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RESUMO 

 

PATRICIA, B. R. Esquema CADx para classificação de nódulos em imagens 
mamográficas digitais baseado na segmentação pelo modelo EICAMM. Tese 
(Doutorado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São 
Carlos, 2013. 
 

 Neste trabalho, propõe-se a utilização da técnica Enhanced ICA Misture Model 

(EICAMM) para a segmentação automática de nódulos mamários em imagens 

mamográficas digitais. Com o objetivo de compará-la com outros métodos de segmentação 

encontrados na literatura correlata, como as técnicas Watershed, Self-Organizing Map (SOM), 

K-Means e Fuzzy C-Means, utiliza-se a métrica Area Overlap Measure (AOM) ou medida de 

similaridade de Jaccard, para medir a semelhança entre o resultado obtido na segmentação e 

o recorte efetuado por um especialista (ground truth). Os resultados obtidos mostram um 

bom desempenho do modelo EICAMM, que foi a única técnica capaz de detectar massas 

em regiões de interesse de mama densa. Resultados mais precisos produzidos por tal 

modelo foram aplicados na elaboração de um módulo classificador de nódulos para um 

esquema CADx (de Computer-aided Diagnosis) em mamografia digital. O módulo utiliza 

técnicas de extração e seleção de características e técnicas inteligentes, como Redes Neurais 

Artificiais, para indicar a existência ou não de nódulos em regiões de interesse, bem como 

avalia seu contorno/margem, forma e densidade, a fim de indicar a pertinência do achado a 

um caso maligno ou benigno. Para isso, utiliza-se uma base de regras, criada com o auxílio 

de um especialista e da combinação de diferentes classificações, conhecida como ensemble, 

para gerar uma única saída. Testes utilizando várias regiões de interesse selecionadas de 

duas bases de imagens mamográficas disponíveis resultaram numa precisão média de 

46,71% na segmentação dos nódulos pela EICAMM (20,72% melhor que a média das 

demais técnicas comparadas) e um nível de acerto médio de 80,5% na classificação dos 

nódulos, o que permite considerar o módulo desenvolvido como uma útil ferramenta para 

auxílio ao diagnóstico desse tipo de estrutura em esquemas CADx. 

 

 

 

 

Palavras-chave: segmentação, imagens mamográficas, modelos auto organizáveis, 

classificação, densidade mamográfica, métricas. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

ABSTRACT 

 

PATRICIA, B. R. CADx scheme for classifying masses in digital mammographic 
images based on segmentation by model EICAMM. Thesis (PhD) - School of 
Engineering of Sao Carlos, University of São Paulo, São Carlos, 2013. 
 

This work describes the use of a technique called Enhanced ICA Misture Model 

(EICAMM) for automated segmentation of breast nodules in digital mammography 

images. Aiming to compare it with other segmentation methods, like Watershed 

transformation, Self-organizing Map (SOM), K-Means and Fuzzy C-Means, metrics such as 

Area Overlap Map (AOM) or  Jaccard similarity measure are used in order to measure the 

similarity between the result from the segmentation and the profile determined by a 

spectialist (ground truth). Results show a good performance for the EICAMM method, the 

unique able to detect masses in regions of interest from dense breasts. More accurate 

results from such a model were applied to the development of a nodules classifier module 

for a CADx scheme in digital mammography. This module uses techniques for features 

extraction and selection, and intelligent techniques, as artificial neural networks, to 

determine the existence or not of a nodule, as well as to evaluate its contour/border, shape 

and radiographic density, in order to point out its pertinency to a malignant or benign case. 

With this purpose, a rules database known as ensemble, created with help of a specialist 

and different classifications combination, is used in order to produce only one output. 

Tests with several regions of interest selected from two available mammographic images 

databases have resulted in an average accuracy of 46.71% for nodules segmentation by 

EICAMM (20.72% better than the average of the other compared techniques), as well as an 

average accuracy of 80.5% in nodules classification, which allows to consider the developed 

module as an useful tool in aiding the diagnosis of such a structure in CADx schemes.    

 

 

 

 

 

 

 

Key Words: segmentation, mammographic images, self organizing models, classification, 

mammographic density, metrics. 
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1 - Introdução 

 

______________________________________________________________________ 

 

O câncer de mama, no Brasil, vem mostrando incidência ascendente desde a década 

de 1960 (INCA)1. Entre os fatores que poderiam explicar o aumento de incidência, estaria o 

processo de industrialização nas duas décadas anteriores, que fez com que a primeira 

gestação ocorresse mais tardiamente; a inserção da mulher no mercado de trabalho; a 

alteração nos hábitos alimentares da população; o aumento da expectativa de vida, entre 

outros (GODINHO & KOCH, 2002). 

O relatório divulgado pela Agência Internacional para Pesquisa em Câncer 

(IARC/OMS2) aponta que o impacto global do câncer mais que dobrou em 30 anos (INCA, 

2009). Dessa forma, o câncer vem sendo considerado um problema de saúde pública tanto 

para os países desenvolvidos como para aqueles em desenvolvimento. No Brasil as 

neoplasias malignas ganham relevância pelo perfil epidemiológico que essa doença vem 

apresentando segundo o relatório de Estimativa 2012 de incidências de Câncer no Brasil. 

(INCA, 2011). 

Como acontece com qualquer tipo de doença, a detecção precoce do câncer de mama 

é um dos fatores mais importantes que afetam a possibilidade de recuperação, aumentando 

as chances de sobrevida substancialmente (MUDIGONDA et al. 2000; BALL et al., 2004; 

DI MAGGIO, 2004; MAVROFORAKIS et al., 2005; BOFF, RUARO e SCHUH, 2006). 

 O avanço do diagnóstico precoce do câncer de mama (STERNS, 1996) se deu através 
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do desenvolvimento de tecnologias como a mamografia, a ultrassonografia e a ressonância 

magnética, além de técnicas como: punção biópsia, a estereotaxia – procedimento 

intervencionista realizado com um sistema computadorizado, acoplado ao mamógrafo para 

orientar com agulha a localização pré-operatória de áreas suspeitas – para a marcação de 

nódulos ou áreas de microcalcificações (HEYWANG-KÖBRUNNER et al., 1999; 

KOPANS, 2000; GOMES et al., 2002; BOFF, RUARO e SCHUH, 2006). 

A mamografia pode diagnosticar tumores malignos ou benignos no início, quando as 

chances de sobrevida são de 95%, bem diferente do autoexame, quando os nódulos 

eventualmente detectados já é apresentado com tamanho expressivo (HEYWANG-

KÖBRUNNER et al., 1999; KOPANS, 2000; BALL et al., 2004; BILSKA-WOLAK et al., 

2005). Por isso, a mamografia é apontada como o principal método diagnóstico do câncer de 

mama em estágio inicial, capaz de detectar alterações ainda não palpáveis. A sensibilidade 

desse procedimento varia segundo a idade da paciente, a densidade da mama, o tamanho, 

localização e aspecto mamográfico do tumor (FERRINI, 1996; HARSTALL, 2000; BERG et 

al., 2002; THULER, 2003; MARTINS et al., 2010). 

No Brasil, a recomendação do INCA para a detecção precoce do câncer de mama 

propõe as seguintes estratégias: a) rastreamento por meio do exame clínico de mama para 

todas as mulheres a partir dos 40 anos, anualmente; b) mamografia para mulheres com idade 

entre 50 a 69 anos, com no máximo dois anos de intervalo; c) exame clínico da mama e 

mamografia anual, a partir dos 35 anos, para mulheres pertencentes ao grupo de risco; e d) 

garantia de acesso e diagnóstico, tratamento e seguimento para todas as mulheres com 

alterações nos exames realizados. Já a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda a 

mamografia anual a partir dos 50 anos (PEREGRINO et al., 2010). 

Com o objetivo de auxiliar no diagnóstico de achados mamográficos, tecnologias 

como os esquemas de Computer-Aided Diagnosis (CAD) – ou diagnóstico auxiliado por 

computador – têm sido alvo de pesquisas extensivas pelas últimas duas décadas (DOI et al., 

1995; DOI, MACMAHON e KATSURAGAWA, 1997;  DOI et al., 1999; GIGER, 1999; LI 

et al., 2010; ARBACH et al., 2003; BALL et al., 2004; PATROCINIO et al. 2004a; ZHENG 

et al., 2004; ZWIGGELAAR et al., 2004; RIBEIRO et al., 2007a, 2007b; ZHENG, 2008, p. 

325; ANGELO et al., 2008; ZHANG, 2012). Existem dois principais tipos de esquemas 

CAD: o CADe (relativo a Computer-Aided Detection), que está mais voltado para a detecção de 

estruturas de interesse, ou seja, para ajudar radiologistas a encontrar sinais de interesse 

mamograficamente ocultos à visão humana; e o CADx (relativo ao propriamente Computer-

Aided Diagnosis), que funciona como um segundo observador, sendo mais amplo e 
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responsável em dar uma opnião sobre uma específica lesão. A saída do CADe é a localização 

de casos potenciais ou que necessitem de uma investigação aprofundada para o surgimento 

ou presença do câncer; já a do CADx é o conhecimento do potencial de uma lesão ser 

benigna ou maligna (BAERT et al., 2010), ajudando na decisão de encaminhamento de uma 

paciente a biópsia, ou não. 

Os esquemas CAD utilizam imagens digitais – obtidas ou pelos filmes mamográficos 

digitalizados com equipamentos de alta resolução seguindo técnicas específicas, ou 

diretamente em equipamentos do tipo CR (Computed Radiography) ou DR (Digital Radiography) 

– junto com informações do paciente. A partir da localização de padrões anormais através da 

varredura da imagem pelo computador, e da quantificação de características da imagem – 

extração de características –, essas informações são enviadas para um sistema classificador 

que poderá categorizar as imagens em normais ou anormais (RIBEIRO et al., 2005d, 2006a, 

2006b, 2006c; ZHENG, 2008, p. 326; DRUKKER, et al., 2009, p. 132). Tais esquemas 

podem funcionar como uma segunda opinião aos radiologistas quanto à localização e à 

natureza destas estruturas (DOI et al., 1995; DOI, MACMAHON e KATSURAGAWA, 

1997;  DOI et al., 1999; GIGER, 1999; VELTHUIZEN, 2000). Segundo Freitas et al. (2006, 

p. 294) apud Zheng et al. (2003a), a utilização de esquemas CAD tem resultado na redução do 

número de casos de falso-positivo (FP). 

 

1.1 Justificativas 

 

No processo de varredura da imagem em busca de sinais de interesse clínico, técnicas 

de processamento digital são aplicadas de modo a identificar esses sinais e segmentá-los da 

estrutura de fundo (background). Essas imagens segmentadas normalmente são analisadas por 

um sistema de inteligência artificial em busca de sua caracterização. Existem diversas técnicas 

para segmentação em processamento de imagens tais como crescimento de regiões, 

Watershed, Snakes, Level Set, Fast Marching, entre outras, porém, para a grande maioria dessas 

técnicas é necessário um ponto de início (do crescimento/inundação, por exemplo) até 

atingir as bordas da imagem ou é encontrado um valor de threshold para que o algoritmo 

possa ser iniciado (OLIVER et al., 2006). Para segmentar imagem de mama com qualidade e 

de forma automática, novas técnicas inteligentes vêm sendo estudadas (CINQUEA et al., 

2004; CHEN e GIGER, 2006), entre as quais modelos auto-organizáveis.  

Um modelo auto-organizável pode ser definido como um processo pelo qual um 

sistema é espontaneamente organizado, sem um controle externo. Na verdade, os métodos 
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auto-organizáveis têm sido utilizados para a classificação de estruturas previamente 

detectadas, em que a meta é descobrir agrupamentos em uma coleção de dados (OLIVER et 

al., 2010; MARCONINI et al, 2010). Contudo, um processo de segmentação de imagem 

também pode ser visto como uma aplicação direta de técnicas de classificação não 

supervisionada, já que de uma forma geral o objetivo é dividir uma imagem em regiões com 

propriedades semelhantes.  

Em particular, um modelo auto-organizável, o Enhanced ICA Mixture Model 

(EICAMM), foi recentemente proposto (OLIVEIRA & ROMERO, 2004; 2008) para superar 

algumas dificuldades do ICA Mixture Model (ICAMM) (LEE, LEWICKI e SEJNOWSKI, 

2000). O ICAMM não apresenta bom desempenho para a segmentação de imagem, sendo 

utilizado para reconhecimento de padrões (OLIVEIRA & ROMERO, 2004; 2008). Na 

proposição da nova técnica (EICAMM), concebeu-se a aplicação na segmentação de quatro 

tipos de imagens genéricas (OLIVEIRA & ROMERO, 2008). Além disso, também foi 

desenvolvida com intuito de funcionar como classificador de características, sendo aplicada 

com sucesso para sumarizar texto de tradução automática/Machine Translation (MT) 

(CUEVAS et al., 2008). 

   Com base em extensiva investigação das diferentes técnicas de segmentação de 

imagens, verificou-se que o Modelo EICAMM (OLIVEIRA e ROMERO, 2004; 2008) 

demonstra grande potencial para a detecção/segmentação de nódulos em imagens 

mamográficas, em especial as de mamas densas (KOPANS, 2000), sendo este um desafio que 

vem motivando há anos diversos grupos de pesquisas da área (OLIVER et al., 2010). 

 

1.2 Motivação 

 

A mamografia por raios X é a técnica mais comum usada por radiologistas na análise e 

diagnóstico do câncer de mama. Embora considerado o exame de maior sensibilidade para o 

rastreamento do câncer de mama, pois reduz as taxas de mortalidade entre 30% a 70%,  sua 

interpretação é muito difícil (BAINES et al., 1990; WALLIS et al., 1991; GIGER, 2000; 

BALL et al, 2004; MENCATTINI et al., 2008). 

Distorções na interpretação e classificação de lesões suspeitas por especialistas 

implicam um número maior de biópsias desnecessárias (BURREL et al., 1996; 

MUDIGONDA et al., 2000; BILSKA-WOLAK et al., 2005; MAVROFORAKIS et al., 

2005). Ou seja, entre 65% a 85% das biópsias de mama são realizadas em lesões benignas 

(HERMANN et al., 1987; JACOBSON e EDEIKEN 1990; MEYER et al., 1990; KOPANS, 
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2000); “a falha nos diagnósticos de câncer de mama transformou-se na principal causa de 

ações por negligência, e tende a aumentar” (KOPANS, 2000, p. 797).  

Com isso, diminui a relação custo-benefício dos exames e, no pior caso, a possibilidade 

de que a doença deixe de ser detectada, caracterizando os diagnósticos falsos negativos (FN) 

(RENFREW et al., 1992; BROOK et al., 2010). A interpretação de lesões em uma 

mamografia é uma tarefa complexa para os especialistas, de cuja experiência depende um 

diagnóstico preciso (KOPANS, 2000; BALL et al., 2004; BOFF, RUARO e SCHUH, 2006; 

NAZÁRIO et al, 2007).  

Além dessa complexidade na interpretação de lesões, a imagem mamográfica possui 

baixo contraste e diversos fatores influenciam a sua qualidade, tais como: calibração do 

equipamento mamográfico, condições de revelação, conservação e manipulação do filme, 

composição do parênquima mamário e, nas imagens digitais, os fatores da digitalização 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1998; GUIMARAES, SCHIABEL e STEMBERG, 2009; 

GÓES et al, 2011).  

Devido a esta complexidade na interpretação das lesões, o grupo do Laboratório de 

Análise e Processamento de Imagens Médicas e Odontológicas (LAPIMO) vem realizando 

pesquisas há quase duas décadas desenvolvendo e aprimorando esquemas CAD 

mamográficos, e banco de imagens mamográficas (MATHEUS e SCHIABEL, 2010). Vários 

trabalhos já foram e estão sendo desenvolvidos focando a utilização de técnicas para a 

segmentação das estruturas de interesse (NUNES et al., 2000; GOES et al., 2002; SANTOS 

et al., 2002), pré-processamento para realce das estruturas (SILVA et al., 2003; VIEIRA et al., 

2004), avaliação da qualidade da imagem digital (ESCARPINATI et al., 2004; GÓES e 

SCHIABEL, 2008) e classificação de achados mamográficos (PATROCINIO et al., 2004; 

RIBEIRO et al., 2007a, 2007b) entre outros. 

Neste trabalho foi focado na melhoria/otimização do segmentador de imagem 

mamográfica, em especial as imagens de mamas densas, do esquema CADx do LAPIMO 

para evitar que quaisquer erros ou distorções presentes nesta etapa sejam refletidos aos 

classificadores de contorno, forma e densidade. 

 

1.3 Objetivos 

 
Um passo importante no auxílio ao diagnóstico assistido por computador em medicina 

é a automatização da análise de imagem. Segmentação é o primeiro passo nessa análise, 

sendo muito importante, pois uma boa classificação depende, na sua grande maioria, de 

atributos extraídos dessas imagens. Por isso, uma variedade de técnicas de segmentação de 
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imagens vem sendo estudadas (ZONGT et al., 1997; ZHANG, 2002; CINQUEA et al. 2004; 

CHEN e GIGER, 2006; KARNAM e THANGAVEL, 2007; MENCATTINI et al., 2008; 

OLIVER et al., 2010). 

Segundo Gonzalez e Woods (2001) a segmentação  

“[...] é considerada, dentre todas as etapas do processamento de imagens, a etapa 
mais crítica do tratamento da informação. É nesta etapa que são definidas as 
regiões de interesse para processamento e análise posteriores, ou seja, quaisquer 
erros ou distorções presentes nesta etapa se refletem nas demais etapas, de forma 
a produzir ao final do processo resultados não desejados que possam contribuir de 
forma negativa para a eficiência de todo o processamento.” 
 

Assim, considerando os aspectos mencionados nos dois parágrafos anteriores, a 

proposta deste trabalho consiste em apresentar uma nova técnica para a segmentação 

automática de nódulos mamários, utilizando o Modelo EICAMM (OLIVEIRA e ROMERO, 

2004; 2008) aplicado de forma inédita como ferramenta de um esquema CAD em 

mamografia digital. Para verificar sua eficiência em relação a outras técnicas de segmentação 

de nódulos já publicadas (OLIVER et al., 2010), foram selecionadas diferentes técnicas de 

segmentação automática de imagens, correspondendo a diversas linhas de desenvolvimento, 

tais como Watershed (SANTOS et al., 2002; PEI, WANG e XU, 2010), o algoritmo de 

agrupamento K-Means (BOUKERROUI et al., 1998; RAMANI, SUJITHA e 

PARAMESWARI, 2012), Fuzzy C-means (CHEN e GIGER, 2006; VASUDA e SATHEESH, 

2010) e a Rede Neural Self-Organizing Map (SOM) (OPREA et al. 2008, MARCOMINI, 

RIBEIRO e SCHIABEL, 2010). Esses modelos são aplicados aqui com a finalidade de 

segmentar massas suspeitas em imagens mamográficas digitais, incluindo imagens de mamas 

densas. A comparação dos resultados é baseada na métrica Area Overlap Measure (AOM) ou 

medida de similaridade Jaccard (PEI et al., 2010; DACH et al., 2011).   

Dentro dessa proposta, pretende-se que a técnica aqui estudada passe a funcionar 

como um novo módulo de detecção de massas suspeitas dentro do protótipo de um esquema 

CAD desenvolvido pela equipe do LAPIMO (SEL/EESC-USP). Além disso, este trabalho 

também tem como objetivo automatizar a etapa de classificação do esquema, inicialmente 

para nódulos mamários, de forma que ele se torne um sistema automático de análise (isto é, 

um CADx). Assim, outro objetivo é o desenvolvimento de um módulo classificador, que 

utiliza técnicas inteligentes e regras de decisão (Ensemble) para classificar imagens de nódulo 

através de seu contorno/margem, forma e densidade radiográfica utilizando como base 

características comuns que representem a diversidade de contornos e forma descritos nos 

laudos. 
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1.4 Disposição do trabalho 

 

 Além deste capítulo, os demais estão dispostos conforme descrição sumária abaixo: 

 Capítulo 2: O câncer de mama e as imagens mamográficas - Abordam 

informações sobre o equipamento mamográfico, os conceitos sobre a mamografia, a 

importância do exame para a detecção precoce do câncer de mama, o que se procura ao 

analisar uma mamografia e sobre a imagem mamográfica digital.  

 Capítulo 3: Computer-Aided Diagnosis(CAD) - Levantamento das aplicações, 

sobre o estado da arte, que vêm auxiliando na automatização da segmentação e classificação 

de esquemas CADx. 

Capítulo 4: Enhanced ICA Mixture Model (EICAMM) - Apresentação dos 

conceitos e formulações do modelo de mistura EICAMM que pode ser utilizado tanto para 

segmentação como classificação. 

Capítulo 5: Segmentação de Nódulos Mamários - Apresentação dos resultados 

obtidos por diferentes técnicas de segmentação de nódulos mamários.. 

Capítulo 6: Classificação de Nódulos Mamários - Apresentação dos resultados 

obtidos dos classificadores de nódulos mamários. 

Capítulo 7: Módulo CADx para Detecção e Análise de Nódulos Mamários - 

Apresentação dos resultados obtidos pelo módulo CADx. 

Capítulo 8: Considerações Finais - Conclusões finais sobre o trabalho e descrição 

dos trabalhos futuros. 

 Referências Bibliográficas - Bibliografia utilizada e consultada no decorrer do 

desenvolvimento do trabalho. 

Apêndices - Resumo da revisão bibliográfica sobre Sistemas Inteligentes (Redes 

Neurais e Fuzzy). 

 Anexos - Imagens, Tabelas e Regras desenvolvidas no trabalho. 
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2 - O câncer de mama e as imagens mamográficas 

 
______________________________________________________________________ 

 

A mamografia é uma das melhores técnicas para detecção do câncer de mama (BALL 

et al., 2004) reduzindo a mortalidade entre 30% a 70%, sendo que até o momento essas 

porcentagens não foram alcançadas pelo diagnóstico clínico nem por meio de qualquer 

terapia medicamentosa. Além disso, é o único método de imagem apropriado para um 

rastreamento, tendo boa sensibilidade e especificidade aceitável, fornecendo ainda a 

vantagem de ser um método não invasivo, com alta capacidade de reprodução, 

documentação e ocupa um tempo relativamente curto do médico executante 

(HEYWANG-KÖBRUNNER et al., 1999).  

Sua sensibilidade está diretamente relacionada à idade da mulher, sendo muito menor 

nas mulheres jovens, que apresentam uma alta densidade de tecido mamário, ou seja, a 

mama é composta basicamente por tecidos fibroglandulares, e ou em mulheres que fazem 

terapia de reposição hormonal (TRH), que pode manter por mais tempo a alta densidade 

radiográfica de tecidos, podendo dificultar a visibilização de estruturas suspeitas em 

imagens mamográficas (HEYWANG-KÖBRUNNER et al., 1999; KOPANS, 2000).  

 

2.1 O Equipamento mamográfico 

 

   O equipamento mamográfico utiliza um tubo gerador de raios X que é formado 

basicamente por dois eletrodos que recebem uma tensão, na ordem de milhares de volts, de 

forma a gerar um campo elétrico. O eletrodo negativo, catodo, quando aquecido pela 
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passagem de uma corrente elétrica, libera elétrons que são acelerados pelo campo elétrico 

até colidirem com o eletrodo positivo, anodo, gerando um feixe de elétrons. A extremidade 

do anodo, onde os elétrons colidem, é revestida por um metal pesado, por exemplo, 

molibdênio e é chamada de alvo. Na colisão, aproximadamente 0,1%, é convertido em 

raios X, e o restante é dissipado na forma de calor.  A pequena área do alvo onde o feixe de 

elétrons incide, é chamado ponto focal, que é um fator determinante na capacidade de 

resolução do equipamento mamográfico. Para se conseguir um contraste adequado nas 

imagens de mama, os mamógrafos operam numa faixa mais baixa de tensão do que os 

equipamentos convencionais, com valores usuais entre 20 e 35 Kvp enquanto os 

equipamentos de raios X convencionais operam, geralmente, na faixa de tensão entre 40 e 

120 kvp (CURRY III et al., 1990; WOLBASRST, 1993). 

Além dos dispositivos comuns aos aparelhos convencionais de radiografia, o 

mamógrafo possui um compartimento de compressão de acrílico com a finalidade de 

comprimir a mama. Essa compressão da mama contribui para a qualidade da imagem, pois 

garante imobilidade da paciente durante o exame, redução da espessura da mama, 

diminuindo a dose absorvida e o espalhamento dos fótons de raios X no filme. Isso reduz 

o ruído da imagem e diminui a sobreposição de imagens das estruturas internas da mama, 

permitindo que lesões suspeitas sejam detectadas com mais facilidade e segurança (CURRY 

III et al., 1990; WOLBASRST, 1993), Figura 2.1. 

 

 
Figura 2.1- Compartimento de compressão. a) Compressão da mama durante a mamografia 

b) A compressão permite que lesões suspeitas sejam detectadas com facilidade. 
Fonte: Kopans (2000). 

