados. A ampliação da base de dados já 
está em andamento e novos estudos deverão ser 
realizados. 

 
Conclusão 
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Foi apresentado um método para correlacionar 
atributos quantitativos extraídos de imagens ponderadas 
em T2 com os respectivos valores presentes nas 
imagens ponderadas em T , em imagens de RM de 
discos intervertebrais, utilizando-se atributos de textura 
e forma e redes neurais artificiais. Os resultados obtidos, 
embora iniciais, são promissores.  
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Resumo: Este trabalho descreve o desenvolvimento de um método que classifica de 

forma semi-automática a degeneração de discos intervertebrais lombares em 

imagens de ressonância magnética ponderadas em T2. O conjunto de imagens 

consiste de 210 discos extraídos de exames de 94 indivíduos (20 a 80 anos). A 

classificação é feita por uma rede neural do tipo perceptron multicamada com 6 

entradas, 15 neurônios na camada intermediária e 1 saída. Os resultados obtidos 

mostraram uma taxa média de acerto de 81,42%, com erro padrão de 9,11%. 

Palavras-chave: Degeneração do Disco Intervertebral, Imagens de Ressonância 

Magnética Ponderadas em T2, Processamento de Imagens, Análise de Textura, 

Classificação de Pfirrmann. 

 

Abstract: This article describes the development of a method that classifies semi-

automatic degeneration of lumbar intervertebral discs in magnetic resonance T2-

weighted images. The dataset consists of images of 210 discs obtained from 94 

individuals (20 to 80 year old). An artificial neural network of the multilayer perceptron 

with 6 inputs, 15 neurons in the hidden layer and 1 output, was used to check the 

efficiency of this study. Obtained an average rate of sucess of 81.42%, with a 

standard error of 9.11%. 

Keywords: Intervertebral Disc Degeneration, Weighted Magnetic Resonance Images 

T2, Image Processing, Texture Analysis, Pfirrmann’s Scale. 
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Introdução 

 

A degeneração do disco intervertebral afeta milhões de pessoas em todo o 

mundo, e isto pode ocorrer por diversos fatores, como tabagismo, obesidade, 

trauma, excesso de atividade física ou sedentarismo (1). 

Atualmente, a Ressonância Magnética (RM) é considerada o método não-invasivo 

mais sensível na avaliação por imagem do disco intervertebral e das estruturas dos 

sistemas neuromusculoesqueléticos adjacentes, quando da avaliação da existência 

de degeneração discal (2). 

Existem técnicas quantitativas específicas em RM para avaliação do disco 

intervertebral, sendo que a maioria dos sistemas e escalas de classificação de sua 

degeneração empregados na rotina clínica se utiliza de imagens ponderadas em T2. 

Nas imagens ponderadas em T2, a água é caracterizada pelo sinal de alta 

intensidade, favorecendo a observação da perda do sinal das alterações 

morfológicas na degeneração do disco (3). A escala de graduação mais difundida na 

literatura para classificar esse nível de degeneração é a escala de Pfirrmann (4), que 

classifica o nível de degeneração de acordo com a intensidade do sinal do núcleo 

pulposo, a estrutura do disco, a altura do disco e a delimitação entre núcleo pulposo 

e ânulos fibroso (5). Os níveis vão de I a V, quanto maior o grau de degeneração 

maior será a pontuação na escala. A Tabela 1 mostra a escala de Pfirrmann.. 

Porém, por ter como base a inspeção visual da imagem do disco intervertebral, a 

classificação de Pfirrmann está sujeita a ocorrência de variações intra e 

interobservador nas classificações feitas em momentos diferentes ou por diferentes 

profissionais, quando observado o mesmo disco intervertebral (6). Por este motivo, 

nos últimos anos, muitos pesquisadores têm buscado formas de diagnosticar 

anormalidades da coluna vertebral e suas estruturas usando métodos quantitativos 

automáticos ou semi-automáticos. Michopoulou et al. (7) propôs a utilização de 

descritores baseados em textura para a quantificação da degeneração do disco, e a 

associação de tais características com a idade do paciente. Alomari et al. (8) 

desenvolveu um método para a segmentação de hérnia de disco, usando um 

modelo de vetor de gradiente de contorno ativo e a classificação dos discos com 

hérnia ou não por meio de um classificador Bayesiano, obtendo um nível médio de 

acurácia de 92,5%. Oktay et al. (9) realizou um trabalho que detecta se o disco está 

degenerado ou não, este trabalho analisou os discos intervertebrais de 102 
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voluntários obtendo uma acurácia de 92,81%. A pesquisa de Jong (10) classificou o 

nível de degeneração segundo os graus definidos por Pfirrmann (4) de 30 discos 

intervertebrais, obtendo uma taxa de acerto de 50%. 