 

Com base na compressão da mama, do conhecimento da anatomia e mobilidade 

mamária, técnicas de posicionamento são utilizadas para que se possa explorar melhor a 

mama, sendo as mais utilizadas: incidência Médiolateral Obliqua (MLO), que oferece a 

melhor oportunidade de mostrar toda a mama numa única imagem, e a incidência 
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___________________________ 

4FDA (Food and Drug Administration). Disponível em: < http://www.fda.gov>.  
 

Crâniocaudal (CC), que complementa a MLO, incluindo todo o tecido posteromedial, o 

que não é possível na visibilização na MLO, Figura 2.2.  

 

 
a)                                       b)                                              c) 
a) Mamografia com projeção Médiolateral Oblíquo (MLO); b) Digrama esquemático que 
indica a visualização do peitoral maior na incidência MLO ao nível da linha do eixo 
mamilar (LEM); c) Imagem resultante da mamografia com projeção MLO;  

 
d)                                        e)                                             f) 
d) Mamografia com projeção craniocaudal (CC); e) Diagrama esquemático, onde, a linha 
correspondente do mamilo até a parte posterior do filme na projeção (CC). Esta linha deve 
ser mais de 1 cm  mais curta do que a da LEM na projeção MLO; f) Imagem resultante da 
mamografia com projeção CC. 

Figura 2.2 - Incidências mais utilizadas na mamografia.  
Fonte: Kopans (2000). 

 

Outros dispositivos do mamógrafo são: o colimador que é utilizado para evitar a 

radiação ionizante em outras partes do corpo da paciente e também colabora na melhoria 

da imagem, e o chassi mamográfico, que apresenta um écran intensificador que se 

posiciona sob o filme (WOLBARST, 1993). 

 A imagem mamográfica digital surgiu no final da década de 80 (NISHIKAWA et 

al., 1987), em 1996 os Computed Radiography (CR) permitiam a troca de imagem de cassete 

(em filme écrans) para ponto digital a partir de um sistema que efetua a digitalização dos 

chassis, porém, apenas em 2000 o primeiro equipamento mamográfico digital Digital 

c) 

f) 
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Radiography (DR) foi aprovado pelo departamento de saúde Norte Americano, Food and 

Drug Administration (FDA)3. Este equipamento é semelhante ao aparelho mamográfico 

convencional, com exceção do sistema de registro, onde o filme e o écran são substituídos 

por sensores que absorvem a energia e a convertem em sinais elétricos que, transformados 

em pulsos digitais, serão manipulados para a extração de informações. A imagem 

digitalizada, seja proveniente do mamógrafo digital ou da digitalização do filme 

mamográfico, através de scanners, é composta por pixels. Essas imagens devem possuir 

resolução espacial geralmente de 300 a 600 DPI (pontos por polegada), e resolução de 

contraste com uma quantidade de níveis de cinza suficiente para representar as diferenças 

entre os tecidos e estruturas presentes na imagem, geralmente 12 ou mais bits (DOI et al., 

1995; GUIMARAES, SCHIABEL e STEMBERG, 2009).  

Algumas diferenças da mamografia digital em relação à mamografia convencional 

são os recursos de pós-processamento, permitindo ao radiologista manipular a imagem, 

ampliar uma região desejada (Figura 2.4a), inverter (Figura 2.4b), alterar o brilho e o 

contraste de acordo com sua necessidade.  

A imagem do mamógrafo digital é exibida quase que imediatamente, diminuindo o 

tempo de espera pelo processamento, pois, são enviadas eletronicamente para o 

radiologista, dispensando as operações manuais de transporte, colocação no negatoscópio e 

arquivamento analógico (eliminando os custos e riscos desse tipo de arquivamento). Para 

que as estações de trabalho e os recursos disponíveis para diagnóstico dos mamógrafos 

digitais possam ser utilizados na sua totalidade é de extrema importância o treinamento dos 

radiologistas. 

 

      

a) Zoom de uma região desejada. b) Negativo da imagem 

Figura 2.3 - Recursos de pós-processamento do Mamografo Digital. 
Fonte: Angelo (2007). 
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2.2 Lesões Detectadas na Mamografia 

  

A mamografia é útil para avaliar nodularidades, calcificações e cistos em mamas 

adiposas (BOFF, RUARO e SCHUH, 2006). Há algumas similaridades inevitáveis entre 

forma, margens e densidade de muitas lesões benignas e malignas. Os tipos de lesões que 

aparecem com maior frequência nas mamografias são as microcalcificações e os nódulos 

(KOPANS, 2000). 

As microcalcificações, Figura 2.5, são os achados mamográficos encontrados entre 

30% a 40% dos casos de câncer em lesões não palpáveis. Podem representar o sinal mais 

precoce de malignidade (HEYWANG-KÖBRUNNER et al., 1999; KOPANS, 2000; 

BOFF, RUARO e SCHUH, 2006, p. 67).   

 

 
Figura 2.4 - Microcalcificações da mama esquerda.  

Fonte: Matheus e Schiabel. (2010). 
 
 

Segundo Kopans (2000) e Boff, Ruaro e Schuh (2006) a análise das 

microcalcificações deve incluir algumas observações importantes como: tamanho, número, 

forma, densidade e  distribuição. 

 Os nódulos, Figura 2.6, são os achados mamográficos encontrados em 39% dos 

casos de câncer não palpáveis (KOPANS, 2000; BOFF, RUARO e SCHUH, 2006). 

Segundo Boff, Ruaro e Schuh (2006), nódulos definem-se como lesões que ocupam espaço, 

visíveis mamograficamente em ao menos duas projeções diferentes. A percepção 

mamográfica dos nódulos depende da densidade do tecido mamário. Em mamas densas, os 

nódulos podem ser parcial ou totalmente obscurecidos, devido à semelhança de sua 

densidade com a dos tecidos circundantes. 
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Figura 2.5 - Nódulo denso e espiculado na mama direita. 

Fonte: Matheus e Schiabel. (2010). 
 
 

Segundo Kopans (2000) e Boff, Ruaro e Schuh (2006) a análise dos nódulos 

deve incluir algumas observações importantes como: 

1 - Tamanho: no caso das lesões não palpáveis, este parâmetro é de importância 

relativa, pois os nódulos diagnosticados apenas pela mamografia, normalmente apresentam 

pequenas dimensões; 

2 - Forma: os nódulos podem apresentar forma regular, lobulada, irregular e 

espiculada, Figura 2.7. A suspeita de malignidade aumenta em função da ordem citada 

acima; 

 

 
Figura 2.6 - A forma da massa pode ser dividida em cinco formas. 

Fonte: Kopans (2000). 
 

3 - Margem: representa a relação do nódulo com as estruturas vizinhas; 

portanto, limites mal definidos são mais sugestivos para malignidade (MUDIGONDA et 

al., 2001) do que limites parcialmente definidos, Figura 2.8; 
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Figura 2.7 - A margem da massa pode ser dividida em cinco contornos. 

Fonte: Kopans (2000). 
 

4 - Densidade: os nódulos malignos geralmente apresentam densidade elevada, 

às vezes densidade intermediária e raramente baixa densidade. 

 

A margem entre uma lesão e o tecido circunvizinho, Figura 2.9, é um dos 

fatores mais importantes na determinação da benignidade ou malignidade de uma massa 

(KOPANS, 2000). As margens da massa segundo a American College of Radiology (ACR)e o 

Colégio Brasileiro de Radiologia (CBR), podem ser divididas em cinco tipos de contornos: 

circunscrito, obscurecido, microlobulado, mal definido e espiculado, Tabela 2.2. 

 

 

 
  a) Circunscrita           b) Obscurecida        c) Microlobulada 

 
                                                d) Mal Definida        e) Espiculada 

Figura 2.8 - Exemplos reais de massas classificadas em cinco tipos de contornos. 
Fonte: Matheus e Schiabel. (2010). 
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Tabela 2.1 - Tipos de contornos das margens da massa.  
Fonte: Kopans (2000); Boff, Ruaro e Schuh.(2006). 

Tipos Descrição 
Circunscrita As margens formam uma transição nítida com o tecido circunvizinho, 

são quase sempre benignas. Uma vez que algumas lesões com margens 
mal definidas parecem ser circunscritas a uma resolução baixa, pode ser 
valioso obter imagens com magnificação cujo ruído reduzido e nitidez 
melhorada podem aumentar a confiança da circunscrição ou revelar 
uma margem bem menos definida, que deve aumentar a preocupação. 

Obscurecida Quando o tecido circunvizinho normal esconde a borda verdadeira da 
lesão. O interpretador deve decidir se a margem de uma lesão está 
obscurecida ou verdadeiramente mal definida devido à infiltração. Esta 
última aumenta o nível de preocupação.   
 

Microlobulada Reflete a superfície irregular que pode ser produzida por um câncer de 
mama, embora os fibroadenomas e os cistos possam ter margem 
microlobulada. As saliências irregulares que nascem na borda de um 
tumor podem formar ondulações curtas na superfície da lesão quando 
visibilizada na mamografia. Elas são distintas de uma massa lobulada 
cujas ondulações são grandes. 

Mal definidas A vasta maioria de cânceres de mama tem uma interface irregular à 
medida que eles invadem os tecidos circunvizinhos. Isto produz a 
margem verdadeiramente mal definida que deve gerar preocupação. A 
probabilidade de neoplasia maligna é elevada nas lesões com margens 
mal definidas devido ao confinamento de tecidos normais ou, no caso 
dos cistos, à inflamação pericística.  

Espiculada O câncer de mama clássico tem uma margem espiculada devida às 
projeções fibrosas que se estendem da massa principal do tumor. A 
etiologia exata da espiculação é incerta.  

 
2.3 Densidades das Mamas 

 
A mama, em uma mesma mulher, sofre modificações importantes durante o ciclo 

menstrual, de acordo com fatores que possam modificá-la, como idade, paridade, tipo 

físico e estado hormonal, e em jovens costuma apresentar consistência firme e ter forma 

mais cônica; habitualmente são mamas densas que vão progressivamente sofrendo 

involução, com aumento no tecido adiposo e diminuição dos elementos: epitelial, estromal 

e lobular (BYRNE, SCHAIRER e WOLFE,1995; STOMPER, D’SOUZA e DINITTO, 

1996; BOYD et al., 1998; SALA et al., 1999; URSIN et al., 2001). 

Como resultado da composição histológica da mama, observam-se duas densidades 

na mamografia: densidade de gordura, que reflete a quantidade de tecido adiposo e 

densidade de água, que reflete o conteúdo de tecidos conjuntivo e glandular da mama. A 

densidade de gordura é evidenciada à mamografia pela hipertransparência e radiolucência, 

enquanto a densidade de água é evidenciada pela hipotransparência (BYRNE, SCHAIRER 
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e WOLFE,1995; STOMPER, D’SOUZA e DINITTO, 1996; BOYD et al., 1998; SALA et 

al., 1999; URSIN et al., 2001). 

No momento da interpretação mamográfica a densidade das mamas é de grande 

importância, uma vez que pode ser fator limitador no diagnóstico da afecção mamária, pois 

a maioria dos nódulos tumorais apresenta densidade semelhante à da água, confundindo-se 

com tecido fibroglandular, sendo, portanto, de melhor identificação em mamas gordurosas 

(ANDERSSON et al., 1981; MANDELSON et al., 2000). 

Uma das primeiras classificações de densidade de mama foi proposta por Wolfe et 

al. (1976) e consiste em 4 categorias: N1 – parênquima composto basicamente por gordura, 

sem ductos visíveis; P1 – parênquima composto principalmente por gordura, com ductos 

proeminentes na porção anterior, ocupando até ¼ do volume da mama; P2 – padrão ductal 

proeminente ocupando mais de ¼ do volume da mama e DY – parênquima denso, 

obscurecendo um padrão ductal proeminente. Os padrões P2 e DY são os que apresentam 

maior densidade mamográfica e são considerados de alto risco para o desenvolvimento de 

câncer de mama (OZA e BOYD, 1993; GRAM, FUNKHOUSER e TABÁR, 1997; SALA 

et al., 1998).  

De acordo com o consenso estabelecido pelo Breast Imaging Reporting and Data System 

(BIRADS) o grau de substituição foi adotado para descrever o padrão mamográfico, 

utilizando-se as seguintes expressões: I. Mamas adiposas (100% substituídas); II. Mamas 

predominantemente adiposa (substituição maior que 50%); III. Mamas parcialmente 

substituída, mas com predomínio do tecido denso (substituição menor que 50%); e IV. 

Mamas densas (0% substituídas) (KERLIKOWSKE et al., 1998; BERG et al. 2000). 

A detecção de achados em mamas densas torna-se bem mais difícil, e nestes casos o 

autoexame/exame de palpação das mamas pode se tornar um grande aliado. Os achados 

palpáveis em mamas densas necessitam ser avaliados para verificação de sua importância 

clínica; somente 20% das massas palpáveis são malignas (HEYWANG-KÖBRUNNER et 

al., 1999). 

De acordo com Jackson et al. (1993) as dificuldades em analisar imagens de mamas 

densas se deve a vários fatores físicos: as lesões mamárias têm propriedade de atenuação de 

raios X similares àquelas de tecidos glandulares e fibrosos, tornando sua detecção mais 

difícil; a mama radiograficamente densa produz mais radiação espalhada, resultando em 

menor contraste na imagem; e a mama radiograficamente densa tem mais tecidos não 

homogêneos e um grande intervalo de atenuações, tornando difícil expor, de forma ótima, 

todas as suas áreas. 
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2.4 Classificação Radiográfica 

 

Um estudo colaborativo realizado por membros de vários comitês do American 

College of Radiology (ACR), com a colaboração do American Medical Association, American College 

of Surgeons, Centers for Disease Control and Prevention, College of American Pathologistis, College of 

Surgeons, Food and Drug Admininstratioin e o National Cancer Institute, em 1992, elaborou um 

conjunto de recomendações para a padronização dos laudos mamográficos levando em 

consideração a evolução diagnóstica e a recomendação da conduta, que ficou conhecido 

pela sigla BI-RADS®. Essa padronização é ilustrada na Tabela 2.3, e recomendada pelo 

Colégio Brasileiro de Radiologia, Sociedade Brasileira de Mastologia e Federação Brasileira 

das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia. O objetivo da sistematização é padronizar a 

nomenclatura dos laudos, que devem possuir conclusão diagnóstica e propor conduta, 

ressaltando que a mamografia deve sempre ser precedida pelo exame físico e comparada 

com exames anteriores (QUADROS, 2003; OBENAUER e HERMANN; 2005). 

 
Tabela 2.2 - Categoria BI-RADS® quarta edição.  
Fonte: Quadros (2003); Youk et al. (2008) 

 
Categoria 

 
Interpretação 

Risco de 
câncer 

 
Conduta 

0 Inconclusivo  Exame adicional (ultrassonografia, 
magnificação ou compressão localizada). 

1 Benigno 0,05% Controle anual a partir dos 40 anos 
2 Benigno 0,05% Controle anual a partir dos 40 anos. Como na 

Categoria 1, esta é uma avaliação “normal”, 
mas aqui, o radiologista escolhe descrever o 
achado benigno no laudo mamográfico.  

3 Provavelmente 
benigno 

Até 2% Repetir em seis meses (eventualmente biópsia) 

4 (A, B, C) Suspeito > 20% Biópsia 4A (baixa suspeita de malignidade), 4B 
(intermediaria suspeita de malignidade) e 4C 
(suspeita moderada). 

5 Provavelmente 
maligno 

> 75% Biópsia 

6 Lesão já biopsiada 
e diagnosticada 
como maligna, mas 
não retirada ou 
tratada. 

100%  

 

A padronização do laudo mamográfico tem como objetivo reduzir os fatores de 

confusão na descrição e interpretação das imagens, além de facilitar o monitoramento do 
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resultado final do exame (OBENAUER e HERMANN; 2005), buscando melhorar a 

qualidade do atendimento das pacientes através da auditoria e monitoramento dos 

resultados. Segundo BI-RADS o laudo é estruturado em quatro seções: Seção I – Léxico da 

imagem mamográfica; Seção II – Sistematização do laudo mamográfico; Seção III – 

Acompanhamento e monitoramento do resultado final; Seção IV – Criação de um banco 

de dados nacional (LIBERMAN et al., 1998; OREL et al., 1999; OBENAUER e 

HERMANN, 2005).  
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______________________________________________________________________ 

 

3 - Computer-Aided Diagnosis (CAD) 

 
______________________________________________________________________ 

 

 Com o objetivo de automatizar esquemas CAD, foi revisada as abordagens 

existentes para a segmentação, destacando pontos-chave e principais diferenças entre as 

estratégias utilizadas, e classificação de nódulos em imagens mamográficas. A revisão 

literária permite verificar que diversos trabalhos utilizando técnicas de Processamento de 

Imagens e Sistemas Inteligentes vêm sendo desenvolvidos, como parte de esquemas CAD, 

buscando auxiliar o radiologista na detecção e classificação de lesões. 

 

3.1 Segmentação de Imagens para Esquemas CADs 

 

Neste item foi realizado um levantamento sobre as técnicas de segmentação que 

vem sendo aplicadas em Esquemas CAD tanto discutindo as abordagens com técnicas de 

processamento de imagens com as abordagens utilizando Sistemas Inteligentes. 

 
3.1.1 Segmentação: abordagens com técnicas de processamento de imagens 

 

A revisão sobre as técnicas de segmentação de imagens mamárias utilizando 

processamento de imagens tem como base o trabalho desenvolvido por Oliver et al. (2010) 

intitulado “A review of automatic mass detection and segmentation in mammographic images” além de 

vários outros trabalhos que fizeram parte do levantamento bibliográfico. 
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3.1.1.1 Métodos de crescimento de regiões 
 

O crescimento de região é baseado na propagação de um ponto inicial chamado 

semente de acordo com um critério específico de homogeneidade, iterativamente 

aumentando o tamanho da região.  

Segundo Oliver et al. (2010) algoritmos de crescimento de região têm sido 

amplamente utilizados na segmentação de massas mamográficas, com o objetivo de extrair 

a lesão de seu fundo (HUO et al. 1995; KUPINSKI e GIGER, 1998; KINNARD et al. 

2002, 2004a, 2004b; MARTÍ et al., 2003). Os trabalhos nesta área se dividem em identificar 

critérios de homogeneidade, como os de:  

- [...] “Barman e Granlund (1994) que incluía informações da borda no 
algoritmo de crescimento de região em um framework de multi-
resolução; 

- Huo et al. (1995) que desenvolveu uma região semiautomática de 
crescente aproximação, em que a etapa de crescimento foi calculada 
automaticamente após um radiologista colocar manualmente os 
pontos de sementes; 

- Pohlman et al. (1996) que, em vez de segmentar a massa, segmenta a 
região perto do fundo da lesão e o limite da lesão é atribuída ao limite 
interno da região circundante; 

- Krupinski e Giger (1998), que comparou a abordagem região 
semiautomática de crescente aproximação (HUO et al., 1995) a duas 
versões melhoradas. O primeiro incorporou o Radial Gradient Index, 
que é uma medida da proporção média do gradiente radial. O segundo 
foi baseado em um método probabilístico em que a probabilidade de 
pertencer a uma região foi modelada por uma distribuição não 
gaussiana enquanto o fundo foi modelado utilizando uma 
probabilidade uniforme. Mostraram que o desempenho do método 
probabilístico foi melhor do que as outras abordagens; 

- Guliato et al. (1998) que programou uma versão do algoritmo Fuzzy 
para crescimento de região, baseado na incerteza em torno dos limites 
de uma região do tumor, com o objetivo de preservar a transição entre 
a massa e o tecido normal; 

- Kinnard et al. (2002, 2004a, 2004b) em que a função custo dependia 
dos contornos da imagem (contexto probabilístico). Posteriormente, o 
limite da massa foi localizado usando os pontos onde se encontra uma 
mudança significativa na função custo; 

- Martí et al. (2003) que em um contexto probabilístico, utilizaram 
regiões ativas para modelar a massa em imagens de ROIs. Modelaram 
a massa como uma função gaussiana, usando recursos relacionados ao 
contorno, textura, forma e informação, e associado ao fundo como 
uma probabilidade uniforme; 

- Petrick et al. (1999, 2002) que apresentam informações do gradiente 
no algoritmo de crescimento de regiões, com o objetivo de reduzir a 
margem entre as estruturas adjacentes e sobrepostas. Inicialmente, o 
algoritmo seleciona as sementes através de máximos locais na imagem 
em escala de cinza. Em uma etapa posterior, uma imagem de gradiente 
foi construída por meio de frequência ponderada da filtragem 
gaussiana. Com essa imagem, os limites das regiões delimitadas pelas 
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bordas são extraídos. Tem como critério de homogeneidade a 
característica de similaridade (usando thresholds). 

- Wei et al. (2005, 2006) que usam informações da forma em seu critério 
de homogeneidade e, em vez de usar a frequência ponderada da 
filtragem gaussiana, utilizam um anel de filtro adaptável” (OLIVER 
et al., 2010).  

 

Outros pesquisadores concentraram seus esforços na melhoria do algoritmo de 

crescimento de regiões, identificando o melhor conjunto de sementes inicial (detecção de 

massa) (OLIVER et al., 2010), tais como os de: 

- [...] Qi e Snyder (1998) que utilizam Bézier splines para interpolar 
histogramas, dos quais é extraído o valor do threshold; 

- Zheng et al. (1995) que utilizam como ponto de partida as 
informações provenientes de uma imagem de borda. Esta imagem foi 
obtida subtraindo duas imagens Gaussianas desfocadas. 
Posteriormente, eles melhoraram este trabalho utilizando um plano de 
redução de falsos positivos (ZHENG et al., 1999a), incluindo os 
fatores de condição de forma a limitar a etapa de crescimento 
(ZHENG et al., 2003b); 

- Chu, Li e Clark. (2002) em que o crescimento de região é representado 
como uma árvore de crescimento, cuja raiz é a semente selecionada e 
as folhas ativas são apagadas na zona de ligação entre regiões 
adjacentes, para evitar concentração de estruturas adjacentes. Os 
autores afirmam que esta segmentação baseada em grafos mais se 
aproxima dos contornos de massas dos radiologistas; 

- Zhang et al. (2004) e Zhang e Foo (2006) que dividem a mama em 
pequenas regiões e os pixels com valor máximo de cinza são tomados 
como pontos de sementes. 

 

3.1.1.2 Métodos de Watershed  
 

O método de Watershed tem sido utilizado por diferentes pesquisadores para 

detecção de massa mamográfica e/ou segmentação, sendo observado, que a etapa de pré-

processamento foi necessária para reduzir o número de bacias inicial. Nos trabalhos de 

Santos et al. (2002) foi utilizado realce do histograma, Herredsvela et al. (2005) e Gulsrud et 

al. (2005) aplicaram a desfocagem da imagem, e Sheshadri e Kandaswamy (2005) sugeriram 

extrair as estruturas internas curvilíneas (vasos sanguíneos, veias, dutos de leite, 

especulações e tecido fibroso) antes de aplicar o divisor de águas da transformação 

(OLIVER et al., 2010).  

Dubey, Hanmandly & Gupta (2010) compararam dois diferentes métodos semi-

automáticos para a segmentação de nódulos, sendo eles level set e o método Watershed. O 

algorimto foi testado em 17 mamografias contendo massas malignas que foram validadas e 

segmentadas por um especialista. As imagens segmentadas pelas técnicas foram 

comparadas com as  segmentadas pelo especialista através do erro relativo (ER) da área do 
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tumor, concluindo que a segmentação por watershed trazia resultados melhores do que a 

abordagem por level set. 

 

3.1.1.3 Métodos de Split and Merge 
 

A técnica de Split and Merge (GONZALEZ e WOODS, 2010) é um método de 

segmentação baseado em regiões. Como o nome indica, o processo consiste em dividir 

recursivamente a imagem até que todas as regiões satisfaçam um critério de 

homogeneidade e depois juntar todas as partes. Rangayyan et al. (1997) utilizaram esta 

técnica para aproximar a fronteira das massas, RIs contendo apenas uma massa, com 

polígonos. 

 

3.1.1.4 Métodos baseados em contorno  
 

Identificar as regiões utilizando informações de sua borda está longe de ser trivial, já 

que os algoritmos de detecção de bordas geralmente não possuem a capacidade do sistema 

de visão humana para completar margens interrompidas utilizando a experiência e 

informações contextuais. Por isso, às vezes são detectadas arestas que não são a transição 

de uma região para outra, formando lacunas em locais onde as transições entre regiões não 

são suficientemente bruscas (OLIVER et al., 2010).  

Com base nos trabalhos de Oliver et al. (2010) verficou-se que as publicações para a 

detecção de nódulos são limitadas principalmente devido à dificuldade de extrair a fronteira 

entre as massas e tecido normal. Algoritmos típicos para encontrar as bordas são baseados 

em filtrar a imagem, a fim de reforçar as bordas relevantes antes da fase de detecção. A 

localização das bordas ocorre da seguinte maneira nos seguintes trabalhos: 

- [...] Parr et al. (1994) usaram filtro de Gabor para localizar as espículas 
de lesões estreladas; 

- Petrick et al. (1995, 1996a, 1996b) se basearam em um detector de 
borda Gaussiano-Laplaciano, após o qual a imagem foi reforçada por 
uma filtro de aperfeiçoamento de contraste Densidade Ponderada 
Adaptativa (Adaptive Density-Weighted ); 

- Groshong e Kegelmeyer (1996) utilizaram a transformada de Hough 
para detectar lesões circunscritas; 

- Zhang et al. (1996), utilizaram transformada de Hough para modelar 
as alterações da textura do tecido similar de lesões espiculadas; 

- Kobatake e Yoshinaga (1996) iniciam com uma subimagem contendo 
uma possível lesão de massa/nódulo e procuram espículas utilizando a 
informação do gradiente em três etapas: primeiro, foram extraídos as 
linhas dos esqueletos a fim de detectar longas e finas estruturas 
anatômicas (como espículas); em segundo lugar, uma transformação 
de Hough modificado foi usada para extrair linhas que passam perto 
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do centro da massa e o algoritmo selecionou candidatos 
automaticamente com base no número de linhas de esqueletos que 
satisfazem a segunda etapa; 

- Hong e Brady (2003) propuseram uma representação topográfica da 
mamografia, a fim de detectar regiões mais salientes. Por limiarização 
em diferentes níveis topográficos, foram capazes de encontrar 
diferentes tipos de regiões, como o músculo peitoral, a densidade da 
mama, ou de massas; 

- Yin et al. (2003), investigaram o uso de uma malha inteligente para 
encontrar as massas. A malha é representada por um conjunto de nós 
conectados. Os nós são adaptados para as bordas da imagem, e as 
regiões suspeitas são aquelas com uma alta densidade de nós; 

- Fauci et al. (2004, 2005) e Cascio et al. (2006) procuraram os 
contornos da massa usando um algoritmo iterativo. Em cada máximo 
local um limiar foi selecionado o qual foi utilizado para desenhar um 
contorno de isointensidade. O valor limite foi baseado na interação do 
usuário e informações de histograma. Subsequentemente a área da 
região selecionada foi refinada ajustando o limiar; 

- Kobatake et al. (1999) e Sahiner et al. (2001a, 2001b) utilizaram as 
informações da borda para refinar os resultados da segmentação 
inicial, utilizando os modelos de contorno ativo (snakes), como etapa 
final de seus algoritmos; 

- Nakagawa et al. (2004) utilizaram duas imagens para o cálculo das 
forças do Snaker, uma relacionada à intensidade de borda e os outros 
com base em informações dos níveis de cinza; 

- Allen et al. (2002), Yuan et al. (2007) e Shi et al. (2008) definiram o 
nível utilizado para encontrar a fronteira exata das lesões; 

- Timp e Karssemeijer (2004) encontraram o contorno da massa por 
uma técnica de otimização baseada em programação dinâmica. Sua 
abordagem utilizava tanto a informação baseada no conhecimento, 
bem como um conhecimento a priori sobre a distribuição dos níveis 
de cinza da região de interesse ao redor da massa.  

- Nos estudos realizados por Jiang et al. (2008), melhorou a 
segmentação de massa, utilizando-se snakes (KASS, WITKIN e 
TERZOPOULOS, 1987). 

 

3.1.2 Segmentação: abordagens utilizando Sistemas Inteligentes 

 

O estudo realizado sobre as técnicas de segmentação de imagens mamárias que 

utilizam sistemas inteligentes tem como base os trabalhos desenvolvidos por Oliver et al. 

(2010) e Egmont-Petersen et al. (2001), além de vários outros que fizeram parte do 

levantamento bibliográfico. 

 

3.1.2.1 Métodos de Agrupamento 
 

Segundo Oliver et al. (2010) os métodos de agrupamento vem sendo muito 

utilizado para a segmentação de massas, sendo possível observar as diferentes aplicações 

com os trabalhos de: 
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- [...] Sahiner et al. (1996, 1998) que melhoraram a segmentação por K-
Means usando informações de borda; 

- Li et al. (1997, 1999, 2002) utilizaram uma generalização do K-Means, 
que incluía informação geográfica para aperfeiçoar a detecção inicial; 
essas informações foram obtidas através de limiar adaptativo em uma 
transformada Wavelet de multiresolução wavelet; 

- Qian et al. (1998a, 1998b, 1999, 2001) investigaram como as etapas de 
pré-processamento afetam o resultado do algoritmo de segmentação 
K-Means utilizado por Li et al. (1997, 1999, 2002) e o seu desempenho 
posterior na classificação; 

- Velthuizen (2000) que utilizou grupo de pixels com valores 
semelhantes de níveis de cinza nas imagens originais; 

- Chen e Lee (1997) que utilizaram para segmentar o conjunto de 
características locais extraídos da aplicação de uma transformada 
wavelet de multiresolução e análise de Markov Random Fields (MRF).  

 

Outros autores como Boukerroui et al. (1998), propuseram um algoritmo para 

segmentação de imagens de ultrassom mamográfico, que consiste na utilização do 

algoritmo K-Means para duas dimensões e uso de características de textura. 

Cahoon et al. (2000) utilizaram os modelos Fuzzy C-Means e K-Nearest Neighbor 

(KNN) para segmentar imagens de mamografias digitais para auxiliar na detecção de câncer 

de mama. 

Guliato et al. (2003) segmentaram nódulos utilizando conjuntos fuzzy. 

Chen e Giger (2006) apresentaram uma Fuzzy C-Means para a segmentação de 

lesões mamárias em três dimensões a partir de imagens de Ressonância Magnética com 

contraste, e compararam o algoritmo proposto com um método de crescimento por 

volume previamente desenvolvido. Das 121 lesões, 97% foram segmentadas corretamente 

por meio do método FCM proposto com base em uma sobreposição limiar de 0,4, 

enquanto 84% das lesões foram corretamente segmentadas por meio do método volume 

growing (VG).  

Hanmandlu et al. (2008) segmentaram massas por um método consistindo de três 

etapas: subtração de fundo, textura fuzzy e limiar de entropia. As técnicas são verificadas 

com a marcação feita pelo radiologista. A base de dados MIAS foi utilizada para os testes. 

Mencattini (2008) desenvolveu um novo método de segmentação que combina 

informações da técnica dyadic wavelet com morfologia matemática. A abordagem inovadora 

consiste em utilizar o mesmo algoritmo para detectar tanto microcalcificações como 

massas.  
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3.1.2.2 Métodos baseados em Redes Neurais 
 

Segundo Egmont-Petersen et al. (2001) em seu trabalho “Image processing with neural 

networks – a review”, muitas abordagens têm sido apresentadas para a segmentação de 

imagens utilizando RNA diretamente no valor do pixel. Vários tipos diferentes de RNAs 

foram treinadas para realizar a segmentação baseada em pixels, sendo elas:  

- RNAs feed-forward (HALL et al., 1992; LE et al., 1995; REDDICK et al., 

1997; SERPICO et al., 1996; SILVERMAN, 1991); 

- SOMs (AHMED e FARAG, 1997; GHOSH e PAL,1992; GROW e 

SEIBERT, 1993; HANDELS et al., 1997; KOH et al.,1995; LE et al., 1995; 

NGAN e HU, 1999; REDDICK et al., 1997; WALDEMARK, 1997); 

- as redes de Hopfield (GHOSH et al., 1991, 1992; MANJUNATH et al., 

1990; ROUT et al., 1998; WANG T. et al., 1992); 

- RNAs probabilísticas (LE et al., 1995; WANG Y., 1998); 

- as redes RBF (Radial Bases Function) (LE et al., 1995); 

- Cellular Neural Network (CNN) (VILARINO et al., 1998); 

- RAM-networks (SIMÕES, UEBEL E BARONE, 1996). 

 

Egmont-Petersen et al. (2001) afirmaram que em geral, RNAs têm sido treinadas 

para classificar o conteúdo da imagem com base em Textura (AHMED e FARAG, 1997; 

GROW e SEIBERT, 1993; LE et al., 1995; OZKAN et al., 1993; PAPPAS, 1992; 

SIMÕES, UEBEL E BARONE, 1996) e uma combinação de textura e forma local 

(CHONG e JIA, 1996; HALL et al., 1992; LIN et al., 1992; SERPICO et al., 1996; WANG 

Y., 1998).  

Além dessas aplicações, Egmont-Petersen et al. (2001), mostraram que as RNAs 

também têm sido desenvolvidas para pré e pós-processamento à segmentação, como por 

exemplo:  

- Para delimitar contornos (CHIOU e HWANG, 1995; VILARINO et al., 

1998); 

- Para ligar pixels da borda (ROUT et al., 1998); 

- Para identificar de superfícies (GROSSBERG e MINGOLLA, 1987; 

GROSSBERG e MCLOUGHLIN,1997); 

- Para decidir se um pixel ocorre dentro ou fora de um segmento (WANG T. 

et al, 1992); 
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- Para defuzzificar a imagem segmentada (GHOSH, 1995);  

- Para agrupar pixels (NGAN e HU, 1999; WALDEMARK, 1997). 

 

Para Oliver et al. (2010) os recursos utilizados para o treinamento de RNAs, para 

segmentar imagem, são a intensidade ou a informação de textura relacionada, com base em 

um conjunto de ROIs conhecido contendo massas e um conjunto de amostras aleatórias de 

tecido normal: 

- [...] Stathaki e Constantinides (1994) treinaram um classificador por 
rede neural utilizando recursos extraídos de um modelo bidimensional 
autorregressivo.  

- Christoyianni et al. (2000) utilizaram uma rede neural Radial Basis 
Function (RBF) para classificar atributos derivados dos histogramas de 
cada ROI.  

- Oktem e Jouny (2004) combinam uma rede neural de propagação para 
trás e um mapa autoorganizavel treinados por meio de análise fractal e 
distribuição espacial de momentos.  

- Hassanien et al. (2004) e Ali e Hassanien (2006) testaram uma rede 
neural de pulso acoplado, que tem a capacidade de extrair as bordas, 
os segmentos de imagem e informação de textura das imagens.  

- Cheng e Cui (2004), Youssry et al. (2003), e Mousa et al. (2005) 
usaram rede neural fuzzy. 

 

Outros autores como Zong et al. (1997) apresentaram uma abordagem para a 

segmentação de imagens usando representações Wavelet e uma alocação de recursos 

dinâmica da rede neural RBF, obtendo taxa de reconhecimento máximo e mínimo de 

97,67% e 84,47%, respectivamente. 

Gopal, Sahiner e Chan (1997) apresentaram a segmentação de imagens utilizando 

uma rede neural de Hopfield. A segmentação de imagem nesse trabalho é colocada como 

um problema de otimização, e está correlacionada com a função de energia da rede neural. 

Projetando os critérios de otimização, foi possível identificar as entradas de polarização e 

os pesos de interligação da correspondente rede neural.  

Rickard et al. (2004) apresentaram um mapa autoorganizável (SOM) para a 

segmentação da região mamária, perto da linha da pele, com redução da complexidade 

computacional. O estudo foi realizado em 400 mamografias a partir do Banco DDSM. 

Exame visual dos resultados de segmentação confirmou uma melhora na detecção da 

região de baixo contraste perto da linha de pele. O desempenho foi consistente, 

independentemente de a mamografia possuir boa visualização ou ser densa. Além disso, o 

custo computacional de processamento pode ser reduzido em até 80% do valor original, 

através de uma melhor exploração das propriedades da imagem global. 
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Oprea et al. (2008) propuseram um algoritmo para extrair de imagens mamográficas 

regiões com nódulo. Os experimentos são compostos de duas fases principais: a primeira 

seleciona os dados importantes a serem inseridos na segunda etapa, que destaca uma região 

suspeita de interesse usando o SOM, Otsu e FCM. A abordagem SOM mostra os melhores 

resultados com uma taxa de detecção elevada e uma taxa de falso positivo reduzida, 

enquanto Otsu e FCM, mesmo obtendo bons resultados quando se considera a taxa de 

detecção, têm enormes taxas de falsos positivos. As imagens utilizadas nesse estudo foram 

obtidas a partir do Banco MIAS. 

 

3.2 Classificação para Esquemas CADs 

 

O objetivo do estudo realizado por Mudigonda et al. (2000) foi a classificação de 

massas benignas e malignas de mamografias, calculando atributos baseados em gradiente e 

texturas. Além de mudanças de textura causadas por microcalcificações, a presença de 

massas espiculares causa perturbações na homogeneidade de tecidos, e pode resultar em 

distorção arquitetônica no parênquima da mama. Como resultado, muitos estudos 

focalizaram a quantificação do conteúdo de textura nas regiões de interesse (RIs) e margens 

das massas.   

Mudigonda et al. (2000) propuseram calcular o gradiente e textura baseadas em 

matrizes de coocorrência de nível cinza (SGLD – Spatial Grey-Level Dependence) para avaliar a 

informação de textura por regiões do centro da massa comparada com as informações de 

texturas presentes nas margens da massa. Para calcular as medidas baseadas no gradiente é 

necessário extrair a intensidade dos pixels de dentro do limite de massa para o exterior ao 

longo da direção perpendicular em todos os pontos da borda. Os pixels extraídos formam 

uma tira ou faixa de pixels que eles propuseram analisar usando atributos de textura 

baseados em matriz de coocorrência de níveis de cinza. O método proposto pode se 

adaptar à complexidade das formas de um nódulo. A largura das tiras é limitada a um 

máximo de 80 pixels em qualquer lado ou profundidade da massa.  

Um total de 54 imagens foram testadas sendo 28 benignas e 26 malignas, contendo 

39 imagens da Mammographic Image Analysis Society (MIAS) e 15 imagens de um banco de 

dados local. A melhor classificação benigna versos maligna obteve 82,1% de acerto total, 

com uma área (Az) de 0,85 sob a curva ROC. Foi obtido com as imagens do banco de 

dados do MIAS usando características de textura baseadas na SGLD, calculadas das 

margens da massa, e características baseadas no Gradiente. 
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Os mesmos autores em 2001 (MUDIGONDA et al., 2001) propuseram um 

método para a descoberta de massas dentro de imagens mamográficas, que utilizam filtros 

repetidos Gaussianos para atingir o nível necessário de suavização da imagem, como etapa 

do pré-processamento. O processo de detecção do contorno da mama foi limitado a 

somente a região da mama. Um esboço aproximado da mama é descoberto inicialmente. A 

imagem é analisada com um núcleo de Gaussianas separáveis de 15 pixels de largura e 

reduzida a um máximo de 64 níveis cinza.  

Um mapa de contornos de isointensidade é gerado através de limiarização da 

imagem que usa um limiar perto de zero. Do mapa de contornos de isointensidade, um 

conjunto de contornos é identificado empregando princípios de código de cadeia 

(GONZALEZ e WOODS, 2002). Nesse estudo é considerado, então, que o contorno que 

contém a maior área é o esboço da mama.  O método foi introduzido para analisar fluxo 

orientado como informação de texturas em mamografias. Os atributos baseados em 

orientação de fluxo em tiras adaptáveis de pixels pelas margens das massas são propostos 

para classificar as regiões detectadas como massas VP ou FP.   

Com os métodos, foi feita a classificação das imagens em duas classes: massas e 

tecidos, resultando em Az de 0,87 sob a curva ROC, com um grupo de dados de 56 

imagens, incluindo 30 benignas e 13 malignas, e 13 casos normais selecionados do banco 

de dados MIAS. Foi atingida uma sensibilidade de 81% com 2,2 FPs/imagem. A 

classificação de tumores malignos e tecidos normais obteve área sob a curva ROC de 0,9 

usando só os 13 casos malignos e 13 casos normais, com uma sensibilidade de 85% e 2,45 

FPs/imagem. O algoritmo de detecção de massa pôde encontrar todos os 13 tumores 

malignos com sucesso, mas só alcançou uma taxa de sucesso de 63% na detecção das 

massas benignas. A classificação de massas benignas e malignas que usa a base SGLD de 

atributos de textura resultou em Az = 0,79 com 19 benignos e 13 casos malignos. 

Para Li et al. (2001) a alta taxa de FP é um dos problemas principais para ser 

resolvido em estudo de CAD porque muitos sinais de falso-positivo podem degradar o 

desempenho de classificação de regiões verdadeiras positivas em ambiente de CAD. Neste 

trabalho, Li et al. (2001) propuseram um método de classificação para redução de FP, onde 

o classificador de decisão convencional mais rígido, utilizando método de árvore de decisão 

fuzzy, é substituído por uma Rede Neural de Classificação Competitiva (CCNN - Competitive 

Classification Neural Network). A CCNN é uma rede neural feed-forward de quatro camadas 

com pesos fixos e neurônios adaptáveis. O método de pré-classificação demonstrou a 

eficiência da estratégia de classificação proposta utilizando CCNN. Os casos com tecido 
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denso apresentam maior risco de incidência de câncer, o que, porém, aumenta as taxas de 

mamografias FN, e normalmente gera mais FPs em esquemas CAD.  

Um estudo realizado por Georgiou et al. (2002) trabalhou com a análise aproximada 

das características morfológicas da massas mamográficas. Foram exploradas três áreas 

distintas da forma para extração de atributos: o sinal da distância radial, em que cada 

função da distância é calculada para detectar o centro da massa; o centro da massa, que é 

definido como o centro de um sistema de coordenadas polares para uma específica 

resolução angular e a linha da borda da massa, para extrair a sequência da distância radial 

iniciando a partir do ângulo 0º. Todos os sinais foram normalizados utilizando valores 

mínimos e máximos ordenados para evitar excessivas diferenças em magnitude e energia 

entre massas de diferentes tamanhos. 

Foram analisados os espectros DFT (Transformada Discreta de Fourier) e a DWT 

(Transformada Discreta Wavelets) por sete funções de característica de curva, como 

portadoras de informação distintas significantes. As sete características de curva utilizadas 

nesse estudo foram: (i) distância radial média, (ii) desvio padrão da distância radial, (iii) 

circularidade do tumor, (iv) entropia do histograma da distância radial, (v) relação dos 

parâmetros da área, (vi) contador de passagem por zero e (vii) aspereza da borda do tumor. 

Foi calculada a área , o perímetro e a entropia (E) e um valor fixo de segmentação com 

tamanho L=16, sendo L a quantidade de raios, foi experimentalmente determinado. 

A classificação foi administrada para a identificação de tipo de forma morfológica, 

como também a verificação do diagnóstico clínico, usando característica aperfeiçoada, 

fixando seleções e combinações através de análise estatística multivariada. Nesse estudo, ao 

invés de criar um módulo de máxima representação da produção de sinal por 

decomposição de Wavelet, cada componente foi tratada como um sinal separado. Em 

relação ao sinal original da distância radial, cada nível de decomposição deve capturar 

diferentes aspectos qualitativos e quantitativos das bordas do tumor, e assim, produzir 

detalhadas informações discriminantes.  

Para calcular o efeito da seleção da função Wavelet sobre o poder distintivo 

discriminativo das características da curva calculada em cada caso, várias funções Wavelet 

foram aplicadas no processo de decomposição das Wavelet. Especificamente, foram 

selecionadas cinco funções de Wavelets: (i) Haar, (ii) Sym2, (iii) Coiflet-1, (iv) Biortogonal-

1.5 e (v) Meyer.  

Foram utilizadas 130 mamografias para os testes. Para todo o grupo de dados 

disponível e configurações, foi aplicada uma gama extensiva de classificadores lineares e 
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neurais, incluindo análise de descriminante linear (LDA - Linear Discriminant Analysis), 

mínima distância quadrática (LSMD), K-vizinhos mais próximo (KNN), redes neurais RBF 

e MLP. Os classificadores neurais ultrapassaram a taxa de acerto em todos os casos, 

produzindo uma precisão global de 72,3% para identificação de tipo de forma e 89,2% para 

identificação de diagnóstico clínico. 

Segundo Mavroforakis et al. (2002) a análise de textura é um dos fatores mais 

importantes em caracterização de tecido da mama. Uma aproximação analítica para 

classificação de textura combinou com dados de diagnóstico descritivos e qualitativos. Para 

dados qualitativos, uma aproximação estatística foi aplicada a resultados clínicos e 

características relacionadas à textura foram estabelecidas, a partir do grau de importância, 

durante o processo de confirmação do diagnóstico. Um grupo completo de característica 

de textura foi aplicado a um conjunto grande de mamografias digitalizadas. 

Múltiplos modelos lineares e não lineares foram aplicados durante o processo de 

classificação, incluindo LDA, classificador de mínima distância quadrática (LSMD), KNN 

(MITCHELL, 1997), RBF e MLP.  

Para estudar o efeito relativo na qualidade da informação de textura extraída das 

imagens digitalizadas, um grupo grande de técnicas de extração de atributos foi aplicado. 

Para cada amostra de matrizes de sub-regiões foram calculadas a coocorrência e a matriz 

run-length (comprimento de sequencia) para três configurações separadas de vizinhança de 

pixel de acordo com um fator de distância d = {1, 2, 3} de cada amostra de sub-regiões e 

foram extraídos atributos de textura: a) Estatística de primeira ordem, onde a distribuição 

de níveis de cinza para cada matriz de sub-regiões da imagem foi examinada por seis 

métricas propostas por Haralick (HARALICK et al., 1973), isto é, mínimo valor, máximo 

valor, valor médio, desvio padrão, Obliquidade/assimetria e curtose foram usados como 

medidas descritivas dos níveis de cinza; b) Estatística de segunda ordem, onde a 

distribuição de níveis de cinza derivou da matriz de distribuição espacial de níveis de cinza 

(SGLD – Spatial Grey-Level Dependence extraída por 14 medidas propostas por Haralick 

(HARALICK et al., 1973) – energia ou uniformidade, contraste, correlação, variância, 

momento da diferença inversa, média da soma, variância da soma, entropia da soma, 

entropia, variância da diferença, entropia da diferença, medida de informação de correlação 

1, medida de informação de correlação 2 e máximo coeficiente de correlação.  

A variação do nível de cinza, derivada de matrizes de run-length, foi examinada por 

cinco métricas de run-length propostas por Galloway (GALLOWAY, 1975): ênfase em 

sequências curtas (short runs emphasis), ênfase em sequências longa (long runs emphasis), não-
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uniformidade de comprimento de sequência (run-length non-uniformity) e porcentagem de 

sequência (run percetagem), usados como medidas de descrição de cada matriz de run-length 

calculada sobre a amostra das sub-regiões da imagem. 

Vários classificadores foram aplicados durante a fase de classificação. Um modelo 

LDA foi usado como classificador linear. Um classificador LSMD foi utilizado, usando 

medidas de distância Mahalanobis (MASCARENHAS e VELASCO, 1989). Um 

classificador KNN também foi utilizado incluindo estimativas do melhor valor de K para o 

tamanho de vizinhança. Dois diferentes tipos de arquitetura de redes neurais foram 

utilizados, uma rede RBF com Gaussiana como função de ativação e função linear de saída, 

e uma rede MLP com tangente hiperbólica como função de ativação. Todas as 

configurações utilizaram o método leave-one-out (HERTZ et al., 1991; HAYKIN, 2009) 

durante a fase de treinamento e teste. 

Os testes de classificação foram realizados em quatro fases: 

- Avaliação do conteúdo discriminado dos dados qualitativos utilizando 

características de forma. Foi estatisticamente verificado que formas redondas e 

lobulares apresentaram somente 5% a 16% de malignidade, enquanto irregular 

e espiculado apresentaram 90% a 97% de malignidade. Isso mostra que 

características de forma com medidas discriminantes podem estabelecer acerto 

entre casos benignos e malignos numa taxa de 90% de acerto. 

- Estudo do efeito das diferentes características de texturas usando todas as 

outras características menos a forma da massa e a idade da paciente. O 

classificador LSMD obteve 86,9% de acerto. Incluindo a idade de pacientes 

nestas características, a precisão foi de 89,2%. Acrescentando o tipo de forma, 

as taxas de precisão variaram de 87,7% até 91,5% para o grupo de dados sem 

referência, enquanto para o grupo de dados “informações do tipo de massas”, 

as taxas de precisão variaram de 91,5% até 93,1%. 

- Avaliação do conteúdo a partir dos vários atributos de textura. Foram 

realizados quatro testes sendo que a primeira configuração incluiu exemplos 

com vizinhança de 50 pixels para as três distâncias (d = 1, 2, 3) utilizando LDA 

e classificador LSMD com uma taxa de acerto de 72,6%. A segunda 

configuração utilizou distância de vizinhança de pixels (d = 1); neste caso a 

melhor taxa foi de 67,5% utilizando LDA. Na terceira configuração todas as 

três distâncias foram avaliadas (d = 1, 2, 3) sendo a melhor taxa de acerto de 
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58,3% para LSMD e na quarta configuração, com distância de vizinhança de 

pixel (d = 1), a melhor taxa foi 65,8% para LSMD. 

- Uma configuração híbrida misturando dados qualitativos e atributos de textura 

foram utilizados para construir a base de dados para avaliar sua utilidade em 

aplicações diagnósticas práticas com a utilização de classificadores robustos, 

dentre eles MLP e LSMD. E ambos os casos a taxa de acerto para somente 

textura ficou em 81%, e 85% quando foram utilizados os atributos de textura 

mais a idade da paciente. 