 
Tabela 1. Classificação da degeneração do disco intervertebral, adaptado de Pfirrmann et al. 2001 (4). 

Grau Estrutura Distinção entre 
núcleo e ânulo  

Intensidade 
do sinal 

Altura do disco 
intervertebral 

I Homogêneo, branco 
brilhante 

Nítida Branco 
Brilhante 

Normal 

II Não homogêneo, com ou 
sem bandas horizontais 

Clara Branco 
Brilhante 

Normal 

III Não homogêneo, cinza Não Clara Branco 
para Cinza 

Normal à discreta 
diminuição 

IV Não homogêneo, cinza 
para preto 

Ausente Cinza para 
Preto 

Normal à moderada 
diminuição 

V Não homogêneo, preto Ausente Cinza para 
Preto 

Espaço discal 
colapsado 

 

Seguindo essa tendência, o estudo aqui relatado teve por objetivo correlacionar 

medidas quantitativas de textura e forma extraídas de imagens ponderadas em T2 

com as respectivas análises de degeneração discal baseadas na classificação de 

Pfirrmann. 

 

Material e métodos 

 

Foram utilizadas imagens de RM de 210 discos da região lombar da coluna, 

extraídos de exames de 98 indivíduos voluntários, adultos, de ambos os sexos, com 

idade entre 20 e 80 anos e estão divididos em dois grupos. Um grupo possui 85 

indivíduos adultos assintomáticos, saudáveis, sedentários, de ambos os sexos, com 

idade entre 20 e 40 anos. O outro grupo é formado por 13 indivíduos sintomáticos, 

sedentários, de ambos os sexos, com idade entre 30 e 80 anos. A inclusão do segundo 

grupo foi necessária para contemplar o grau V de degeneração discal. Com isso a 

base de imagens ficou composta por 26 discos classificados com grau 1, 67 com grau 

2, 66 com grau 3, 30 com grau 4 e 21 com grau 5. Os exames de RM foram 

realizados em aparelho de Ressonância Magnética de 1.5 Tesla, modelo ACHIEVA da 

Philips instalado no Serviço de Radiodiagnóstico do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP. Os parâmetros de aquisição foram: 
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plano sagital, FOV = 22x22cm, espessura de corte = 4mm, número de cortes = 16, 

tempo de echo = 120ms, tempo de repetição = 3900ms, tamanho da imagem = 

512x512 pixels, obtendo as imagens ponderadas em T2. As imagens originais em 

formato DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) foram convertidas 

para o padrão JPEG.  

Os discos intervertebrais foram classificados por dois médicos radiologistas 

especialistas de acordo com Pfirrmann (4), nos casos onde houve discordância entre 

os dois profissionais, um terceiro radiologista com 16 anos de experiência em RM de 

coluna vertebral definiu a correta avaliação, e esta classificação foi utilizada como 

padrão “ouro” para a validação do algoritmo computacional desenvolvido. 

Para este estudo foi aplicado o algoritmo desenvolvido por Barreiro et al. (11), que 

utiliza imagens da área central da coluna vertebral ponderada em T2, analisando a 

condição dos discos localizados nas regiões L1-L2, L2-L3, L3-L4, L4-L5 e L5-S1. Esta 

análise se inicia com a segmentação semi-automática de cada disco, com a posterior 

extração dos atributos de textura definidos por Haralick (12), dos momentos invariantes 

definidos por Hu (13), e extração de outros atributos como altura, largura, e localização 

na imagem gerando um vetor de características com 39 atributos para cada disco. 

Com o objetivo de reduzir a dimensionalidade deste vetor, foi realizada a seleção de 

atributos, utilizando uma rede neural artificial (RNA) do tipo multilayer perceptron 

(MLP) como avaliador de subconjunto e busca exaustiva como o método de pesquisa, 

obtendo-se um vetor com apenas 6 atributos, que são: altura, energia, média da soma, 

primeiro momento invariante, momento C00 e momento C11. Estes atributos são 

utilizados como valores de entrada de outra RNA que faz a classificação dos discos. 