Segundo o autor (MAVROFARAKIS et al., 2002) a análise de textura é uma das 

mais valiosas e promissoras áreas em análise de características de tecido da mama. Os 

atributos de textura foram extensamente usados para uma variedade de aplicações de visão 

computacional, inclusive sistemas diagnósticos para imagens de ultrassom e segmentação 

de imagens mamográficas. 

André e Rangayyan (ANDRÉ e RANGAYYAN, 2003) propuseram uma 

aproximação que usa redes neurais artificiais para classificar massas em mamografias como 

malignas ou benignas. A rede MLP com uma única camada neural intermediária foi usada 

em um estudo para classificação de padrão de massas de mama.  

Dois conjuntos de imagens de mamografias digitalizadas foram usados no estudo. 

O primeiro grupo contendo 54 imagens incluiu regiões de interesse (RIs), sendo 28 com 

massas benignas e 26 tumores malignos. O segundo conjunto continha 34 massas benignas 

e 20 tumores malignos. O diagnóstico de cada caso foi comprovado através de biópsia. 

Massa ou tumor foram identificados em RIs manualmente e contornos eram identificados 

nas imagens digitais por um especialista. As bordas de 108 massas e tumores foram 

delimitadas e representadas por modelos poligonais para análise de forma.  

Três características de forma foram calculadas para cada contorno: 

(a) Compacidade, que é uma medida simples de complexidade de forma, e 

pode ser representada em uma forma normalizada como C = 1 - 4πA/P2, onde A é a área e 

P é o perímetro do contorno;  

(b) Concavidade fracionária, Fcc, que é a relação entre comprimento 

cumulativo das porções côncavas do contorno e o comprimento total do contorno; 

(c) Índice de Espicularidade, SI, que representa o grau de espicularidade de um 

contorno de massa. Rangayyan et al. (RANGAYYAN et al., 2000) propuseram um 

algoritmo para calcular SI fundado em um modelo poligonal de determinado contorno e 
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uma combinação dos comprimentos de sequencia, larguras básicas e ângulos de possíveis 

espículas. 

  Atributos de textura foram calculados usando margens de massa, definidas como 

tiras que cercam a massa da RI, e não a região inteira. Esta aproximação segue Mudigonda 

et al. (MUDIGONDA et al., 2000), que usaram margens das massas para melhorar a 

discriminação entre massas benignas e malignas quando comparadas com as mesmas 

medidas calculadas usando as regiões inteiras. Uma simples combinação da matriz de 

coocorrência de níveis de cinza foi calculada usando 4 pixels conectados. Os atributos de 

textura foram calculados de acordo com Haralick (HARALICK et al., 1973; 1979). 

Várias combinações de atributos e várias topologias foram usadas com Perceptron 

para classificação de massas em benignas e malignas. Os resultados foram comparados em 

termos da área (Az) sob a curva ROC. Os valores de Az = 0,99 foram obtidos com os 

atributos de forma, considerando que atributos de textura obtiveram Az = 0,63. 

No trabalho de Arbach et al. (ARBACH et al., 2003) foi comparada o desempenho 

da classificação mamográfica entre uma rede neural backpropagation (BNN), método 

KNN, radiologistas especialistas e residentes. A meta do trabalho era reduzir falsos 

negativos durante as leituras das mamografias. 

Foram utilizados 160 casos contendo pelo menos uma massa acompanhada de uma 

biópsia. As massas foram extraídas usando regiões que crescem com sementes locais 

identificadas por um radiologista especialista. Foram extraídas das imagens 10 

características de formas e texturas: área, perímetro, densidade, comprimento radial, 

espicularidade, média e desvio-padrão de comprimento radial normalizado, comprimento 

de mínimo e máximo, e aspereza de limite, que foram usadas como entradas para uma 

BNN e um KNN. Dos 160 casos, 140 foram usados para treinar a BNN e o KNN e os 20 

casos restantes foram usados para testes.   

Os conjuntos de testes foram diagnosticados por três radiologistas especialistas, três 

residentes, a BNN e o KNN. Foram avaliadas as leituras dos especialistas e da BNN, 

calculando a área sob a curva ROC. O KNN foi avaliado através da sensibilidade, 

especificidade e número de falsos negativos (FN).   

A área sob a curva ROC foi de 0,923 para a BNN, 0,846 para os radiologistas 

experientes e 0,648 para os residentes. O KNN teve uma especificidade de 85,7% com 

sensibilidade 84,6%. Estes resultados usam a BNN como o assistente de um médico para 

classificação de massa de mama.   
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O propósito do estudo realizado por Markey et al. (2003) foi identificar e 

caracterizar conjuntos em uma base de dados de câncer de mama através de esquemas 

CAD, onde a identificação de subgrupos dentro do banco de dados poderia ajudar a definir 

tendências euclidianas e facilitaria modelos futuros. Um Mapa Auto-Organizável SOM foi 

usado para identificar conjuntos dentro de um grande banco de dados contendo 2258 casos 

heterogêneos baseados em resultados das mamografias, segundo a padronização BI-RADS 

e idade da paciente. Os conjuntos mostraram separação lógica de subtipos clínicos como 

distorções arquitetônicas, massas, e calcificações. Além disso, foram extraídas as várias 

características de massas e calcificações em vários subgrupos formados por sete grupos 

para massas e três para calcificações.  

A porcentagem dos casos que eram malignos foi notavelmente diferente entre os 

subconjuntos, variando de 6 a 83%. Uma rede neural artificial backpropagation foi utilizada 

para identificar lesões benignas que provavelmente podem ser candidatas à biópsia. O 

desempenho da Rede Backpropagation variou consideravelmente em relação aos conjuntos 

identificados pelo SOM. A Rede Neural Backpropagation obteve aproximadamente 25% de 

especificidade a 98% sensibilidade. Este desempenho foi demonstrado para generalizar um 

grande conjunto de dados com 2177 casos para validação modelo. 

Segundo os estudos realizados por Rangayyan e Nguyen (RANGAYYAN e 

NGUYEN, 2005), as massas das mamas podem ser classificadas como benignas ou 

malignas baseadas na forma e em características de texturas em imagens de mamografia. As 

massas benignas são geralmente lisas, circunscritas e os contornos são bem definidos, 

considerando que tumores malignos são geralmente ásperos, espiculados e com contornos 

mal-definidos. Fundados nestas observações atributos de forma como Compacidade (C), 

Índice de Espicularidade (SI), Concavidade Fracionária (Fcc), Fatores de Fourier (FF), e 

Dimensão de Fractal (FD) foram extraídos. O foco deste estudo foi aplicar um método de 

classificação de padrão como também a análise ROC para avaliar o desempenho de 

classificação de cada atributo de forma e várias combinações dos atributos de forma. Mais 

especificamente, estudar o desempenho da FD, classificando massas de mama, em 

comparação e conjunção com os outros atributos de forma mencionados acima. 

Três grupos de dados de contornos de massas de mama foram usados neste estudo. 

O primeiro grupo de dados continha 37 contornos de massas benignas, a maioria 

circunscrita (CB), e 20 contornos de tumores malignos, a maioria dos quais espiculados 

(SM). O segundo incluiu contornos circunscritos e espiculados com ambas as categorias 

benignas e malignas. Espiculares benignos (SB) e circunscritos malignos (CM) são casos 
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insólitos, e tendem a causar dificuldades em estudos de classificação de padrão, tendo um 

total de 54 contornos incluindo 16 CB, 12 SB, 19 SM, e 7 CM. O terceiro combinou dados 

do primeiro e segundo grupos de dados num total de 111 contornos que incluíram formas 

típicas e atípicas de 65 massas benignas e 46 tumores malignos. 

Em geral, o uso de múltiplos atributos de forma conduziu à classificação de padrões 

mais precisos, indicados por valores de Az mais altos, que o uso de um único atributo de 

forma. Combinando diferentes atributos de forma, as mais significantes compensam as 

menos significantes.   

Com base na Tabela 3.1, foi possível verificar que, considerando o uso de um único 

atributo de forma (Fcc) alcançou-se uma classificação mais precisa, com Az igual a 0,99. 

Com os outros quatro atributos de forma (C, SI, FF, e FD) também foram obtidos bons 

resultados com Az variando de 0,93 a 0,98.  

Todos os atributos de forma, com exceção de FF puderam classificar o CB típico e 

tumores SM com precisão. Porém, a maioria dos atributos de forma não puderam 

classificar os casos atípicos de massas de SB e tumores CM corretamente. Com um grupo 

de dados combinado, que incluiu 111 contornos de uma combinação de massas típicas e 

atípicas e tumores, foi descrito que a associação de dois ou mais atributos de forma pôde 

alcançar melhores desempenhos que qualquer atributo de forma isolado na classificação de 

massas de mama. 

 
Tabela 3.1 - Precisões de classificação para algumas combinações de características de 

forma em termos da área sob a curva de ROC. 
Fonte: Rangayyan e Nguyen (2005). 

Características de 
forma 

Grupo de dados #1 
Az 

Grupo de dados #2 
Az 

Grupo de dados #3 
Az 

FD, FCC 0,99 0,80 0,93 
FD, Fcc, SI 0,99 0,80 0,92 
Fcc, SI 0,99 0,77 0,92 
FD, SI 0,96 0,84 0,91 
SI 0,93 0,77 0,90 
Fcc 0,99 0,77 0,88 
FD 0,93 0,78 0,88 
C 0,97 0,72 0,87 
FF 0,98 0,65 0,77 

 

O estudo de Mavroforakis (MAVROFORAKIS et al., 2005) focalizou a 

identificação de um grupo robusto de características clínicas que podem ser usadas como 

base para projetar a contribuição de qualquer esquema de CAD para avaliação de tumores 

mamográficos automaticamente. Uma lista completa com 31 características clínicas foi 
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elaborada e o valor diagnóstico de cada característica foi verificado com base nas práticas 

clínicas por um médico especialista. Estas características foram direta ou indiretamente 

relacionadas às propriedades morfológicas globais do tumor mamográfico ou à textura das 

estruturas de tecido e como ele se apresenta na imagem digitalizada, enquanto outras 

corresponderam a dados clínicos externos de importância, como a idade da paciente. O 

grupo formado por nove características clínicas: (1) a presença de tumores, (2) a presença 

de microcalcificações, (3) a densidade do tumor, (4) a porcentagem de gordura dentro do 

tumor, (5) a incerteza da borda do tumor, (6) a homogeneidade do tumor, (7) a morfologia 

do tipo de forma do tumor, (8) a idade da paciente e (9) o diagnóstico histológico final, foi 

usado como uma lista de anotação por descrever as propriedades clínicas dos casos de 

tumor mamográfico em um modo quantitativo, tal que análises objetivas subsequentes 

foram possíveis.  

A partir desse estudo, foi criado um banco de dados mamográficos com 130 

imagens sendo 46 benignas e 84 malignas, com a completa descrição da avaliação clínica e 

verificação histológica positiva para cada caso. Todos os tumores contidos no banco de 

dados foram caracterizados de acordo com o grupo identificado nas características clínicas 

e o resultado do grupo de dados foi usado como contribuição para discriminação e análise 

de valor de diagnóstico para cada uma destas características.  

Além da análise estatística, três diferentes modelos de classificação, foram 

empregados: 

- Classificadores lineares: Linear Discrinimation Analysis (LDA) 

(LANCHENBRUCH, 1975) aplicado na forma de classificação utilizando 

subconjuntos iterativos de treinamento inicial, empregando a classificação leave-

one-out (HERTZ, 1991; HAYKIN, 2009) para todo padrão individual do grupo; 

Minimum Distance Classifier (MDC) (GOSE et al., 1996; 2008) com distância 

Mahalanobis (MASCARENHAS e VELASCO, 1989), empregada em 

combinação com dados da transformação do mínimo quadrado para a melhor 

densidade estatística, produzindo o classificador de mínima distância quadrática 

(LSMD) (FUKUNAGA, 1990). 

- Redes neurais: uma MLP (HERTZ, 1991; HAYKIN, 2009) usando o algoritmo 

de backpropagation para treinamento; e uma rede neural RBF (HERTZ, 1991; 

HAYKIN, 2009). 

- Support Vector Machine (SVM) (MITCHELL, 1997) que foi aplicada em relação 

ao diagnóstico final. Especificamente, o modelo C-SVC, da família do 
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classificador SVM, (MAVROFORAKIS et al., 2005) foi utilizado em 

combinação com a RBF. 

Ambos os resultados estatístico e de classificação provaram a correlação explícita de 

todas as características selecionadas com o diagnóstico final, como uma base de 

contribuição adequada para qualquer tipo de sistema de diagnóstico semelhante 

automatizado. A complexidade subjacente da tarefa de diagnosticar justificou o alto valor 

de arquiteturas sofisticadas de reconhecimento de padrão. Segundo o autor, o melhor 

classificador, Tabela 3.2, foi o SVM, que produziu taxa de precisão de quase 95%, plausível 

para aplicação em clínicas.  

 

Tabela 3.2 - Taxa de Sucesso de todos os classificadores CAD, com e sem contribuição de 
tipo de forma para a classificação de tumor.  

Fonte: Mavroforakis et al. (2005). 
Modelos de Classificação Precisão sem informação 

de tipo de forma 
Precisão informando tipo 
de forma 

LDA 87,69% 93,85% 
K-NN 91,54% 93,08% 
LSMD 89,23% 93,08% 
MLP 91,54% 91,54% 
RBF 90,77% 91,54% 
C-SVC/RBF 93,85% 94,62% 

 

Todas as características investigadas nesse estudo, menos a idade da paciente, são 

relacionadas com morfologia e propriedades de textura da própria imagem mamográfica. 

Logo, um sistema de diagnóstico completamente automatizado é possível, usando as 

mesmas características descritivas. 

Os autores El-Dosoky e Mohamed (2006) utilizaram 100 imagens (com nódulo e 

normais). É proposta uma aplicação da transformada de Radon as imagens da mama 

original e as características de textura das imagens projetadas são calculadas. Após extrair as 

características a classificação por uma Rede Neural Artificial (RNA) é aplicada, para 

identificar nódulos com laudos positivos e negativos. Os resultados obtidos são analisados 

através de curva ROC. A precisão do classificador está entre 85% a 90% e Az igual a 0,75. 

Weiqiang, Xiangmin e Huang Wei (2008) utilizaram modelagem poligonal para 

calcular índice de espiculação (SI), índice de lóbulo (FI), medida da dimensão fractal (FD) e 

da medida de circularidade (C) para representar a característica do limite e da forma de 

nódulos mamários. O contorno da massa é dividido em três tipos: 1. Espiculado, 2. 

Microlobulado; 3. Regular. A forma da massa é dividida em dois tipos: 1. Irregular, 2. 

Subcircular. Considerando o limite e o estilo da forma as massas podem ser divididos em 
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malignas e benignas. O teste foi baseado em um conjunto de 93 imagens do MIAS, com 54 

nódulos benignos e 39 tumores malignos. A precisão de a classificação atingiu 0,9265 em 

termos de área (Az) sob a curva ROC. 

Sun et al. (2010) apresentaram um novo esquema baseado em multi-view (multivisão) 

que é definido como a média dos resultados da classificação em duas visões momográficas, 

ou seja, o conjunto de treinamento e validação é dividido em pares de mamografia, sendo 

que, cada par tem dois pontos de vista, sendo que ambos pertencem à mesma mama. O 

objetivo é a fusão das informações, a fim de melhorar a precisão e a robustez da 

classificação e reduzir as taxas de falsos positivos. Cinco contornos e características da 

forma das massas são escolhidos, e dois elementos de contorno são introduzidos. Neste 

trabalho, 304 ROIs (regiões de interesse) que compõem 152 pares de multi-view de acordo 

com as mamas correspondentes são escolhidos a partir do conjunto de dados do DDSM e 

divididos em três grupos, de acordo com as características das massas em cada par.  

Quatro classificadores sendo eles NB (Naive Bayes), KNN, MLP and RF (Random 

Forest) foram utilizados. Atributos foram extraídos das imagens e os testes foram divididos 

em dois grupos: a) O primeiro grupo possui cinco características de forma, circularidade, o 

desvio padrão dos níveis de cinza das bordas, variância do raio, gradiente e compacidade, 

são aplicadas para representar as massas.  b) Além das cinco características pertencente ao 

primeiro é acrescentado de mais duas características de contorno, desvio padrão da segunda 

derivada do raio da massa e desvio padrão locais da segunda derivada do raio da massa, são 

introduzidos aqui para descrever o raio de contornos irregulares que são definidos como a 

distância entre o centróide de massas e os pixels de contorno.  

Os treinamento dos classificadores foram realizados comparando a single-view (visão 

única) e a multi-view. A rede MLP obteve o melhor desempenho ACC (precisão) nos 

experimentos, conforme Tabelas 3.3 e 3.4. A precisão da classificação usando o esquema de 

multi-view é maior do que o uso de classificadores individuais single-view. Além disso, as taxas 

de TNR (Taxa de Verdadeiro Negativo) e TPR (Taxa de Verdadeiro Positivo) são todos 

melhorados. Especialmente para o segundo grupo, o resultado de classificação utilizando o 

esquema de multi-view é mais notável, que é representado na Tabela 3.4.  
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Tabela 3.3 - Single-view vs. Multi-view para o primeiro grupo de atributos/características. 
Fonte: SUN et al. (2010). 

 Nome dos 
Classificador

es 

ACC 
(%) 

TNR 
(%) 

TPR 
(%) 

 
 

single-view 

NB 81,58 88,81 75,80 
KNN 88,56 91,60 86,13 
MLP 91,44 93,85 89,50 
RF 89,14 91,44 87,30 

 
 

multi-view 

NB 85,19 87,83 83,07 
KNN 88,76 84,04 92,53 
MLP 95,35 95,46 95,27 
RF 92,74 92,37 93,03 

 

Tabela 3.4 - Single-view vs. Multi-view para o segundo grupo de atributos/características. 
Fonte: SUN et al., 2010. 

 Nome dos 
Classificadores 

ACC 
(%) 

TNR 
(%) 

TPR 
(%) 

 
 

single-view 

NB 69,94 89,61 50,27 
KNN 72,96 71,66 74,27 
MLP 76,66 79,29 74,04 
RF 76,47 78,16 74,79 

 
 

multi-view 

NB 78,09 88,32 67,86 

KNN 71,98 46,89 97,07 
MLP 85,21 87,50 82,93 
RF 85,88 82,68 89,07 

 

Zhang, Y. (2012) neste trabalho classificou massas suspeitas (região de interesse, 

RI) em uma mamografia como maligno ou benigno, obtida utilizando as características da 

forma de massa. Para isso, métodos de contornos múltiplos foram gerados usando várias 

configurações de parâmetros para a melhoria da qualidade da imagem para a segmentação, 

para cada segmentação de contorno, os atributos de forma da massa foram calculados.  

Para a classificação, o conjunto de dados foi dividido em quatro subgrupos 

baseados sobre a idade do paciente (jovem / velho) e o tamanho RI (grande / pequeno). 

Um sistema composto por quatro classificadores, onde cada classificador é um especialista, 

treinado especificamente para um dos subconjuntos. Neste esquema, o diagnóstico final 

(maligno ou benigno) é composto pelo resultado dos quatro classificadores. 

Para os testes forma utilizadas imagens do banco de dados digital para mamografia 

DDSM que alcançou uma precisão de 72% no total. Este conjunto de classificadores 

especializados apresentou melhor desempenho do que os testes realizados com uma única 

classificação que foi de 56% de acerto. 
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3.2.1 Avaliação de Desempenho dos Classificadores 

 

Para avaliar o desempenho dos classificadores em pesquisas relacionadas com a área 

médica, vem sendo utilizada uma técnica de análise de resultados desenvolvida por Metz 

(1986), chamada Curvas ROC (SURI e RANGAYYAN, 2006). 

Este método consiste em apresentar para o observador uma imagens cujo conteúdo 

pode, ou não, apresentar anormalidades, existindo apenas duas situações possíveis: a 

imagem contém o sinal indicador de uma doença ou não.  

O observador pode responder afirmativa ou negativamente. Para caso afirmativo 

(existe a doença) o diagnóstico será o verdadeiro-positivo (VP), ocorre quando o 

observador percebe o sinal e realmente existente na imagem; e o verdadeiro-negativo (VN), 

quando o observador identifica que realmente não há sinal na imagem (EVANS, 1981). 

Porém, pode acontecer do observador interpretar um ruído como sinal e o diagnóstico se 

torna falso-positivo (FP), ou interpreta um sinal como ruído e o diagnóstico passa ser falso-

negativo (FN). 

Cada ponto da curva ROC representa um compromisso diferente entre a fração VP 

e a fração FP, ou seja, uma curva ROC é conceitualmente equivalente a uma curva que 

mostra a relação entre o poder do teste e a probabilidade de cometer um erro. Cada ponto 

da curva descreve o critério do observador para distinguir o que ele interpreta como sinal e 

o que ele interpreta como ruído. Esses pontos são os pontos de operação da curva ROC 

(EVANS, 1981). 

 A precisão é um índice que indica a fração dos casos em que o observador esteja 

correto. A precisão é calculada em termos da sensibilidade e da especificidade. A 

sensibilidade é um parâmetro que indica acertos, em casos positivos (VP) e a especificidade 

indica acertos em casos negativos (VN). E a medida de precisão dá uma informação de 

confiabilidade do sistema (EVANS, 1981). 

Segundo Metz (1986), uma curva ROC representa o compromisso que pode ser 

obtido entre sensibilidade e especificidade de um sistema de diagnóstico, quando o threshold 

(limiar) é variado. Uma comparação entre os sistemas pode ser feita a partir das respectivas 

áreas das curvas de cada sistema em questão (SURI e RANGAYYAN, 2006).  

A área sob a curva ROC (Az) é um dos índices mais utilizados e representa o acerto 

do sistema que está sendo analisado (classificador), ou seja, quanto maior a área, maior é o 

número de acertos. Isso significa que num sistema bastante calibrado e com uma alta 
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precisão, a curva deve estar o mais próxima possível do canto superior esquerdo do eixo 

cartesiano, aumentando a área sob a curva. A área pode ser calculada de três maneiras 

diferentes: 1. Regra trapezoidal; 2. Método de avaliação de máxima probabilidade 

(DORFMAN e ALF, 1969; DORFMAN, RSCORE e PICKETT, 1982; DORFMAN, 

BERBAUM e RSCORE, 1986); e 3. Rampa de interceptação dos dados originais quando 

traçados num gráfico binomial (HANLEY e MCNEIL, 1982; 1983), sendo que sua 

utilização não depende da distribuição associada aos dados. 

  

3.3 Esquema CADx do LAPIMO 

 

O Laboratório de Análise e Processamento de Imagens Médicas e Odontológicas 

(LAPIMO) vem realizando pesquisas há mais de duas décadas trabalhando no 

desenvolvimento de ferramentas para o auxílio ao diagnóstico por imagem médica. A 

ferramenta mais completa e que está disponível no site do grupo 

(http://lapimo.sel.eesc.usp.br/lapimo/lapimo.htm) é chamada de CAD.net. Ela foi 

desenvolvida utilizando a linguagem de programação Delphi 7 que foi utilizada tanto para a 

adaptação das rotinas já desenvolvidas pelo grupo (NUNES, 2000; GOIES, 2002; 

SANTOS, 2002; PATROCINIO, 2004 e RIBEIRO, 2006), como também para a criação 

de novas rotinas. Na Figura 3.1 é apresentado um diagrama esquemático das etapas gerais 

do CAD.net. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Capítulo 3 – Computer-Aided Diagnosis (CAD) 

 

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 - Diagrama esquemático do CAD.net. Fonte: Angelo (2007). 

 

Para o desenvolvimento do CAD.net por Angelo (2007) algumas técnicas já 

desenvolvidas anteriormente pelo grupo foram utilizadas e outras foram criadas para que o 

diagrama da Figura 3.2 pudesse ser adaptado para o funcionamento automático do 

esquema CAD, sendo eles: 

a) Mamografia Digital: envio ao sistema CAD.net de uma imagem mamográfica 

completa adquirida digitalmente por um sistema CR ou DR em arquivo 

DICOM; 

b) Mamografia Digitalizada: envio ao sistema CAD.net de uma imagem 

mamográfica completa adquirida em filme mamográfico e digitalizada em 

formato TIFF; 

c) Região de Interesse (RI): envio ao sistema CAD.net de uma região extraída 

da mamografia em formato TIFF; 

d) Pré-Processamento: é utilizado para as mamografias completas com o 

objetivo de isolar a parte que representa a mama da imagem completa, retirando 

as partes desnecessárias, deixando somente a mama na imagem e utilizando 
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uma técnica de pré-processamento para ressaltar as altas frequências de modo a 

ressaltar as partes mais claras. 

e) Manipulação do Padrão DICOM: extrai do arquivo DICOM a imagem a 

processar e converte-a em formato TIFF; 

f) Segmentação da Área da Mama: extrai da mamografia apenas a imagem da 

mama, excluindo o que  não é necessário;  

g) Seleção Automática de RI: detecta as possíveis regiões de interesse dentro da 

imagem mamográfica completa. 

h) Processamento: dividido em quatro etapas – detecção de cluster de 

microcalcificações, segmentação de nódulo, classificação e geração da imagem 

de retorno; 

i) Detecção de Microcalcificações: utilizando a técnica desenvolvida por Goes 

(2002), que consiste da união dos resultados obtidos pelas técnicas de 

segmentação de Nishikawa (1992) e Wallet (1997); 

j) Classificação de Microcalcificações: aplica algoritmo desenvolvido por 

Patrocinio (2004) para identificar se um cluster de microcalcificações apresenta 

características suspeitas;  

k) Detecção/Segmentação do nódulo: segmenta nódulos suspeitos através de 

técnica baseada na Transformada de Watershed, desenvolvida por Santos (2002); 

l) Classificação de Nódulos: através do grau de intensidade, da padronização 

BI-RADS por Patrocinio (2004) e dos cinco tipos de contornos por Ribeiro 

(2006). 
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 Figura 3.2 - Diagrama das etapas desenvolvidas e adaptadas para o funcionamento 
automático do CAD.net. Fonte: Angelo (2007). 

 

 

Após a finalização do CAD.net por Angelo (2007), várias outras pesquisas têm sido 

desenvolvidas no intuito de aprimorar as etapas do Esquema CAD, seja por meio de novas 
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técnicas de pré-processamento (GÓES, SCHIABEL e SOUZA, 2011; BARBOSA FILHO, 

et al., 2011), seja na elaboração de novos módulos do esquema (MENECHELLI (2013), 

voltado para achados secundários, ou MARCOMINI (2013), voltado para análise de 

nódulos em imagens ultrassonográficas de mama). Além disso, o esquema tem sido 

completamente remodelado, visando à sua aplicação na rotina clínica do diagnóstico em 

mamografia (SCHIABEL et al, 2012). 

Neste trabalho é retomado o foco na segmentação de nódulos (RIBEIRO et al., 

2013), Figura 3.2 item k), para que seja possível melhorar sua qualidade e aumentar a 

precisão, pois testes realizados mostram que, em diversos casos, o modelo de Santos (2002) 

não é capaz de representar adequadamente o nódulo da imagem original, conforme 

exemplo na Figura 3.3.  

  

  
a) Imagem Original b) Watershed 

Figura 3.3 - RI de uma imagem a) original e b) segmentada utilizando as Transformada de 
Watershed. 

 

 Ao longo dos anos, constatou-se que a Transformada Watershed (Figura 3.4) 

apresenta problemas na representação do nódulo. Isso, por sua vez, gera problemas para os 

classificadores de nódulos mamários, pois o que difere os tipos de nódulos (por contorno 

ou forma) normalmente são características sutis. Por isso, novas técnicas de segmentação 

foram pesquisadas neste trabalho, conforme será apresentado adiante. Constatou-se que, 

entre elas, o modelo autoorganizável EICAMM foi a que mostrou o melhor potencial para 

a finalidade de segmentar com precisão nódulos de vários tipos, inclusive para casos 

críticos de imagens de mamas densas. Assim, no Capítulo 4 a seguir apresenta-se a teoria 

sobre o modelo EICAMM, assim como suas aplicações prévias. E, no capítulo seguinte, 

são consideradas as descrições da metodologia que possibilita a aplicação inédita de tal 

modelo à segmentação de nódulos suspeitos em imagens mamográficas digitais.  
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______________________________________________________________________ 

 

4 - Enhanced ICA Mixture Model (EICAMM) 

 
______________________________________________________________________ 

 

Segundo Rezende (2005) os pontos-chave nos Sistemas Inteligentes (SI) são: a 

habilidade para usar conhecimento, para desempenhar tarefas ou resolver problemas; e a 

capacidade para aproveitar associações e inferência para trabalhar com problemas 

complexos que se assemelham a problemas reais. 

Os Sistemas Inteligentes podem ser utilizados tanto para a segmentação como para a 

classificação de imagens mamográficas, porém, a segmentação não deixa de ser uma forma 

de classificação de padrões. Neste capítulo, é discutindo o modelo EICAMM, uma nova 

abordagem a ser aplicada para a segmentação de nódulos mamários em esquemas CADx. 

 

4.1 Análise de Componentes Independentes (ICA) 

 

A técnica da Análise de Componentes Independentes (ICA) (HYVÄRINEN, 

KARHUNEN e OJA 2001; COMON 1994), que é uma generalização da Análise de 

Componentes Principais (PCA) (HYVÄRINEN, KARHUNEN e OJA 2001), em linhas 

gerais pode ser compreendida como uma técnica de análise ou separação de fontes 

estatisticamente independentes a partir de um determinado modelo de mistura das fontes 

originais.  

Sua origem está diretamente ligada ao problema de separação cega de fontes (em 

inglês blind source separation - BSS), conhecido como cocktail-party (HERAULT e JUTTEN, 

1986). 
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Para exemplificar o funcionamento do método ICA considere a existência de vários 

sinais emitidos por fontes ou objetos físicos diferentes. Um exemplo muito utilizado é o 

sinal da fala (HYVÄRINEN, KARHUNEN e OJA 2001; OLIVEIRA, 2004; LEITE, 

2005), porém, pode ser utilizado em diferentes problemas como: o sinal elétrico emitido 

por diferentes áreas do cérebro, as ondas de rádio emitidas pelos telefones móveis, e de 

vários sensores ou receptores em diferentes posições 

Por exemplo, para separar a fala de três pessoas conversando em uma sala com três 

microfones posicioandos em locais diferentes desta sala, sendo que cada sinal registrado é 

uma soma ponderada (combinação não linear) dos diferentes sinais das fontes originais 

(HYVÄRINEN, KARHUNEN e OJA 2001; OLIVEIRA, 2004; LEITE, 2005). Cada 

sensor ou receptor grava uma amostra ao longo do tempo, que podem ser expressas como 

x1(t), x2(t) e x3(t). Essas amostras são, portanto, misturas das falas de cada pessoa, que serão 

denotadas como s1(t), s2(t) e s3(t).  

Os sinais da Figura 4.1, segundo Leite (2005), são falas do filme Matrix, gravadas 

em .wav separadamente, ou seja, o sinais de áudio originais.  

 

 
Figura 4.1 - Sinais de Áudio Originais. Sendo que a) é o final da fala do personagem Neo; 

b) do personagem Choi e c) do personagem Cypher do filme Matrix. 
Fonte: Leite (2005). 

 

 

a) 

b) 

c) 
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Matematicamente, isso é representado pelas Equações 4.1 a 4.3. 

 

x1(t) = a11 . s1(t) + a12 . s2(t) + a13 . s3(t)           (4.1) 

 

x2(t) = a21 . s1(t) + a22 . s2(t) + a23 . s3(t)           (4.2) 

 

x3(t) = a31 . s1(t) + a32 . s2(t) + a33 . s3(t)                  (4.3) 

 

onde aij são parâmetros que dependem das distâncias entre os microfones (sensores) e os 

interlocutores (fontes). O parâmetro aij não é conhecido; se o fosse, o problema se 

resumiria na solução de uma equação linear. O objetivo é estimar os três sinais originais 

s1(t), s2(t) e s3(t), usando somente os sinais registrados em x1(t), x2(t) e x3(t).  

Na Figura 4.2, segundo Leite (2005), os sinais trazem as misturas das falas originais. 

 

 
Figura 4.2 - Sinais obtidos a partir da mistura dos sinais de fala da Figura 4.1.  

Fonte: Leite (2005). 
 

A ICA propõe separar as três fontes partindo do simples pressuposto de que elas 

são estatisticamente independentes entre si. 

 

 

a) 

b) 

c) 
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Figura 4.3 - Sinais originais estimados a partir da mistura observada na Figura 4.2. 

Fonte: Leite (2005). 
 

 Na Figura 4.3, segundo Leite (2005) revela as componentes estimadas. Observe que 

os sinais b), a) e c) da Figura 4.2 guarda correspondência com os sinais a), b) e c) da Figura 

4.1, respectivamente. Demonstrando assim que a ordem das componentes indpendentes 

não pode ser estimada. A energia dos sinais também nãoe é a mesma do original, mas o 

sinal audível é o mesmo. 

A ICA possui diversas aplicações nas áreas de: sinais de sonar; telecomunicações; 

sinais da atividade cerebral (através de um eletroencefalograma); extração de parâmetros a 

ser utilizados pelo processamento de sinais digitais; mamografia, entre outros. 

 

4.2 Modelo 

 

O modelo de mistura consiste de n dados observáveis x1, x2, . . . , xN modelados 

como combinação linear de n variáveis aleatórias latentes s1, s2, . . . , sN, estatisticamente 

independentes, Equação 4.4. 

 

xi = ai1 . s1 + ai2 . s2 + . . . + ain . sn, para todo i = 1, . . . , N,            (4.4) 

 

a) 

b) 

c) 
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onde ai,j (i, j = 1, . . . , N) são alguns coeficientes reais e A é a matriz com os coeficientes ai,j. 

Em notação vetorial, o modelo ICA pode ser escrito como a Equação 4.5 ou, de forma 

equivalente, através da Equação 4.6. 

 

x = A . s                (4.5) 

 

i
s

N

i
i

ax ∑
=

=
1

               (4.6) 

 

Os vetores ai são as colunas da matriz A.  

Após estimar a matriz A, é possível calcular a sua inversa W e obtêm-se as 

componentes independentes, Equação 4.7. Dessa forma, também se deve assumir que a 

matriz de coeficientes A é inversível. 

 

s = W . x                (4.7) 

 

4.3 ICA Mixture Model (ICAMM) 

 

O ICA Mixture Model (ICAMM), Modelo de Mistura ICA (LEE, LEWICKI e 

SEJNOWSKI 2000) tem como objetivo superar uma limitação da técnica ICA, que 

consiste na suposição de que as fontes geradoras dos dados são independentes. Na 

ICAMM esta suposição foi relaxada utilizando-se o conceito de modelo de misturas. 

Segundo Oliveira (2004), cada classe é descrita por uma combinação linear de 

fontes independentes com densidades não Gaussianas. O algoritmo encontra as 

componentes independentes e a matriz de base, para cada classe, utilizando Infomax 

Estendido (LEE, GIROLAMI e SEJNOWSKI, 1999), que é o algoritmo de aprendizagem, 

e calcula a probabilidade de pertinência de classe para cada padrão, sendo suas regras de 

aprendizagem derivadas utilizando o método de otimização do gradiente ascendente para 

maximizar a função de log-verossimilhança dos dados. 

Apesar de algumas características promissoras do ICAMM terem sido reportadas 

em (LEE, LEWICKI e SEJNOWSKI, 2000), em Oliveira (2004) foram constatados 

problemas, um deles relacionado ao fato de que o seu algoritmo de aprendizagem é 

baseado em uma técnica de otimização de gradiente, sendo afetado, entre outros fatores, 

por algumas limitações associadas a esse tipo de abordagem. Além disso, em Oliveira 
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(2004) foram detectados alguns aspectos relativos à sua formulação e implementação que 

poderiam ser melhorados para tornar o método mais eficiente. Tais propostas de melhorias 

deram origem ao modelo EICAMM (OLIVEIRA e ROMERO, 2004; 2008). 

 

4.4 Enhanced ICA Mixture Model (EICAMM) 

 

Segundo Oliveira e Romero (2008), o desenvolvimento do modelo EICAMM 

baseia-se em melhorias que foram adicionadas ao ICAMM original por meio da 

incorporação de algumas características de métodos de otimização não linear. Nesse 

sentido, o método de Levenberg-Marquardt (MASTERS, 1995) foi incorporado ao 

algoritmo de aprendizagem para garantir e melhorar a convergência do modelo.  

Apesar de características promissoras da ICAMM terem sido relatada em Lee, 

Lewicki e Sejnowski (2000), algumas limitações na abordagem deste tipo têm sido 

apontadas em Oliveira & Romero (2004). O primeiro está relacionado com o fato do 

algoritmo de aprendizagem basear-se numa técnica de otimização de gradiente e, assim, ele 

pode ser afetado, entre outros fatores, por alguns inconvenientes associados a este tipo de 

abordagem. Além disso, Oliveira & Romero (2004) mostraram que alguns aspectos de sua 

formulação e execução poderiam ser melhorados, a fim de tornar o método mais eficiente, 

tais como a incorporação de algumas características de métodos de otimização não linear 

para o processo de aprendizagem. Neste sentido, a técnica de Levenberg-Marquardt 

(MASTER, 1995) foi integrada ao algoritmo de aprendizagem para garantir e melhorar a 

convergência do modelo. Finalmente, foi proposta uma formulação alternativa ao modelo 

ICA gerador. Tais melhorias para o ICAMM deram origem ao modelo de mistura reforçada 

EICAMM (OLIVEIRA e ROMERO, 2004, 2008). 

O modelo EICAMM é um método de agrupamento com base no modelo ICAMM 

(LEE, GIROLAMI e SEJNOWSKI, 1999; LEE, LEWICKI e SEJNOWSKI, 2000), que 

considera que os pontos a serem agrupados foram gerados por um processo 

matematicamente descrito como mistura de densidades de probabilidade k classes. Nesse 

sentido, o objetivo do algoritmo de agrupamento é encontrar os parâmetros de cada 

distribuição de classe e atribuir cada amostra de acordo com a maior probabilidade.  

O procedimento para estimar os parâmetros de distribuição para cada classe tem 

como objetivo maximizar a função de verossimilhança dada pela Equação 4.8: 

).|(
1

)|( θθ
t

xp
T

t
Xp

=
∏=                                                                                               (4.8)   
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onde X = {x1,..., xT}  são os dados de entrada, Ɵ = {Ɵ1, ..., Ɵk} são parâmetros 

desconhecidos para cada p(x|Ck, Ɵk) onde Ck denota a classe k. Supõe-se que o número de 

classes k é conhecido. No modelo EICAMM (OLIVEIRA e ROMERO, 2004, 2008), os 

dados de entrada de cada classe são obtidos da Equação 4.9: 

 

).
k

b
k

(s
k

A
t

x +=                                                                                                       (4.9)  

 

onde Ak é uma matriz N x M e bk é o vetor de bias  para a classe k. O vetor sk é chamado de 

vetor de origem para esta classe. Por simplicidade, neste caso, o número de origens (M) é 

igual ao número de combinações lineares (N). 

O modelo EICAMM é utilizado para classificar os pontos de dados sem rótulo 

através de um processo de estimativa para os parâmetros de cada classe θk = (Ak, Bk), e as 

probabilidades de classe para cada ponto de dados. Este processo de aprendizagem 

interativo, que realiza a ascensão do gradiente na função likelihood, é apresentado nas 

seguintes etapas: 

 

1. Calcular os dados de log-verossimilhança (log-likelihood) para cada classe, de acordo com 

Equação 4.10: 

 

))log(det()(log),|(log
k
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kk

C
t

xp −=θ                                                                    (4.10) 

 

onde, sk = (Ak
-1 xt) –bk, assumindo que A é uma matriz ortogonal. Em seguida, por uma 

propriedade de ortogonalidade, tem-se que A-1 = AT. Esta hipótese simplifica os cálculos 

nesta etapa. 

 

2. Calcular a probabilidade de cada classe, dado o vetor de dados xt, por Equação 4.11: 
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3. Orthogonalizar a matriz de base Ak conforme Equação 4.12: 
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4. Estimar a função de log-verossimilhança, onde o termo log p(sk) é modelado pela 

Equação 4.13: 
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log(cosh)(log                                                                      (4.13) 

 
O algoritmo de aprendizagem converge quando a mudança na função de log-

verossimilhança entre duas iterações sucessivas é menor do que uma pequena constante 

pré-determinada (por exemplo, valores tais como 0,01 ou 0,001).  

A etapa de classificação consiste no processamento de cada ponto de dados com os 

parâmetros de aprendizagem Ak e bk. Em seguida, as probabilidades de classe condicionais 

p(Ck|xt ,θ) são calculadas para todas as k classes e o rótulo da instância correspondente são 

atribuídos à classe mais provável.  

Modificações importantes foram incorporadas para o aperfeiçoamento do modelo 

ICAMM que deram origem ao modelo EICAMM. Elas estão sendo apresentadas a seguir e 

foram obtidas de OLIVEIRA e ROMERO (2004; 2008). 

 

4.4.1. Reformulação do Modelo de Classes 
 

No EICAMM (OLIVEIRA e ROMERO, 2008), os dados de cada classe são 

descritos pela Equação 4.9 que se refere a uma das alterações realizadas no modelo 

ICAMM, Equação 4.14.  

 

k
b

k
s

k
Atx += .                     (4.14) 

Segundo Oliveira e Romero (2008), a justificativa para a reformulação do modelo 

de classe reside no fato de que, na abordagem infomax, supõe-se a ausência de ruídos nos 

sensores x, ou, no máximo, a existência de sinais com poucos ruídos aditivos. Portanto, 

para garantir a ausência de ruídos adicionados aos sensores, estes ruídos são considerados 

como adicionados às fontes s, antes do processo de mistura, de acordo com o modelo 

generativo ICA apresentado na Equação 4.4. 
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4.4.2. Regras de Aprendizado para os Termos de Bias 
 

A Equação 4.13 tem como base uma alteração, referente a uma nova regra de 

aprendizado para os termos de bias bk para cada classe, considerando-se, aqui, a função de 

transferência como sendo a tangente hiperbólica, Equação 4.15: 

 

∆bk = −2 tanh(sk)                     (4.15)  

 

Essa nova regra de aprendizado tem como objetivo ser mais informativa para os 

termos de bias bk. Por isso, no EICAMM, uma nova regra de aprendizado é derivada 

utilizando a abordagem proposta em BELL e SEJNOWSKI (1995) para maximizar a 

informação mútua que a saída y de um processador de rede neural possui sobre a sua 

entrada x. De acordo com essa ideia, quando uma única entrada x passa através de uma 

função de transferência não linear g(x), resulta em uma variável de saída y, de modo que a 

informação mútua entre essas duas variáveis é maximizada.  

Segundo Oliveira e Romero (2008), por meio dessa transformação, as partes de alta 

densidade da função de densidade de probabilidade (fdp) de x alinha-se com as partes de 

alta inclinação da função g(x), como apresentado na Figura 4.4. Dessa forma, as regras de 

aprendizado para pesos e biases em uma rede neural, de acordo com a abordagem em BELL 

e SEJNOWSKI (1995), são formuladas utilizando os gráficos da Figura 4.4.  

 

a) Função Logística b) Derivada da Função Logística 

Figura 4.4 - (a) A função logística (y = 1/(1 + exp(−x))) e (b) sua derivada 








−=

∂

∂
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y .  

Fonte: Oliveira e Romero (2004). 
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As vantagens dessa nova regra em relação à regra correspondente no ICAMM são: 

• A regra do EICAMM é adaptativa no sentido que leva em conta, na 

iteração corrente, os resultados obtidos nas iterações anteriores.  

• Sua formulação está de acordo com a teoria de maximização de 

informação formalmente proposta em BELL e SEJNOWSKI (1995), que 

relaxa a suposição em que se baseia a ICAMM de que um grande volume de 

dados de entrada esteja disponível. 

 
4.4.3. Ortogonalização das Matrizes de Base 
 

Ortogonalizar a matriz de base Ak utilizando a Equação 4.12, sendo outra 

modificação no ICAMM que foi incorporada ao modelo EICAMM por meio da suposição 

de que as matrizes Ak são ortogonais, de modo que A
−1 = AT. 

 
4.4.4. Incorporação de Informações de Segunda Derivada 
 

A fim de acelerar a convergência do algoritmo e garantir a aproximação do mínimo 

local da função, uma modificação na regra de atualização foi proposta em OLIVEIRA e 

ROMERO (2008) através da incorporação da segunda derivada, usando os métodos de 

Newton e Levenberg-Marquardt. 

 

4.5 Aplicações 

 

Na proposição da nova técnica (EICAMM), concebeu-se a aplicação na 

segmentação de quatro tipos de imagens, conforme exemplificado na Figura 4.2 

(OLIVEIRA & ROMERO, 2008). Além disso, também foi desenvolvida com intuito de 

funcionar como classificador de características, sendo aplicada com sucesso para sumarizar 

texto de tradução automática/Machine Translation (MT) (CUEVAS et al., 2008). 
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a) Imagem Original 

 
b) Imagem segmentada pela EICAMM 

(2 classes). 

  
c) Imagem Original 

 
d) Imagem segmentada pela EICAMM 

(2 classes) 

  
e) Imagem Original 

 
f) Imagem segmentada pela EICAMM 

(2 classes) 

  
g) Imagem Original 

 
h) Imagem segmentada pela EICAMM 

(2 classes) 
Figura 4.5 - Imagens originais e segmentadas em 2 classes, utilizadas nos experimentos 

com a EICAMM. 
Fonte: Oliveira e Romero (2008). 

 

Segundo Oliveira e Romero (2008) as imagens originais da Figura 4.2 foram 

segmentadas pela EICAMM em duas e três classes. Na Figura 4.2 (a) é apresentada uma 

imagem conhecida como Lena, amplamente utilizada na literatura de processamento de 

imagens, por ser de domínio público há vários anos; a imagem Figura 4.2 (c) faz parte de 

um conjunto de imagens demonstrativas do sistema PhotoCD da Kodak; a imagem Figura 

4.2 (e) faz parte de um conjunto de imagens de cena natural; e a imagem Figura 4.2 (g) foi 
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cedida para os experimentos deste trabalho pelo Departamento de Fitossanidade - UNESP 

- Jaboticabal. Tal imagem foi obtida por microscopia realizada em plantas para detecção de 

esporos, denominados de ascósporos.  
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______________________________________________________________________ 

 

5 - Segmentação de Nódulos Mamários 

______________________________________________________________________ 

 

Neste trabalho é investigado o potencial inovador do modelo de mistura EICAMM 

(OLIVEIRA e ROMERO, 2004; 2008) como uma ferramenta para Esquemas CAD em 

mamografia.  

Para isso, uma das tarefas da metodologia está na análise do comportamento de 

diferentes segmentadores para que seja possível verificar a eficiência do EICAMM em 

relação a outras técnicas de segmentação de nódulos mamários encontrados na literatura 

correlata. Como também, qual a melhor forma de medir a qualidade da segmentação obtida 

por meio das diferentes técnicas mencionadas. Contudo, mesmo sendo a vertente mais 

importante deste trabalho, ele não se restringe apenas à segmentação, mas também à 

classificação de imagens tendo como base as informações obtidas através das imagens reais 

e segmentadas pelo modelo EICAMM, com diversas análises de diferentes tipos de 

classificadores.  

Neste trabalho, o modelo EICAMM é comparado com as técnicas mais comuns 

utilizadas para segmentação de nódulos mamários segundo OLIVER et al. (2010), como, 

Watershed (SANTOS et al., 2002; PEI, WANG e XU, 2010), K-Means (BOUKERROUI et 

al., 1998; RAMANI, SUJITHA e PARAMESWARI, 2012), Fuzzy C-Means (CHEN e 

GIGER, 2006; VASUDA e SATHEESH, 2010) e a Rede Neural SOM (OPREA et al. 

2008; MARCOMINI, RIBEIRO e SCHIABEL, 2010). A medida de desempenho de cada 

técnica de segmentação estudada é comparada com as imagens recortadas por especialistas 

(ground truth), através da Area Overlap Measure (AOM) ou medida de similaridade Jaccard 
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(PEI et al., 2010; DACH et al., 2011). Os atributos extraídos da imagem real e segmentada 

pela EICAMM servirão como entrada para o aprendizado do classificador que utiliza a rede 

neural MLP. 

 

5.1 A Base de Imagens Mamográficas 

 

Para os experimentos realizados, dois banco de dados público foram utilizados, 

sendo eles, o Banco de Dados LAPIMO (http://lapimo.sel.eesc.usp.br/bancoweb) 

(MATHEUS e SCHIABEL, 2010) e DDSM - Banco de Dados Digital mamografia para 

rastreamento (http://marathon.csee.usf.edu/Mammography/Database.html) (HEATH et 

al., 2001). As imagens das duas bases de dados contém laudos médicos e no caso maligno 

informações sobre a biópsias. 

O LAPIMO contém 1.436 imagens (a partir de 411 pacientes) e as imagens 

correspondem a imagens de filmes digitalizados que são armazenados em um banco de 

dados físico. As imagens mamográficas foram digitalizadas em scanners a laser Lumiscan 

75 e 50, com 12 bits de resolução de contraste e resolução espacial de 0,075 mm e 0,150 

mm. Todas as imagens são gravadas no formato TIFF. Escolhemos o formato TIFF, 

porque ele é comumente usado para imagens médicas. Além disso, a biblioteca ImageJ 

utilizada neste trabalho para a leitura, processamento e assim por diante, consegue ler 

facilmente o formato TIFF. 

O DDSM contém cerca de 2620 DDSM casos disponíveis em 43 volumes, com 

resolução de contraste de 12bits e 16bits, resolução espacial entre 0,042 milímetros e 0,050 

mm. Todas as imagens são salvas em formato LJPEG. Em nossos experimentos, este 

formato foi alterado para o formato TIFF. Estas imagens são divididas em 43 grupos, 

contendo 80-450 imagens em cada uma delas. É necessário entrar em cada grupo para 

encontrar o tipo de interesse. 