 Para o treinamento da RNA de classificação, os 210 discos foram separados em 

um conjunto de treinamento e outro de teste, sendo que 2/3 dos dados (140) foram 

utilizados para treinamento e 1/3 dos dados (70) foram utilizados para teste. Como o 

conjunto de dados não é homogêneo, foi feita uma separação proporcional das 

amostras de cada subgrupo  segundo os cinco graus da classificação de Pfirrmann, 

ficando os conjunto de treinamento e de teste de acordo com as figuras 1a e 1b. 
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(1) 

 
Figura 1a. Distribuição dos discos para o treinamento Figura 1b. Distribuição dos discos para o teste 

 

A RNA criada para a classificação deste estudo é do tipo MLP, com algoritmo de 

treinamento do tipo backpropagation. A arquitetura da MLP é definida por 6 

neurônios na camada de entrada, 15 neurônios na camada intermediária e 1 

neurônio na camada de saída. Essa arquitetura foi selecionada empiricamente, de 

forma exaustiva, após sucessivas tentativas para a determinação do melhor 

desempenho. As 6 entradas da rede estão relacionadas aos seis atributos extraídos 

das imagens ponderadas em T2.  

Após treinar a rede, o conjunto de teste foi submetido à RNA. Cada saída obtida 

com o conjunto dos seis atributos provenientes de cada disco, foi comparada a 

classificação de Pfirrmann esperada e o calculado do erro padrão para a proporção 

de acertos foi feita considerando-se a equação 1. 
 

=
2

(1 )
 

Onde: 

Z = Valor tabelado da distribuição normal padronizada, 

é o nível de significância, 

= é a proporção de acerto, 

n = tamanho da amostra. 
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Resultados 

 

Nos experimentos realizados com todos os 39 atributos, a média no nível de acerto 

foi de 76,19% com erro padrão da proporção de 9,97%. Porém com os experimentos 

utilizando os 6 atributos indicados no procedimento de seleção de atributos, a média 

no nível de acerto foi de 81,42%. Considerando o cálculo do intervalo de confiança 

da proporção pela distribuição normal padronizada, pode-se afirmar com 95% de 

confiança, que a taxa de acerto está entre 72,31% e 90,53%, sendo o erro padrão 

da proporção de 9,11%. 

A Tabela 2 apresenta os resultados da classificação, as (TP) taxas de verdadeiro-

positivos para os diferentes níveis de degeneração variou entre 0,742 e 0,905, com 

uma média ponderada das taxas de TP de 0,814. As áreas sob a curva ROC (AUC) 

para os diferentes níveis de degeneração variou entre 0,896 e 1,000, com uma 

média ponderada de 0,935. 
A Tabela 2. resultados da classificação usando os vetores obtidos com os 6 atributos. (TP = True-
positivo, FP = Falso-positivo, AUC = Área sob a curva ROC, W. Avg. = Média ponderada) 

 TP rates FP rates AUC 
Grau I 0,885 0,000 0,993 
Grau II 0,821 0,133 0,919 
Grau III 0,742 0,111 0,896 
Grau IV 0,833 0,022 0,961 
Grau V 0,905 0,000 1,000 
W. Avg. 0,814 0,080 0,935 

 

Discussão 

 

Os resultados iniciais indicam que o método proposto apresenta bom potencial, 

com valores de acerto elevados. 

A seleção de atributos dos vetores obtidos permitiu uma redução nos dados em 

quase sete vezes comparado com o número de atributos nos vetores de atributos 

completo, além de obter um melhor resultado. 

As limitações do presente estudo estão na distribuição não uniforme de casos 

entre os níveis de degeneração do disco e o número total de discos utilizados, 

apenas 210. 
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Conclusão 

 

Foi apresentado um método para classificar atributos quantitativos extraídos de 

imagens ponderadas em T2 com as respectivas classificações de Pfirrmann, em 

imagens de RM de discos intervertebrais, utilizando-se atributos de textura e forma e 

redes neurais artificiais. Os resultados indicam que a redução de dimensionalidade 

teve um efeito positivo sobre os resultados da classificação. As AUC indicam 

sensibilidade e especificidade satisfatórias dos métodos propostos para o conjunto 

de dados usados, indicando a viabilidade da abordagem proposta para classificação 

semi-automática da degeneração do disco intervertebral em imagens de RM 

ponderadas em T2. 
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