 

5.2 Adaptação das entradas de dados do Modelo EICAMM para a 

segmentação de nódulos mamários 

 

A matriz de entrada X (v. Equação 4.8 do capítulo anterior) para o modelo 

EICAMM é composta pelas coordenadas de cada pixel da imagem original e os seus 

vizinhos, porém, para identificar o valor da vizinhança dos pixels localizados nas bordas da 

imagem é utilizado um “deslizamento de janela”.  
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Deslizamento de janelas com máscara são operações realizadas sobre todos os pixels 

da imagem: uma janela S de tamanho n x n centrada em f(x, y) percorre todos os pontos da 

imagem deslocando-se ao longo de cada linha e entre as várias linhas, da direita para a 

esquerda, de cima para baixo, até ter processado o último elemento da matriz imagem 

(MARQUES FILHO & VIEIRA NETO, 1999; GONZALEZ & WOODS 2010).   

Vários deslisamentos de janelas foram testadas como entradas para o modelo 

EICAMM, porém, após vários testes, foi constatado que, ao utilizar os deslizamentos 

padrões, o resultado das bordas das imagens segmentadas não era eficiente para nódulos 

mamários. Isso porque na utilização do deslizamento da Figura 5.1, as informações de 

borda são substituídas por pixels na cor preta. Com isso, todas as RIs segmentadas 

apresentaram as bordas com contorno em preto e ao utilizar a segunda forma de 

deslizamento (Figura 5.2), pixels brancos apareciam em locais onde não existia nenhuma 

informação referente a nódulos ou microcalcificação. 

 

 
Figura 5.1 - Primeira forma do deslizamento de janela utilizando máscara 3x3. 
 

 
Figura 5.2 - Segunda forma do deslizamento de janela utilizando máscara 3x3. 

 

Por isso, foi utilizado o deslizamento de janela, com máscara 3x3, porém, com 

réplica dos valores das bordas das RIs conforme Figura 5.3. 
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Figura 5.3 Deslizamento de janela com réplica de borda utilizando máscara 3x3. 

 

Na Figura 5.4 é apresentado um exemplo da relação das coordenadas de cada pixel 

da imagem original e seus vizinhos. 

 

 
Figura 5.4 - Exemplo da Matriz de entrada X para o modelo EICAMM. 

 

Na Figura 5.5 é apresentado o resultado obtido após aplicar três tipos diferentes de 

deslizamento em duas regiões de interesse (RI) originais – a) e b). O resultado obtido em c) 

mostrou falha na lateral esquerda da RI, apresentando uma linha em preto, e na parte 

superior da imagem, uma linha na cor branca. Já para a imagem d) demonstrou falha na 

lateral esquerda, direita e superior. Em e) houve falha apenas na lateral superior da imagem 

resultando uma linha em preto; contudo na imagem f) houve falha na lateral direita; e nas 
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imagens g) e h), através da réplica de bordas, os resultados obtidos demonstraram 

qualidade superior sem ocorrência de erros nas bordas. 

 

 
a) RI original 

 
 

 
b) RI original 

 

 
c) Primeira forma do deslizamento 

de janela Figura 5.1 

 
 

 
 

d) Primeira forma do 
deslizamento de janela Figura 5.1 

 

 
e) Segunda forma do deslizamento 

de janela Figura 5.2 

 
 

 
 

f) Segunda forma do 
deslizamento de janela Figura 5.2 

 

 
g) Deslizamento de janela com 

réplica da borda 

 
 

 
h) Deslizamento de janela com 

réplica da borda 
Figura 5.5 - Resultado obtido após aplicar diferentes de deslizamento de janelas, utilizando 
máscara 3x3 em duas imagens reais. a) e b) Imagens Originais; c) e d) Primeira forma do 

deslizamento de janela; e) e f) Segunda forma do deslizamento de janela; g) e h) 
Deslizamento de janela com réplica da borda. 

 

Diferentes deslizamentos de janela foram testados conforme Figura 5.5, porém, a 

melhor opção para a segmentação de imagens de nódulos através do modelo EICAMM foi 
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utilizando o deslizamento de janela com a repetição dos valores de pixel das bordas e, 

assim, reduz erros nas bordas da imagem resultante.  

 

5.3 Funcionamento da Segmentação 

 
Nos experimentos referentes à segmentação de imagens médicas, é investigado o 

modelo EICAMM, como uma ferramenta para Esquemas CAD em mamografia. Para 

análise de sua eficiência em relação a outras técnicas de segmentação de nódulos mamários, 

seu desempenho é comparado com as técnicas mais comuns utilizadas para classificação de 

padrões, como, Watershed (SANTOS et al., 2002; PEI, WANG e XU, 2010), K-Means 

(BOUKERROUI et al., 1998; RAMANI, SUJITHA e PARAMESWARI, 2012), Fuzzy C-

Means (CHEN e GIGER, 2006; VASUDA e SATHEESH, 2010) e finalmente a Rede 

Neural SOM (OPREA et al. 2008; MARCOMINI, RIBEIRO e SCHIABEL, 2010). 

Para medir a qualidade da segmentação obtida por meio das diferentes técnicas 

mencionadas, será utilizada a métrica Area Overlap Measure (AOM) ou medida de 

similaridade Jaccard (PEI et al., 2010; DACH et al., 2011). 

 

5.3.1 Enhanced ICA Mixture Model (EICAMM) 

 

Para os experimentos, utilizou-se o Matlab para a implementação do modelo 

EICAMM. Cada linha de entrada de dados X = {x1,..., xT} corresponde às coordenadas de 

cada pixel da imagem original e os seus vizinhos, como exemplificado no item 5.1, foi 

escolhida a repetição dos valores das arestas de pixel, para reduzir possíveis erros, referente 

a informações da borda da imagem, conforme item 5.1. 

Em todas as experiências com EICAMM assume-se que k = 2 é o número de 

clusters, 400 é o número máximo de iterações e 0,0001 é o limite de erro. Na Figura 5.6, 

pode ser visto o desempenho do modelo EICAMM para a segmentação de uma região 

densa. Na Figura 5.6 a) é exibida uma imagem original, sem pré-processamento 

(equalização por exemplo) em b) o resultado obtido após a segmentação usando EICAMM 

e em c) o corte de acordo com a radiologista especialista (RIBEIRO et al., 2013).  
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a) Original b) EICAMM c) Especialista 
Figura 5.6 - Segmentação da RI, sem pré-processamento, EICAMM x recorte do 

Especialista.  
Fonte: Ribeiro et al. (2013). 

 

5.3.2 Watershed 

 

O algoritmo Watershed (GONZALEZ e WOODS, 2010) tem sido utilizado por 

vários pesquisadores para a detecção e/ou segmentação de massa mamográfica. Nos 

experimentos, observou-se que o pré-processamento era necessário para reduzir o número 

de bacias iniciais. Neste trabalho, é utilizando o software desenvolvido por Santos et al. 

(2002). Um exemplo de segmentação pode ser visto na Figura 5.7 onde no item a) é 

apresentada a imagem original pré-processada (utilizando equalização de histograma) 

(GONZALEZ e WOODS, 2010), em b) é apresentado o resultado após a segmentação do 

Watershed e, finalmente, em c) é mostrado o recorte realizado pela especialista. 

 

  

a) Original b) Watershed c) Especialista 
Figura 5.7 - Segmentação da RI, com pré-processamento, Watershed x recorte do 

Especialista. 
Fonte: Ribeiro et al. (2013). 

 

5.3.3 Self-Organizing Map (SOM), 

 

A rede SOM utilizada para os experimentos apresenta topologia 10 x 10 neurônios, 

e foi implementada em Matlab. Ela recebe como entrada a imagem que é transformada em 

um vetor. A classificação da imagem de entrada se dá através ativação do neurônio 

vencedor e da verificação de proximidade, ou seja, aquele neurônio que estiver mais 

próximo de uma determinada classe vencerá a competição e autoorganizará os pixels em 

duas classes. Em seguida, uma nova imagem é criada com o mesmo tamanho que a original 

que irá receber o conteúdo da imagem segmentada, obtendo como saída uma imagem 
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binária (isto é, os pixels recebem os valores zero ou 255). Como pode ser visto na Figura 

5.8, em a) é mostrada a imagem original, sem pré-processamento, em b) o resultado após a 

segmentação usando SOM e no item c) o recorte de acordo com a especialista. De acordo 

com a Figura 5.8, SOM não consegue obter um contorno completo se a imagem original 

não estiver pré-processada. 

 

   

a) Original b) SOM c) Especialista 
Figura 5.8 - Segmentação da RI, sem pré-processamento, SOM x recorte do Especialista. 

Fonte: Ribeiro et al. (2013). 
 

5.3.4 K-Means 

 

O método de agrupamento mais conhecido e simples com base na distância, este é 

um algoritmo proposto por Forgy (1965). O seu objetivo principal é a partição de m pontos 

encontradas no espaço em k clusters, onde k é previamente conhecido. A ideia básica é a de 

escolher e atualizar os centroides k, uma para cada grupo a ser detectado (BOUKERROUI 

et al., 1998). Na sua formulação clássica, o objetivo da K-Means algoritmo é minimizar uma 

função objetivo que representa o erro quadrado entre o número total de amostras xi e seu 

agrupamento central cj, que é dada pela Equação 5.1. 

 
2
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2 é a medida de distância definida na implementação do algoritmo K-Means. 

As métricas distância Euclidiana e Manhattan são os mais comumente utilizados para este 

fim. 

Nas experiências, utilizou-se o MATLAB com o número de grupos igual a dois, que 

adota a distância Euclidiana. Na Figura 5.9, em a) é mostrada a imagem original, sem pré-

tratamento, em b) o resultado após a segmentação usando K-Means e em c) o corte ideal de 

acordo com o especialista. 
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a) Original b) K-Means c) Especialista 
Figura 5.9 - Segmentação da RI, sem pré-processamento, K-Means x recorte do Especialista. 

Fonte: Ribeiro et al. (2013). 
 

5.3.5 Fuzzy C-Means (FCM) 

 

O algoritmo de agrupamento Fuzzy C-Means (FCM) proposto por Bezdek (1981) 

tem como objetivo encontrar a partição fuzzy (Apêndice B) do conjunto de dados X 

compreendendo N dados (X = {xi, i = 1, 2, . . . , N| xi ∈ ℜ
m) em c classes (“clusters,” 

“groups”), onde cada dado xi é um vetor de características m-dimensional. O algoritmo 

assume que um determinado número de grupos c  é definido previamente, bem como o 

grau de “fuzzyficação” que serão armazenados em uma matriz V (mxc), onde o k (k = 1, 

2,...,c) linha que é um vetor m-dimensional. A partição é representada por uma classe c e 

por N partições da matriz U definida a seguir.  

Os elementos da matriz U, uki, representam os membros do i-th ponto de dados 

para a classe k. Em uma partição crisp (Apêndice B), o valor da adesão é binário, ou seja, 

um ponto de dados é atribuído para um valor de 1 se pertencer à classe k, e zero caso 

contrário. No entanto, como uma partição fuzzy, o valor de adesão (uki) continuamente varia 

entre 0 a 1 (NASCIMENTO et al., 2000). 

A Fuzzy C-Means foi implementada também usando o Matlab. Na Figura 5.10, em a) 

é mostrada a imagem original, sem pré-processamento, em b) o resultado após a 

segmentação usando Fuzzy C-Means e em c) de acordo com o recorte do especialista. Como 

pode ser visto na Figura 5.10, a Fuzzy C-Means não consegue obter um contorno completo 

se a imagem original não é pré-processada. 

 

   

a) Original b) Fuzzy 
C-Means 

c) Especialista 

Figura 5.10 - Segmentação da RI, com pré-processamento, Fuzzy C-Means x recorte do 
Especialista. Fonte: Ribeiro et al. (2013). 
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5.3.6 Area Overlap Measure (AOM) ou medida de similaridade de Jaccard 

 

A fim de analisar quatitativamente o resultado obtido para a segmentação de cada 

imagem pelas técnicas anteriormente mencionadas, a métrica conhecida como Area Overlap 

Measure (AOM) ou medida de similaridade de Jaccard (PEI et al., 2010; DACH et al., 2011) 

foi utilizada. Esta métrica foi adotada porque é considerada na literatura a mais adequada 

para a análise de forma. Uma radiologista experiente determinou manualmente a área 

correspondente à região do nódulo em cada imagem (segmentação manual do nódulo), o 

que é considerado nossa referência ou ground truth. A métrica Area Overlap Measure (AOM) é 

obtida pela equação: 

 

GTseg

GTseg

AA

AA
AOM

∪

∩
=                                 (5.2) 

 

onde Aseg é o conjunto de pixels correspondente ao achado segmentado automaticamente e 

AGT é o conjunto de pixels correspondente ao recorte do especialista considerado como 

ground truth. Para AOM, o valor ideal a ser considerado é 1. 

 

5.4 Segmentação de RIs 

 

As abordagens de agrupamento podem ser classificadas de acordo com a forma 

como elas definem matematicamente uma classe (ou cluster): com base em uma medida de 

distância, sendo as medidas mais clássicas a distância euclidiana, a distância de Manhattan e 

a correlação estatística; ou com base em um modelo probabilístico, modelo de mistura 

(DU, 2010). Em um modelo de mistura típica, cada grupo é representado por uma 

distribuição estatística paramétrica e os dados de todo o conjunto são, portanto, modelados 

por uma combinação linear (mistura) de tais distribuições.  

Neste trabalho, para elaboração do sistema de segmentação de massas, foi 

considerada a formulação do modelo de mistura à base de Análise de Componentes 

Independentes (ICA), em especial o Modelo Autoorganizavel EICAMM (OLIVEIRA e 

ROMERO, 2004; 2008), pois, além de mostrar bom desempenho em relação a outras 

técnicas estudadas, é a única que demonstrou ser capaz de segmentar RI de mamas densas 

com qualidade. 

Para avaliar e comparar o resultado da segmentação produzida pela técnica com as 

estruturas das imagens delimitadas pelo especialista (ground truth) foram estudadas diversas 
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métricas (WANG e BOVIK, 2002, 2004; 2009; DUBEY, HANMANDLY e GUPTA, 

2010; GONZALEZ e WOODS, 2010); porém, a técnica selecionada que melhor 

representou a realidade foi a Area Overlap Measure (AOM) ou medida de similaridade de 

Jaccard (PEI et al., 2010; DACH et al., 2011). Ela foi adotada porque é considerada na 

literatura mais adequada para a análise de forma. Todos os testes realizados com a métrica 

foram desenvolvidos utilizando o MATLAB. 

O primeiro experimento realizado com os segmentadores estudados (EICAMM, 

Watershed, SOM, K-Means e Fuzzy C-Means) teve como objetivo verificar a taxa de erro, ou 

seja, para as imagens de nódulo espera-se que o resultado, após a segmentação da região de 

interesse (RI), obtenha background na cor preta e nódulo em destaque na cor branca, caso 

esse resultado não fosse obtido foi considerado como um erro de segmentação, pois, as 

fases subsequentes do módulo CADx aguardam RIs com esta característica. No entanto, o 

segundo experimento teve com objetivo comparar o resultado obtido após a segmentação 

automática de RIs contendo nódulo, pelas diferentes técnicas de segmentação estudadas, 

com as RIs recortadas pelo especialista (ground truth) (RIBEIRO et al., 2013). 

 

5.4.1 Avaliação das técnicas de segmentação estudadas 

 

O objetivo deste experimento é avaliar a qualidade do resultado final da 

segmentação, ou seja, testar com quais das técnicas estudadas (EICAMM, Watershed, SOM, 

K-Means e Fuzzy C-Means) o resultado da segmentação da imagem original apresenta fundo 

(background) na cor preta e o nódulo em destaque na cor branca. A base de dados foi 

construída com 396 RIs que foram extraídas das bases do LAPIMO (MATHEUS e 

SCHIABEL, 2010) e DDSM (HEATH et al., 2001), conforme Tabela 5.1, envolvendo RIs 

de diferentes tamanhos e tipos de lesões (RIBEIRO et al., 2013). 

 
Tabela 5.1- Total de RIs para avaliar as várias técnicas . 

Lesão segundo 
o contorno 

Número de RIs 
LAPIMO 

Número de RIs 
DDSM 

Número Total de 
RIs 

Circunscrita 39 20 59 
Obscurecida 22 23 45 
Microlobulada 30 15 45 
Mal Definida 22 27 49 
Espiculada 22 183 205 

Total 135 261 396 
 

Para estes testes, 396 RIs foram segmentadas utilizando as técnicas EICAMM, 

Watershed, SOM, K-Means e Fuzzy C-Means, sendo distribuídas em lesões Circunscrita, 
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Obscurecida, Microlobulada, Mal Definida e Espiculada, como é mostrado na Tabela 5.1. 

Algumas imagens foram segmentadas incorretamente pela maioria das técnicas utilizadas, 

exceto pela EICAMM, que classificou a maioria das imagens corretamente – taxa de erro 

de 3,53%, como se verifica na Tabela 5.2. Na Figura 5.11 são mostrados exemplos de RIs 

classificadas pelas diferentes técnicas. Pode-se notar que as técnicas de K-Means (d) e SOM 

(f) exigiria um processamento coerente para apresentar fundo preto e nódulo em branco 

(RIBEIRO et al., 2013). 

 
     a) Original 

 

b) EICAMM 

 

c) Watershed 

 
d) K-Means 

 

e) Fuzzy C-Means  

 

f) SOM 

 
Figura 5.11 – Exemplo de RIs segmentadas incorretamente. 

Fonte: Ribeiro et al. (2013). 
 
 

Tabela 5.2 -Total de RIs com erro. 

Banco de 
Dados 

Lesão segundo 
o contorno 

EICAMM Watershed K-Means Fuzzy 
C-Means SOM 

LAPIMO 

Circunscrita 0 5 16 0 21 
Obscurecida 0 3 11 0 13 
Microlobulada 0 7 18 0 7 
Mal Definida 0 3 11 0 8 
Espiculada 0 0 12 0 7 

 Taxa de erro % 0,00 13,33 50,37 0,00 41,48 

DDSM 

Circunscrita 0 11 11 20 12 
Obscurecida 0 11 14 23 10 
Microlobulada 0 4 3 15 5 
Mal Definida 1 13 15 27 10 
Espiculada 13 94 82 159 91 

 Taxa de erro % 5,36 50,96 47,89 93,49 49,04 
 Total % 3,54 36,95 44,29 61,62 42,80 
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5.4.2 Análise da similaridade dos resultados obtidos pelas técnicas de 

segmentação estudadas em relação ao recorte do especialista (ground truth) 

 

Depois de selecionar, delimitar a área das massas pelo especialista e recortar a partir 

das imagens consideradas para os testes, todas as RIs foram segmentadas automaticamente 

por todas as técnicas já mencionadas. 

Outro conjunto foi utilizado, contendo 174 RIs sendo 152 lesões benignas dos tipos 

circunscritas, circular e oval; e 22 lesões malignas do tipo espiculado, com tamanhos 

diferentes. Na Tabela 5.3, é apresentado o número de RIs por tipo de lesão. Foi 

selecionado um número maior de lesões benignas pelo fato deste tipo de imagens 

apresentarem um erro de interpretação baixo. 

 

Tabela 5.3 - Número de RIs distribuído por bancos de dados  
de imagens mamográficas e diferentes lesões. 
Banco de 
Dados  

Lesões 
Número de 

RIs 
 
DDSM 

Circunscrita 20 
Circular 16 
Oval 18 

 
LAPIMO 

Circunscrita 39 
Circular 26 
Oval 33 

Epiculada 22 
 Total 174 

 

Como as imagens consideradas tinham resolução de 12bits e 16 bits, então, vários 

testes foram feitos para escolher a melhor representação para cada imagem, ou seja, 

quantos bits por pixel devem ser considerados para uma boa segmentação. Para os testes 

foram selecionadas resoluções padrões tais como 8bits, 12bits e 16bits.  

A partir destes testes verificou-se que 8 bits deve ser suficiente para representar cada 

pixel (Tabela 5.4). Para estes testes, foram utilizadas imagens segmentadas apenas pelo 

modelo EICAMM já que esta técnica apresentou um melhor desempenho no processo de 

segmentação no experimento descrito no item 5.3.1. Os resultados obtidos utilizando 152 

RIs benignas foram avaliados usando a medida de Jaccard comparando a segmentação 

realizada com as recortadas pelo Especialista (ground truth). 

Para todas as Tabelas 5.4 a 5.10, a porcentagem de acerto foi calculada com base no 

número de imagens corretas, que são os que estão mais próximos da medida de Jaccard, ou 
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seja, mais próximo do valor 1, isto é, maior do que um valor limiar definido como 0,5 

(RIBEIRO et al., 2013). 

 

Tabela 5.4 - Comparação entre as imagens (8bits e 12bits e 16bits) não equalizadas (NE) 
versus o diagnóstico do especialista 

.Banco de 
Dados 

Lesões não 
equalizadas 

Especialista 
x 

Imagem de 
8bits 

Especialista 
x 

Imagem de 
12bits/16bits 

DDSM 

Circunscrita 15 4 
Circular 11 4 
Oval 13 4 

LAPIMO 

Circunscrita 23 9 
Circular 20 6 
Oval 18 8 

 Total 100 35 
Porcentagem de acerto% 65,79 23,03 

 

Após os experimentos, Tabela 5.4, verificou-se que o resultado obtido por Jaccard, 

considerando a segmentação de 152 RIs com resolução de contraste de 8bits pelo modelo 

EICAMM em comparação com o recorte do especialista, mostrou acerto igual a 65,79%; 

ou seja, o número de imagens segmentadas próximas às marcações do especialista 

contabilizou um total de 100 das 152 RIs. No entanto, comparando-se as mesmas 152 RIs 

em resolução de contraste de 12 e de 16bits, a taxa de acerto foi de apenas 23,03% de 

acerto (35 imagens próximas ao recorte do especialista) (RIBEIRO et al., 2013). 

Na Tabela 5.5 estão sendo apresentados dois exemplos de resultados obtidos 

utilizando imagens com 8bits x 12bits/16bits. É possível observar que o excesso de 

precisão das imagens de 12bits/16bits trouxe problemas para o resultado da segmentação 

(RIBEIRO et al., 2013). 

Portanto, verificou-se que a redução da resolução de contraste para 8 bits da RI a ser 

segmentada não afetaria a obtenção de segmentação de boa qualidade, ou seja, os 

resultados após a segmentação ficariam iguais ou melhores que com as RIs em 12bits ou 

16bits. Sendo assim, a redução de contraste das RIs para 8 bits foi assumida como ideal 

somente como entrada para o segmentador. 
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Tabela 5.5 – Exemplo de resultados obtidos da comparação entre as imagens segmentadas 
pelo modelo EICAMM x 8bits e EICAMM x 12bits/16bits. 

Imagem Original 
Recorte do 
Especialista 

EICAMM x 
Imagem de 8bits 

EICAMM x 
Imagem de 
12bits/16bits 

   

    

 

A seguir, são apresentados alguns testes realizados com resolução de 8 bits para todas 

as técnicas estudadas neste trabalho para segmentar 152 RIs benignas utilizando o processo 

de equalização (GONZALEZ e WOODS, 2010). Verificou-se que para as técnicas SOM 

(Tabela 5.6), e Watershed (Tabela 5.7), a equalização é fundamental para a obtenção de uma 

boa segmentação. É mostrado nas Tabelas 5.6 e 5.7 que a SOM apresentou 73,68% de 

respostas corretas, enquanto a Watershed 40,79%. Estas tabelas mostram também que, sem 

equalização, a taxa de acerto é de aproximadamente 19,087% e 23,68% para as respectivas 

técnicas (RIBEIRO et al., 2013). 

 
Tabela 5.6 - Resultados obtidos pela Rede Neural SOM equalizadas (E) ou não equalizadas 

(NE). 
Banco de Dados  Lesões E NE 

DDSM 
Circunscrita 19 1 

Circular 11 4 
Oval 17 0 

LAPIMO 
Circunscrita 25 9 

Circular 15 10 
Oval 25 5 

 Total 112 29 
Porcentagem de Acerto % 73,68 19,08 
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Tabela 5.7 - Resultados obtidos pela Watershed equalizadas (E) ou não equalizadas (NE). 
Banco de Dados  Lesões E NE 

DDSM 
Circunscrita 6 4 

Circular 5 4 
Oval 13 0 

LAPIMO 
Circunscrita 12 12 

Circular 12 9 
Oval 14 7 

 Total 62 36 
Porcentagem de Acerto % 40,79 23,68 

 

A técnica EICAMM demonstrou um bom desempenho para a segmentação das 

imagens circunscrita e circulares não equalizadas, especialmente para imagens do banco de 

dados LAPIMO, pois têm melhor contraste. No entanto, de forma geral, incluindo as 

imagens do DDSM, obteve-se uma taxa de acerto de 45,39% para imagens com 

equalização e, 48,68% para as imagens não equalizadas (ver Tabela 5.8) (RIBEIRO et al., 

2013). 

 

Tabela 5.8 - Resultados obtidos por EICAMM equalizadas (E) ou não equalizadas (NE). 
Banco de Dados  Lesões E NE 

DDSM 
Circunscrita 12 8 

Circular 9 7 
Oval 12 6 

LAPIMO 
Circunscrita 11 21 

Circular 8 18 
Oval 17 14 

 Total 69 74 
Porcentagem de Acerto % 45,39 48,68 

 

De acordo a medida de Jaccard, como mostrado nas Figuras 5.12 e 5.13, para todas 

as técnicas o uso de equalização apresentou bons resultados, mas em algumas lesões da 

base de dados LAPIMO, a técnica EICAMM apresentou os melhores resultados sem a 

necessidade de equalização (RIBEIRO et al., 2013). 
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Figura 5.12 - Resultados obtidos pelo modelo EICAMM para imagens equalizadas ou não 
equalizadas do banco DDSM, utilizando a medida de Jaccard. 

Fonte: Ribeiro et al. (2013). 
 

 

 

Figura 5.13 - Resultados obtidos pelo modelo EICAMM para imagens equalizadas ou não 
equalizadas do banco LAPIMO, utilizando a medida de Jaccard. 

Fonte: Ribeiro et al. (2013). 

 

Em geral, para assegurar uma segmentação de confiança, o recorte do especialista 

tem sido comparado com as imagens segmentadas pelo processo acima referido (resolução 

de 8 bits com equalização), considerando-se todas as técnicas mencionadas, ou seja, um 

total de 760RIs, sendo 152RIs segmentada por cada técnica, em comparação com o recorte 

do especialista. Os resultados obtidos com as comparações realizadas com as 760RIs, 
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conforme Tabela 5.9, mostra que a equalização é fundamental para todas as técnicas. A taxa 

de acerto utilizando a medida de Jaccard foi de 48,02% para imagens segmentadas com 

equalização contra 40,25% sem equalização (RIBEIRO et al., 2013). 

 

Tabela 5.9 - Resultados de todas as técnicas com equalização (E) ou não (NE). 
Banco de Dados  Lesões E NE 

DDSM 
Circunscrita 57 35 

Circular 39 31 
Oval 53 29 

LAPIMO 
Circunscrita 78 80 

Circular 61 65 
Oval 77 66 

 Total 365 306 
Porcentagem de Acerto% 48,02 40,26 

 

Para verificar a eficiência do EICAMM como uma ferramenta para Esquemas CAD 

mamográficos, a técnica foi comparada a outras encontradas na literatura correlata 

(OLIVER, 2011). Na Tabela 5.10, segundo a medida de Jaccard, é mostrado que o modelo 

EICAMM tem uma precisão em torno de 46,71% em termos de proximidade com o corte 

fornecido pelo especialista, seguido pelo Fuzzy C-Means com precisão 36,18%, K-Means com 

34,87%, SOM com precisão de 19,74% e Watershed com precisão de 13,16%, considerando 

apenas lesões benignas (RIBEIRO et al., 2013). 

 

Tabela 5.10 - Comparativo entre técnicas de segmentação usando lesões benignas, obtidas 
através da medida de Jaccard. 

Banco de Dados  DDSM LAPIMO   

L
es
õe

s 

C
ir
cu

n
sc
ri
ta
 

C
ir
cu

la
r 

O
va

l 

C
ir
cu

n
sc
ri
ta
 

C
ir
cu

la
r 

O
va

l 

 
T
ot
al
 

P
or
ce

n
ta
ge

m
 

d
e 
A
ce

rt
o%

 

EICAMM 15 8 6 17 14 11  71 46,71 
Watershed 1 2 4 7 4 2  20 13,16 
K-Means 8 6 2 11 16 10  53 34,87 

F. C-Means 9 8 4 11 16 7  55 36,18 
SOM 5 6 6 8 3 2  30 19,74 

 

Novos testes foram realizados usando 22 RIs malignas (Tabela 5.11). Com base na 

análise da medida de Jaccard, EICAMM mostra semelhança com o recorte do especialista 

em torno de 50% para as lesões malignas, seguido pela técnica K-Means com 40,91%, SOM 



Capítulo 5 – Segmentação de Nódulos Mamários 

 

105

com 36,36%, Fuzzy C-Means com precisão de 31,82% e Watershed com 18,18 % de precisão 

(RIBEIRO et al., 2013). 

Tabela 5.11 - Comparações entre as técnicas de segmentação usando lesões malignas 

B
an

co
 d
e 

D
ad

os
 

L
es
õe

s 

E
IC

A
M
M
 

W
at
er
sh

ed
 

K
-M

ea
ns

 

F
uz

zy
 

C
-M

ea
ns

 

SO
M
 

LAPIMO Espiculada 11 4 9 7 8 

Porcentagem de 
Acerto% 50,00 18,18 40,91 31,82 36,36 

 

Com base nos experimentos realizados com diferentes técnicas de segmentação, 

utilizando imagens de duas bases (LAPIMO e DDSM), o modelo EICAMM mostrou-se 

mais eficiente e robusto e, por isso, foi selecionado como a técnica de segmentação do 

modelo CADx. Ou seja, a imagem resultante da segmentação servirá de entrada para os 

classificadores de contorno, forma e densidade. A seleção do modelo EICAMM foi devida 

à qualidade na representação do nódulo, além, do diferencial de segmentar imagens 

complexas, tais como imagens de mamas densas. No capítulo 6 são discutidos não apenas a 

elaboração dos classificadores, mas também os resultados obtidos com eles. 
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______________________________________________________________________ 

 

6 - Classificação de Nódulos Mamários 

______________________________________________________________________ 

 

Neste trabalho está-se desenvolvendo um novo classificador, que sistematiza seu 

resultado a partir da análise de contorno, forma e densidade do nódulo sob investigação. A 

análise de contorno é simplificada para indicar a tendência à benignidade ou malignidade, 

partindo de um modelo de classificação dos cinco contornos de nódulos desenvolvido 

previamente (RIBEIRO, 2006) – cujos resultados também são apresentados no final para 

efeito de incremento de informação para o usuário. A entrada para esse classificador utiliza 

tanto as RI originais como as correspondentes já segmentadas pela técnica EICAMM. 

Este novo classificador tem como objetivo não apenas indicar o grau de pertinência 

da estrutura sob análise em termos de benignidade ou malignidade, mas, anteriormente a 

isso, avaliar também se a área previamente selecionada como uma RI é realmente útil de ser 

avaliada – isto é, se pode ser considerada uma massa suspeita e, portanto, válida para 

análise.  

 

6.1  Funcionamento dos Classificadores 

 

 Para a extração de atributos, análise dos melhores e classificação dos padrões foram 

utilizadas diferentes técnicas que estão relacionadas a seguir. 
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6.1.1 Extração de atributos 

 

 Neste trabalho procurou-se aplicar algumas técnicas específicas, utilizadas por 

classificadores automáticos de esquemas CAD, como Descritores de Textura e 

Geométricos, com o objetivo de selecionar os mais significantes e que melhor 

caracterizassem os dados a serem classificados. 

 

6.1.1.1 Descritores de Textura de Haralick 
 

A textura possui três abordagens principais utilizadas em processamento de 

imagens (GONZALEZ e WOODS, 2010), sendo elas: abordagem estrutural, abordagem 

espectral e abordagem estatística. Neste trabalho foi dada ênfase à abordagem estatística, 

através dos 14 descritores de textura de Haralick (HARALICK et al., 1979) utilizando-se da 

matriz de coocorrência de níveis de cinza SGLD para calcular a probabilidade de 

ocorrência combinada de direção e distância entre pares de pixels com valores de 

intensidade semelhantes. Embora não exista uma definição formal, os descritores de 

textura fornecem medidas de propriedades como suavidade, rugosidade e regularidade.  

 

6.1.1.2 Descritores Geométricos 
 

Para a obtenção dos descritores geométricos, são utilizados os cálculos 

desenvolvidos por Patrocinio (2004), para o desenvolvimento dos primeiros módulos 

classificadores do Esquema CAD do LAPIMO (v. Capítulo 3 item 3.3). A partir das 

imagens binarizadas contendo nódulos, são calculados: os momentos cartesianos, os 

Momentos Invariantes de Hu, o Raio de Giração (RG), perímetro, área, compacidade e 

irregularidade. 

 

6.1.2  Multi-Layer Perceptron 

 

Para os classificadores de nódulos mamários foi utilizada a Rede Neural Artificial 

(RNA) MLP, a Perceptron Multicamadas, proposta por Rumelhat et al. (RUMELHART et 

al., 1986) é também conhecida como Rede Backpropagation e muito utilizada como 

classificador em esquemas CADx (PATROCINIO et al., 2000; 2001a; 2001b; BILSKA-

WOLAK et al., 2005, RIBEIRO et al., 2005a; 2005b; 2005c; 2005d; 2006a; 2006b; 2006c; 
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2007a, 2007b; 2008a; 2008b; 2010; 2011) – vide mais informações no Apêndice A. Possui 

aprendizado supervisionado, tem o objetivo de calcular o erro para a camada de saída e 

propagar este no sentido saída-entrada, ajustando os pesos de todas as camadas, através da 

retropropagação do erro (HAYKIN, 2009).  

O treinamento possui duas fases: a fase forward, utilizado para definir a saída da rede 

para um dado padrão de entrada, e a fase backward, que utiliza a saída desejada e a saída 

fornecida pela rede para atualizar os pesos de suas conexões, Figura 6.1 (HERTZ, 1991; 

AZEVEDO et al., 2000; BRAGA et al., 2000; HAYKIN, 2009; SILVA et al., 2010). 

 

 
Figura 6.1 - Ilustração das duas fases de treinamento da rede PMC. 

Fonte: Silva et al. (2010). 
 

 O processamento de cada nódulo é combinado com o processamento realizado 

pelos outros nódulos da camada anterior que estão conectados a ele. A rede MLP só é 

considerada treinada quando o erro entre as saídas obtidas e as saídas desejadas estiver 

reduzido a um valor aceitável, ou seja, um valor baixo que irá depender da aplicação para 

qual a rede está sendo treinada.  A arquitetura pode ser diferenciada em função do número 

de camadas e dos arranjos das conexões (HAYKIN, 2009; SILVA, et al., 2010), o 

equacionamento da MLP pode ser encontrado em HAYKIN (2009) e SILVA, et al. (2010). 

 

6.1.3 Análise dos Atributos 

 

Para o treinamento dos classificadores não é interessante utilizar muitos atributos 

que foram extraídos das imagens, sendo necessária a análise dos atributos para melhorar o 

desempenho do classificador. Desde Ribeiro (2006) alguns métodos foram estudados e 

utilizados nos testes para a seleção dos melhores atributos tais como: Distribuições 

Gaussianas (PATROCINIO et al., 2000; RIBEIRO et al., 2005a; 2005b; 2005c; 2005d; 
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2006a; 2006b; 2006c; 2007a; 2007b); SOM (COSTA e NETTO, 2001; RIBEIRO et al., 

2007a; 2007b); Matriz de covariância (HORN e JOHNSON, 1996; RIBEIRO, 2006) e 

Análise de variância com um fator ANOVA (LARSON e FARBER, 2007, p. 396-399; 

MENECHELLI e RIBEIRO, 2010). Porém, neste trabalho, para a análise e seleção dos 

atributos de entrada para os três novos classificadores foi utilizada a distribuição Gaussiana 

por demonstrar qualidade na seleção dos atributos. 

Para a Distribuição Gaussiana quanto menor a sobreposição das curvas, melhor o 

atributo poderá representar cada padrão, conforme pode ser visualizado na Figura 6.2, 

onde a base das curvas não se sobrepõe. No entanto, quanto maior essa sobreposição pior 

será a representação, conforme visualizado na Figura 6.3. Essa metodologia já foi utilizada 

por Patrocinio (PATROCINIO et al., 2000) anteriormente para seleção de atributos para 

classificação de microcalcificações utilizando Rede Neural Artificial MLP. Para os nossos 

experimentos, as distribuições gaussianas foram desenvolvidas em Matlab. 

 

 
Figura 6.2 - Distribuição Gaussiana sem a 

sobreposição das curvas. 
Figura 6.3 - Distribuição Gaussiana com 
sobreposição completa das curvas. 

 

6.2 Classificação de RIs 

 
Nos itens a seguir estão sendo discutidos os classificadores desenvolvidos para 

compor o módulo CADx para nódulo, sendo eles, classificação de RIs em imagens com 

nódulo e normais, segundo a forma, segundo o contorno, densidade e ensemble para que um 

“parecer” final possa ser apresentado pelo módulo.  
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6.2.1 Classificação de RIs em imagens com nódulo e normais (sem achados 

clínicos) 

 

Como os módulos do esquema CADx são interligados, a avaliação de RIs em termos 

de existência ou não de massas suspeitas é necessária para evitar que o esquema analise 

desnecessariamente uma RI sem nenhum tipo de achado clínico importante, além de 

reduzir as taxas de falsos positivos em relação à seleção automática de regiões de interesse a 

serem enviadas para o estágio de segmentação.  

Para o desenvolvimento deste item, foram utilizadas para a primeira fase de testes 

imagens do banco de dados do LAPIMO (MATHEUS e SCHIABEL, 2010), duas RNAs – 

a Rede SOM e a MLP (HAYKIN, 2009; SILVA et al., 2010) – e duas técnicas Fuzzy 

(Takagi-Sugeno (PEDRYCZ e COMIDE, 1998) e ANFIS (JANG, 1993, 1995a, 1995b, 

1996; CZOGALA, 2000), conforme Anexos C, D, E e F.  

Porém, ao acrescentar imagens da base de dados DDSM (HEATH et al., 2001) nos 

testes realizados com os classificadores que utilizam as técnicas MLP e ANFIS, conforme 

Anexo C e F, a taxa de acerto da rede baixou, sendo necessário, então, o início de novos 

treinamentos incluindo, além das imagens do banco de dados LAPIMO, as da DDSM. No 

entanto, para esse novo treinamento foi definido o uso da rede MLP, por ser uma técnica 

muito utilizada na literatura e por ter apresentado resultados relevantes nos testes iniciais 

(Anexo C). 

 Para os novos treinamentos, realizados com a rede MLP, utilizou-se uma base de 

imagens contendo 240 regiões de interesse (RIs), sendo 120 com nódulo (60 do banco de 

dados LAPIMO e 60 do DDSM) e 120 normais, sem a existência de nódulos (60 de cada 

base também). 

O método de validação utilizado no treinamento da rede neural MLP foi o cross-

validation (HAYKIN, 2009) conforme Anexo H. A arquitetura utilizada no treinamento é 

composta por dois atributos de entrada, os atributos de textura Variância (itens a e b da 

Figura 6.4) e Entropia da Diferença (itens c e d da Figura 6.4), uma camada neural 

intermediária contendo nove neurônios, dois neurônios na camada neural de saída, taxa de 

aprendizagem igual a 0,1 e Erro Quadrático Médio (EQM) igual a 10-7. Obteve-se 74,76% 

de acerto no treinamento e 77% de acerto na validação. Normalmente a porcentagem de 

acerto da validação é inferior aos valores obtidos no treinamento, porém, neste 

esperimento em especial ocorreu o oposto, pois, mesmo gerando as combinações do cross-
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validation aleatórias, o conjunto de validação continha um número maior de imagens da base 

de dados LAPIMO. 

 
a) Variância RI base LAPIMO 

 
b) Variância RI base DDSM 

 
c) Entropia da Diferença RI base 

LAPIMO 

 
d) Entropia da Diferença RI base 

DDSM 
Figura 6.4 - Gaussianas obtidas das RIs das bases de dados LAPIMO e DDSM. 
 

 Para os testes, após a identificação da melhor arquitetura e topologia, foi utilizada 

uma nova base de imagens compostas por 400 RIs, sendo 200 do banco de dados 

LAPIMO e 200 do DDSM. Após os testes, a rede obteve 83,75% de acerto, conforme 

Tabela 6.1, com valor de Az igual a 0,91, Tabela 6.2.  Na Figura 6.5 é apresentada a curva 

ROC obtida com os resultados do classificador. 

 

Tabela 6.1 - Número de acertos nos testes realizados com o classificador de RIs em 
imagens com nódulo e normais. 

 
Com nódulo 
(Classe 1) 

Sem nódulo 
(Classe 2) 

% Acerto 
(por classe) 

200 RIs com nódulo 170 30 85,00 
200 RIs sem nódulo 35 165 82,50 
400 RIs no Total %Total de Acerto 83,75 
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Tabela 6.2 - Resultado do melhor treinamento para classificar RIs em imagens com nódulo 
e normais. 

Classes 
MLP 

% nódulos  
Az 

VP FN FP VN 
RIs em imagens com nódulo 

e normais. 85% 15% 17,5% 82,5 0,91 

 

 
Figura 6.5 - Curvas ROC do resultado obtidos pelo classificador de RIs em imagens com 

nódulo e normais. 
 

6.2.2 Classificação segundo a Forma 

 
Um nódulo mamário pode ser classificado segundo a sua forma, apresentando cinco 

tipos de lesões, sendo elas: redonda, oval, lobulada, irregular e com distorção de 

arquitetura, Figura 2.6 (KOPANS, 2000). Na Figura 6.6 apresentam-se exemplos de 

imagens reais e suas lesões segundo a forma. Todas as informações referentes às lesões 

foram obtidas através de laudos médicos. 

 

     
a) Redonda b) Oval c) Lobulada d) Irregular e) Distorção de 

Arquitetura 
Figura 6.6 - Imagens mamográficas reais classificadas segundo a forma do nódulo.  
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Para o desenvolvimento do presente classificador, foram utilizadas para a primeira 

fase de testes imagens de 12bits do banco de dados LAPIMO, utilizando para segmentação 

a técnica Watershed (SANTOS et al, 2002) e para a classificação a rede neural MLP 

(HAYKIN, 2009). Estes experimentos foram divididos em imagens que simularam as 5 

formas das lesões (phanton digital) e imagens reais, conforme Anexo I.  

Porém, ao acrescentar nos testes do classificador as imagens do banco DDSM, a taxa 

de acerto da rede baixou de 82% para 67%, sendo necessário, portanto, o início de novos 

testes. Estes testes incluíram, além das imagens do banco de dados LAPIMO, as do banco 

DDSM e a segmentação das imagens pelo método EICAMM. 

A base de imagens utilizada no novo treinamento continha 80 imagens, sendo 40 da 

classificação Redonda e 40 do tipo Distorção de Arquitetura dos bancos LAPIMO e DDSM. 

Foram extraídas informações sobre os atributos geométricos e geradas suas respectivas 

Gaussianas referentes às imagens Redondas e com Distorção de Arquitetura, segmentadas pelo 

modelo EICAMM, e os melhores resultados podem ser visualizado no Anexo K. 

O método de validação utilizado para o treinamento da rede neural MLP foi o leave-

one-out (HAYKIN, 2009), devido ao número reduzido de imagens, conforme Anexo L. A 

arquitetura utilizada no treinamento é composta por um atributo de entrada, o atributo 

geométrico “Circularidade”, Figura 6.7, uma camada neural intermediária com três 

neurônios, dois neurônios na camada neural de saída, taxa de aprendizagem igual a 0,7 e 

Erro Quadrático Médio (EQM) igual a 1E-10. Os resultados do treinamento apontaram 

70% de acerto e 78% de acerto na validação.  

 

 
Figura 6.7 - Gaussianas, do atributo geométrico Circularidade, obtidas das RIs do 

banco de dados LAPIMO e DDSM. 
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Para os testes após a identificação da melhor arquitetura foi utilizada uma base de 

imagens compostas por 127 RIs, sendo 50 RIs Redondas e 77RIs com Distorção de 

Arquitetura, dos bancos de dados LAPIMO e DDSM, após os testes a rede obteve 74,02% 

de acerto, Tabela 6.3 e valor de Az igual a 0,83, Tabela 6.4. Na Figura 6.8 é apresentada a 

curvas ROC obtida com os resultados do classificador. 

 

Tabela 6.3 - Número de acertos nos testes da Rede Neural MLP. 

 
Redondo 
(Classe 1) 

Distorção 
(Classe 2) 

% Acerto 
(por classe) 

  50 RIs Redondas 27 24 54,00 

  77 RIs com Distorção 10 67 87,00 

127 RIs Total %Total de Acerto 74,02 
 

Tabela 6.4 - Resultado do melhor treinamento para classificar imagens segundo a forma 

Classes 
MLP 

% nódulos  
Az 

VP FN FP VN 
Redonda e 

Distorção de Arquitetura 
54% 48% 13% 87% 0,83 

 

 
Figura 6.8 - Curvas ROC do resultado obtidos pelo classificador segundo a Forma. 
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6.2.3  Classificação segundo o Contorno 

 

Segundo Kopans (2000), o nódulo pode ser classificado segundo o seu contorno, 

Figura 2.7, apresentando cinco tipos de lesões, sendo elas: circunscrita, obscurecida, 

microlobulada, mal definida e espiculada. Na Figura 6.9 estamos apresentando exemplos de 

imagens reais e suas lesões segundo o contorno. Todas as informações referentes às lesões 

foram obtidas através de laudos médicos. 

 

 
1) Circunscrito 

 
2) Obscurecido 

 
3) Microlobulado 4) Mal Definido 

 
5) Espiculado 

Figura 6.9 - Exemplo de RIs de nódulos mamários, representando cada uma das cinco 
classes de contorno. 

 

Os resultados apresentados a seguir correspondem aos experimentos realizados em 

duas etapas, que tiveram como objetivo classificar nódulos mamários por contorno. A 

primeira etapa de experimentos foi iniciada em Ribeiro (2006) e validada neste trabalho. Já 

a segunda etapa de experimentos teve como objetivo classificar os nódulos apenas em dois 

tipos mais específicos – (tendendo a) circunscrito, que está mais associado a uma lesão 

benigna, e (tendendo a) espiculado, que, ao contrário, associa-se mais usualmente a lesões 

malignas.  

 

6.2.3.1 Classificação de nódulos segundo os cinco contornos 
 

As mamografias utilizadas na primeira etapa foram obtidas do Hospital das Clínicas 

de Botucatu (UNESP) e do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (FMRP/USP), em 

scanners laser Lumiscan 75 (imagens do HSP) e 50 (demais), com 12 bits de resolução de 

contraste (4096 níveis de cinza) e com resolução espacial de 0,15 mm e 0,075 mm 

respectivamente, e as RIs foram identificadas por um médico experiente especialista. Todas 

as imagens selecionadas, Tabela 6.5, foram laudadas com base na caracterização dos cinco 

tipos de contornos de nódulos, segundo a padronização BI-RADS. 

Foram selecionadas 135 regiões de interesse; porém, para o treinamento, foi 

considerado um conjunto de 110 RIs de tamanhos variados, distribuídas em 22 imagens 

correspondentes a cada uma das cinco classes estudadas: circunscrita (classe 1), obscurecida 
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(classe 2), microlobulada (classe 3), mal definida (classe 4) e espiculada (classe 5). Para os 

testes (realizados em 2006) as RIs foram segmentadas utilizando a técnica Watershed e foram 

extraídos atributos de textura das imagens originais e geométricos das imagens 

segmentadas. 

 

Tabela 6.5 - Total das imagens selecionadas contendo laudo por contorno, banco de dados 
LAPIMO. 

Classes Contornos segundo 
Kopans (Kopans, 2000) 

Qtd. 
 

Nomes dos contornos 
descritos nos laudos 

1 Circunscrita 31 Bem Definido 
2 Obscurecida 25 Parcialmente Definido 
3 Microlobulada 29 Bocelado 
4 Mal Definida 22 Mal Definido 
5 Espiculada 28 Espiculado 
 Total  135 Imagens 

 

 Em Ribeiro (2006) foram realizados diversos treinamentos com várias combinações 

de classe. Como o número de imagens obtidas com laudo de contorno para o treinamento 

da rede neural possuía um número reduzido de imagens, foi utilizada para a validação do 

treinamento a técnica leaving-one-out (HERTZ et al., 1991; HAYKIN, 2009). 

Em todos os diversos testes realizados, verificou-se que os melhores resultados 

foram obtidos através da seleção dos atributos realizada paralelamente entre a Rede Neural 

SOM e a Distribuição Gaussiana, enquanto que a rede neural que produziu os melhores 

resultados na fase de classificação foi a Rede MLP. Com base nestas conclusões foram 

selecionados os treinamentos com maior Az e menor FN, conforme Tabela 6.6. A 

topologia da rede pode ser verificada na Tabela 6.7 (RIBEIRO et al., 2006c).  

 
Tabela 6.6 - Melhores resultados de todos os treinamentos. 

Classes 
MLP 

% nódulos por contorno 

Az Benignas Malignas VP FN FP VN 

Circunscrita, 
Obscurecida 
(Classes 1, 2) 

Microlobulada, Mal 
Definida e 
Espiculada 

(Classes 3, 4 e 5) 

82 18 39 61 0,80 

Circunscrita 
(Classes 1) 

Microlobulada e 
Espiculada 
(Classes 3 e 5) 

89 11 27 73 0,88 

Circunscrita 
(Classes 1) 

Espiculada  
(Classes 5) 

77 23 14 77 0,90 
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Tabela 6.7 - Topologias dos melhores resultados de todos os treinamentos. 

Classes 
MLP 

Topologia da rede 
Benignas 
(Classes) 

Malignas 
(Classes) Entrada 

Camada 
Esc. 1 

Camada 
Esc. 2 

 
Saída 

Tx. De 
Aprendizagem 

Erro 

1, 2, 3, 4 e 5 20 40 20 5 0,9 0,01 
1, 3 e 5 7 20 12 3 0,9 0,01 
1 e 5 7 20 12 2 0,9 0,01 

 

Como a quantidade de imagens não era expressiva para os testes em Ribeiro (2006), 

foram acrescentadas 25 RIs restantes, que, a rigor, representam apenas ruído dentro do 

conjunto nos treinamentos. Com isso, pode-se ter uma ideia do acerto do classificador. 

Após os testes, cujos resultados estão na Tabela 6.8, foi observado que houve uma redução 

no acerto total da rede, principalmente devido à classe 3, microlobulada, que é a classe mais 

complexa. Ainda assim, o Az se manteve alto (0,98) com FN igual a 5% e FP igual a 7%. A 

porcentagem de acerto médio ficou em 89%, conforme Tabela 6.9. 

 

Tabela 6.8 - Testes realizados com o Classificador Final, utilizando 135 imagens. 
 
 

Classes 

MLP 
% de Acertos por Classe  

% Média de Acerto 1 2 3 4 5 
1, 2, 3, 4 e 5 82 95 73 95 86 89 

 

Tabela 6.9 - Testes realizados com o Classificador Final, utilizando 135 imagens. 

Classes 
MLP 

% nódulos por contorno 
Az Benignas Malignas VP FN FP VN 

1, 2, 3, 4 e 5 95% 5% 7% 93% 0,98 
 

Com base nos resultados, o treinamento escolhido para compor o Classificador Final 

foi o conjunto formado pelos cinco tipos de contorno, com resultados obtidos pela rede 

neural MLP contendo arquitetura de 20 neurônios na camada de entrada, 40 neurônios na 

primeira camada neural intermediária, 20 neurônios na segunda cama neural intermediária e 

cinco neurônios na camada neural de saída, com taxa de aprendizagem igual a 0,9 e erro 

menor que 0,01.  

Novos testes foram realizados, então, com o classificador de contorno, utilizando o 

banco de dados LAPIMO, Tabela 6.10, e também conjuntos de imagens selecionadas da 

base DDSM, Tabela 6.11, porém, agora com as imagens segmentadas pela técnica 

EICAMM. 
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Para os testes utilizando imagens do banco de dados LAPIMO segmentadas pela 

técnica EICAMM, Tabela 6.10, foi obtido acerto médio a partir das taxas de acerto de cada 

classe igual a 71% e um total de 82,96% de acerto geral nas classificações entre Benigno e 

Maligno. Já nos testes realizados com 261 RIs do banco de dados DDSM, Tabela 6.11, os 

resultados são bem inferiores, mesmo após uma equalização de histograma utilizada para 

superar problemas de qualidade em termos de contraste, o que, porém, altera toda a 

estrutura real da imagem. Como estamos utilizando textura como um dos pontos principais 

da análise – pois não se prevê nesse classificador a baixa qualidade da imagem – a rede 

acaba errando a classificação correta de cada classe, obtendo acerto médio a partir das taxas 

de acerto individual de cada classe igual a 39%. Ainda assim, se manteve com um total de 

82,38% de acerto geral nas classificações entre Benigno e Maligno, mostrando influência 

dessa baixa qualidade de aquisição de imagem na classificação individual de cada classe. 

Decidiu-se manter a classificação com 5 tipos de contorno como um informativo a 

mais para o especialista – mas sem interferir na avaliação final do módulo como um todo. 

Essa decisão foi por conta da fragilidade do classificador, pois não foi previsto em Ribeiro 

(2006) trabalhar com imagens de baixa qualidade; ou seja, ele foi treinado com imagens de 

alta qualidade, das quais foram extraídos atributos como textura e intensidade, que utilizam 

como base de cálculo os níveis de cinza da imagem, e fazem parte do conjunto de entrada 

do classificador. O classificador de 5 tipos de contornos, ao receber uma imagem com 

qualidade inferior à utilizada no treinamento, se confunde e acaba errando muito, em 

especial os casos do tipo microlobulado – normalmente já complicados para avaliar mesmo 

por radiologistas experientes. Um agravante a isso é o fato de que a categoria 

“microlobulado” é frequentemente considerada como suspeita, o que tenderia a uma 

classificação genérica do tipo maligno. Então, para evitar erros devidos a problemas com a 

qualidade da imagem, foi feito um novo treinamento agora utilizando as imagens 

segmentadas pelo método EICAMM, sem utilizar nenhuma informação sobre os níveis de 

cinza das imagens – para que o mesmo problema não venha a ocorrer com o novo 

classificador de contornos, interferido assim, na classificação final do módulo CADx. 

Porém, como foi utilizando apenas atributos extraídos do nódulo após a segmentação 

(atributos geométricos), foi possível até o momento obter boa taxa de acerto para a 

classificação de dois tipos de contornos (ver Tabela 6.12), com taxa de acerto médio por 

classe igual a 87,38%. 
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Tabela 6.10 - Novos testes utilizando o banco de dados LAPIMO e imagens segmentadas 
pela técnica EICAMM. 

L
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s 
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 D
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C
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Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % 
Circunscrita 23 58,97 2 9,09 2 6,67 4 18,18 3 13,64 23 
Obscurecida 9 23,08 18 81,82 1 3,33 2 9,09 2 9,09 18 
Microlobulada 3 7,69 0 0,00 22 73,33 1 4,55 0 0,00 22 
Mal Definida 4 10,26 1 4,55 2 6,67 15 68,18 1 4,55 15 
Espiculada 0 0,00 1 4,55 3 10,00 0 0,00 16 72,73 16 

Total  39   22   30   22   22    
Benigno 32 82,05 20 90,91 3 10 6 27,27 5 22,73  
Maligno 7 17,95 2 9,09 27 90 16 72,73 17 77,27  

       % Acertos por classe 71,00% 
    % Acerto geral (Benigno/Maligno) 82,96% 
 
 
 
Tabela 6.11 - Novos testes utilizando o banco de dados DDSM, com pré-processamento 

(Equalização), e imagens segmentadas pela técnica EICAMM. 

L
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s 
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 C
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Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % 
Circunscrita 2 15,38 5 21,74 0 0,00 6 22,22 11 6,01 2 
Obscurecida 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 
Microlobulada 6 46,15 1 4,35 3 20,00 1 3,70 10 5,46 3 
Mal Definida 0 0,00 4 17,39 1 6,67 4 14,81 87 47,54 4 
Espiculada 5 38,46 13 56,52 11 73,33 16 59,26 75 40,98 75 

Total  13   23   15   27   183    
Benigno 2 15,38 5 21,74 0 0 6 22,22 11 6,01  
Maligno 11 84,62 18 78,26 15 100 21 77,78 172 93,99  

       % Acertos por classe 39,00% 
    % Acerto geral (Benigno/Maligno) 82,38% 
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6.2.3.2  Classificação de nódulos segundo dois contornos 
 

A base de imagens utilizada neste treinamento contém 148 RIs, sendo 74 imagens 

da classificação circunscrita e 74 Espiculada dos bancos LAPIMO e DDSM. Foram 

extraídas informações sobre os atributos geométricos e geradas suas respectivas gaussianas 

referentes às imagens contendo lesões circunscritas e espiculada, segmentadas pelo modelo 

EICAMM, e os melhores resultados podem ser visualizado no Anexo M. 

O método de validação utilizado para o treinamento da rede neural MLP foi o leave-

one-out (HAYKIN, 2009), conforme Anexo N. A arquitetura utilizada no treinamento é 

composta por dois atributos de entrada, os atributos geométricos Compacidade e 

Perímetro, Figura 6.10 e 6.11, possui 4 neurônios na camada neural intermediária e 2 

neurônios na camada neural de saída, taxa de aprendizagem igual a 0,5 e Erro Quadrático 

Médio (EQM) igual a 1E-10. Obtendo 80,78% de acerto no treinamento e 80,41% de 

acerto na validação. 

 

 
Figura 6.10 - Gaussianas, do atributo geométrico Compacidade, obtidas das RIs do 

banco de dados LAPIMO e DDSM. 
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Figura 6.11 - Gaussianas, do atributo geométrico Perímetro, obtidas das RIs do 

banco de dados LAPIMO e DDSM. 
 

Para os testes após a identificação da melhor arquitetura foi utilizada uma base de 

imagens compostas por 235 RIs, sendo 62 Circunscritas e 173 Espiculadas, dos bancos de 

dados LAPIMO e DDSM. Os resultados apontaram 80,34% de acerto (Tabela 6.12) e valor 

de Az igual a 0,93 (Tabela 6.13); a curva ROC obtida com os resultados do classificador  

pode ser visualizadas na Figura 6.12. 

 
Tabela 6.12 - Número de acertos nos testes da Rede Neural MLP. 

 
Circunscrito 
(Classe 1) 

Espiculado 
(Classe 2) 

% Acerto 
(por classe) 

   62 RIs Circunscrita 51 11 82,26 

 173 RIs Espiculada 13 160 92,49 

235 RIs Total %Total de Acerto 87,38 
 

Tabela 6.13 - Resultado do melhor treinamento para classificar imagens segundo dois tipos 
de contorno 

Classes 
MLP 

% nódulos  
Az 

VP FN VN FP 
Circunscrito e 
Espiculado 

92,49% 7,51% 82,26% 17,74% 0,93 
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Figura 6.12 - Curvas ROC do resultado obtidos pelo classificador segundo dois tipos de 

contorno. 
 

6.2.4 Densidade do Nódulo 

 

Uma característica importante que costuma ser observada pelo Radiologista é a 

densidade radiográfica do nódulo comparativamente ao fundo da imagem, pois quanto 

menos denso é o nódulo maior as chances de corresponder a uma característica benigna 

(KOPANS, 2000). 

Em especial para imagens de nódulos mamários, para definir densidade, foi 

utilizado o atributo de textura correlação (HARALICK et al., 1973) sem normalização: 

quanto maiores os valores de correlação dos níveis de cinza do nódulo, maior a quantidade 

de pixels claros nesta região e com isso, maior sua densidade (ou intensidade).  

 

∑∑ ∆∆

i j
lyxjiijP ,),(                 (1)  

 

P(i,j) indica a frequência de ocorrência de um par de níveis de cinza i e j, medido a 

partir de uma distância d e de um ângulo que pode ser de 0º, 45º,90º e 135º graus, ou seja, 

P(i,j) é a matriz de co-ocorrência dos níveis de cinza e ∆x, ∆y como sendo a distância de ∆x 

colunas e ∆y linhas que separam dois pixels vizinhos. 

 

∑ ∆∆∆∆ =
j

yxyx jiPiP ,, ),(,*)(  
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∑ ∆∆∆∆ =
i

yxyx jiPjP ,, ),()(*,  

 

Para analisar a densidade (intensidade) do nódulo e do fundo da imagem, foi 

necessário identificar seus níveis de intensidade de cinza separadamente; para isso, foi 

utilizada a imagem segmentada pela técnica EICAMM. A partir da imagem segmentada foi 

criada uma nova imagem: quando nela se verificou a existência da cor branca, foi mantida a 

cor da imagem original em níveis de cinza; caso contrário, os pixels foram mantidos na cor 

preta. O inverso foi feito para a obtenção dos níveis de cinza apenas do fundo da RI. 

Para os experimentos foram utilizadas 464 RIs de tamanhos variados sem pré-

processamento.  

No primeiro experimento, foram obtidas as correlações apenas dos nódulos das 

RIs. Para isso, foi necessário obter uma uma nova imagem de fundo preto e nódulo 

contendo os níveis de cinza da imagem original, conforme item c) das Tabelas 6.14 e 6.15. 

O nódulo com a menor correlação (menos denso), Tabela 6.14 item c), apresentou valor de 

intensidade igual a 3.571,22. Já o nódulo de maior correlação (mais denso), Tabela 6.15 

item c), apresentou o valor de intensidade igual a 49.198,25. Com base nesse experimento 

também foi verificado o valor base para que seja possível calcular a porcentagem de 

densidade do nódulo, sendo a maior intensidade igual a 49.198,25 que será aproximada para 

50.000 (maior valor de densidade que um nódulo pode obter). 

 

Tabela 6.14 - RI que obteve menor intensidade do nódulo. 

   

a) Original. b) EICAMM. c) Informações de cinza 
apenas do nódulo. 

Intensidade = 3.571,22      Percentual de densidade do nódulo = 7,14% 
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Tabela 6.15 - RI que obteve maior intensidade do nódulo. 

   

a) Original. b) EICAMM. c) Informações de cinza 
apenas do nódulo. 

Intensidade = 49.198,25      Percentual de densidade do nódulo = 98,40% 
 

No segundo experimento foram obtidas as correlações apenas do fundo das RIs. 

Para isso, foi necessário obter uma nova imagem com nódulo em preto e fundo contendo 

os níveis de cinza da imagem original, conforme item c) das Tabelas 6.16 e 6.17. O fundo 

(background) com a menor correlação (menos denso), Tabela 6.16, apresentou valor de 

intensidade igual a 563,58. Já o fundo de maior intensidade (mais denso), Tabela 6.17, 

apresentou o valor de intensidade igual a 18.806,17. Com base nesse experimento também 

foi verificado o valor base para que seja possível calcular a porcentagem de densidade do 

fundo, sendo a maior intensidade 18.806,17 que será aproximada para 19.000 (maior valor 

de densidade que um fundo pode obter). 

 

Tabela 6.16 - RI que obteve menor intensidade do background 

 

 

a) Original. b) EICAMM. c) Informações de cinza 
apenas do background. 

Intensidade = 563,58      Percentual de densidade do background = 2,97% 
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Tabela 6.17 - RI que obteve maior intensidade do background. 

 

 

a) Original. b) EICAMM. c) Informações de cinza 
apenas do background. 

Intensidade = 18.806,17      Percentual de densidade do background = 98,98% 
 

Para facilitar a análise dos dados, todos os valores de correlação obtidos de cada 

uma das 464 RIs foram normalizados entre 0 e 100%, de tal modo que imagens com 100% 

de densidade do nódulo apresentam valor de intensidade igual a 50.000; e com 100% de 

densidade do fundo apresentam valor de intensidade igual a 19.000. 

Para identificar os níveis de intensidade que proporcionarão classificar imagens 

entre benignas e malignas, combinando o nódulo e o fundo da imagem, foram separadas as 

imagens do conjunto selecionado (já normalizadas) entre o grupo de benignos (138 RIs) e 

de malignos (326 RIs). Após tal separação, foi calculada a média da intensidade do nódulo e 

do fundo de cada conjunto (casos benignos e casos malignos). Foram obtidos os valores da 

Tabela 6.18, em que se observa que as imagens com média de intensidade do fundo menor 

que 27% e nódulo menor que 28% possuíam características benignas. E acima deste valor 

com características malignas. 

 

Tabela 6.18 – Média de Intensidade do fundo e nódulo. 
Achados Qtd. de RIs Média Fundo Média Nódulo Média Razão 

Benignos 138 27% 26% 5% 

Malignos 326 33% 28% 2,5% 

  

Para validar, foram apresentadas as 464 RIs para o classificador estatístico de 

intesidade o que produziu acerto igual 73,91% para RIs benignas e 84,66% para as RIs 

malignas (ver Tabela 6.19 ), com acerto médio por classe igual a 79,29% e Az igual a 0,87 

(Tabela 6.20). A curva ROC pode ser visualizada na Figura 6.13. 
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Tabela 6.19 – Número de acertos nos testes referentes a densidade/intensidade do nódulo. 

 
Benigna 
(Classe 1) 

Maligna 
(Classe 2) 

% Acerto 
(por classe) 

 138 RIs Benignas 102 36 73,91 

 326 RIs Malignas 50 276 84,66 

464 RIs Total %Total de Acerto 79,29 
 

Tabela 6.20 - Resultado para classificar imagens segundo sua densidade. 

Classes 
MLP 

% nódulos  
Az 

VP FN VN FP 
Circunscrito e 
Espiculado 

84,66% 15,34% 73,91% 26,09% 0,87 

 

 
Figura 6.13 - Curvas ROC do resultado obtidos na classificação de imagens segundo a sua 

densidade/intensidade. 
 

6.2.5 Ensemble 

 

O conjunto de classificadores cujas decisões individuais são combinadas para 

classificar um novo caso é chamado ensemble (BERNARDINI, 2006). Um ponto positivo de 

ensemble é que a classificação combinando seus classificadores individuais pode tornar o 

processo de classificação mais preciso, uma vez que a probabilidade de vários 

classificadores apresentarem uma classificação incorreta é reduzida. Para isso, é necessário 

que as classificações sejam distintas (HANSEN e SALAMON, 1990). 
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 Por exemplo, assumamos que f = (f1, f2, f3) é um ensemble formado por três 

classificadores independentes e que o domínio de classes possui apenas duas classes, as 

quais podem ser nomeadas como classes “positiva” ou “negativa”. Para classificar um 

exemplo x ∈ X, deve-se classificá-lo em f1, f2 e f3; porém, nem todos os classificadores do 

ensemble irão predizer a mesma classe, sendo necessária a adoção de uma estratégia para a 

resolução do impasse. Uma possibilidade simples é contar cada classe com um voto e 

eleger como resposta do ensemble a classe mais votada. Vamos supor que em algum caso o 

exemplo foi classificado pelos três classificadores independentes como: f1 pertencente à 

classe positiva, f2 pertencente à classe positiva e f3 pertencente à classe negativa; então, o 

resultado final do ensemble seria a classe “positiva”. 

Como já mencionado anteriormente, para Kopans (2000) e Boff, Ruaro e Schuh 

(2006) a análise clínica dos nódulos deve incluir algumas observações importantes como 

tamanho, forma (Figura 2.6), contorno (Figura 2.7) e densidade.  

 

Tabela 6.21 - Base de Regras. 
Categorias Resultado Final 

I III V Tende a benignidade 

I III VI Tende a benignidade 

I IV V Tende a benignidade 

I IV VI Tende a malignidade 

II III V Tende a benignidade 

II III VI Tende a malignidade 

II IV V Tende a malignidade 

II IV VI Tende a malignidade 

 

 

Com base nessas informações e do auxílio de um especialista foi possível criar uma 

base de regras, conforme Tabela 6.21, proporcionando assim, uma resposta final ao 

módulo CADx para nódulo. As Categorias I, III e V que são apresentadas na Tabela 6.21 

têm como referência as características benignas, e as Categorias II, IV e VI as características 

malignas, conforme Tabela 6.22. 
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Tabela 6.22 - Categorias utilizadas na Base de Regras. 
Nódulo Categorias Descrições das Categorias 

Forma Categoria I Redondo/Oval 

 Categoria II Lobulada/Irregular/Distorção de Arquitetura 

   

Contorno Categoria III Circunscrita/Obscurecida 

 Categoria IV   Microlobulada/Mal Definida/Espiculada 

   

Densidade Categoria V Hipodensidade/Isodensidade 

 Categoria VI Hiperdensidade  
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______________________________________________________________________ 

 

7 - Módulo CADx para Detecção e Análise de 

Nódulos Mamários 

 
______________________________________________________________________ 

 
Segundo Baert et al. (2010), existem esquemas CADe comerciais que têm sido alvo de 

comparação com resultados obtidos em pesquisas para melhorar taxas de detecção, porém, 

não existe, até aqui, nenhum sistema comercial de CADx, apesar das pesquisas estarem 

muito próximas de alcançar este resultado, conforme Capítulo 3. 

Para que um sistema possa ser considerado um esquema CADx  é necessário que ele 

apresente informações sobre a lesão. Segundo Kopans (2000) e Boff, Ruaro e Schuh (2006) 

a análise clínica dos nódulos deve incluir algumas observações importantes como tamanho, 

forma (Figura 2.6), contorno (Figura 2.7) e densidade do nódulo. Por isso, o módulo 

CADx para análise automática de nódulos mamográficos está composto, conforme Figura 

7.1, de seis etapas: a) classificação de regiões de interesse (RIs) em imagens com nódulo ou 

normais (sem achados clínicos); b) segmentação das RIs utilizando para isso o modelo 

auto-organizavel EICAMM; c) classificação de eventual nódulo encontrado segundo o 

contorno; d) classificação segundo a forma; e) análise da densidade do nódulo e f) ensemble. 

A seleção automática de RIs corresponde a uma etapa precedente desenvolvida em 

pesquisa prévia do grupo (BARBOSA FILHO et al., 2011). 
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Figura 7.1 - Diagrama do módulo CADx para análise automática de nódulos mamográfico. 

 

Após identificados os melhores pesos dos classificadores (MLP) e a construção da 

base de regras (Capítulo 6), foi criada uma interface gráfica, utilizando a Linguagem de 

programação Java (LEMAY e CADENHEAD, 2005; MIRANDA, 2006; DEITEL, 2010; 

FURGERI, 2010), para apresentar os resultados obtidos após a análise geral do módulo 

CADx. Ao clicar o botão “Analisar” da Figura 7.2, a RI que se deseja analisar é selecionada 

(futuramente intenciona-se que venha automaticamente do módulo CADe). O primeiro 

classificador a ser executado tem como objetivo verificar se a região é uma área válida para 

análise, apresentando para o usuário o percentual de chance de ser uma área válida e as 

opções de continuar a análise ou não, conforme Figura 7.2. 
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Figura 7.2 - Mensagem inicial do módulo CADx para nódulos. 

 

Caso o usuário deseje continuar a análise da RI, uma sequência de procedimentos é 

executada: segmentação pelo modelo EICAMM, classificação segundo forma e contorno, e 

análise da densidade/intensidade do nódulo. Por fim, o resultado final obtido através do 

ensemble que utiliza uma base de regras criada por um radiologista especialista gera o 

resultado final do módulo CADx, conforme Figura 7.3. 
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Figura 7.3 - Exemplo ilustrativo de um resultado do módulo CADx para nódulos. 

 

No exemplo apresentado na Figura 7.3, o classificador segundo a forma verificou 

que este nódulo está a 86% de proximidade de um nódulo Redondo; tem também algumas 

características que dão uma tendência de 73% aproximadamente de um nódulo 

Circunscrito; e a densidade calculada do nódulo é igual a 33%, com densidade do fundo 

igual a 11%, o que lhe conferiria uma característica de malignidade. Com base nas regras, 

porém, o nódulo é caracterizado como tendendo à benignidade pela composição das 3 

saídas. O classificador de 5 tipos de contorno dá um maior detalhamento, informando que 

este está 62% próximo de ser um contorno Circunscrito; entretanto, ele também possui 

características que o categorizam com 1% de chances de ser um contorno Obscurecido, 

0% Microlobulado e 37% de características Espiculadas. O resultado final utilizando a base 

de regras do especialista e a aplicação de ensemble informa que este nódulo apresentado ao 

módulo CADx “Tende a benignidade”. 
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Tal módulo foi testado utilizando 464 RIs de tamanhos variados das classificações 

benignas e malignas, contendo imagens da Base de dados DDSM (HEATH et al., 2001) e 

LAPIMO (MATHEUS e SCHIABEL, 2010).  

Os resultados obtidos apenas pela análise do conjunto de imagens selecionadas da 

base de dados DDSM (composto por 259 RIs) produziram acerto médio igual a 67,42%, 

conforme Tabela 7.1 – sendo o maior problema identificado na classificação das imagens 

benignas que apresentou especificidade (VN) média igual a 52,77%, no entanto a taxa de 

sensibilidade (VP) média do sistema foi de 82,06% com Az igual a 0,84 (ver Tabela 7.2). 

 

Tabela 7.1 - Número de acertos do módulo CADx nos testes utilizando a Base de Dados 
DDSM. 

 
Benigna 
(Classe 1) 

Maligna 
(Classe 2) 

% Acerto 
(por classe) 

   36 RIs Benignas 19 17 52,77 

 223 RIs Malignas 40 183 82,06 

259 RIs Total %Total de Acerto 67,42 
 

Tabela 7.2 - Resultado geral do módulo CADx utilizando a Base de Dados DDSM 

Classes 
MLP 

% nódulos  
Az 

VP FN VN FP 
Circunscrito e 
Espiculado 82,06% 17,93% 52,78% 47,22% 0,84 

 
 

Por outro lado, os resultados obtidos a partir do conjunto de imagens da base de 

dados do LAPIMO (composto por 205 RIs), apresentaram um bom nível de acerto médio 

igual a 84,41%, conforme Tabela 7.3. A taxa de precisão na classificação das imagens 

benignas foi de 89,22%, e das malignas 79,61%. Os testes com tal grupo de imagens 

mostraram uma boa sensibilidade do módulo CADx, conforme Tabela 7.4, com Az igual 

0,94.  
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Tabela 7.3 - Número de acertos do módulo CADx nos testes utilizando a Base de Dados 
LAPIMO. 

 
Benigna 
(Classe 1) 

Maligna 
(Classe 2) 

% Acerto 
(por classe) 

 102 RIs Benignas 91 11 89,22 

 103 RIs Malignas 21 82 79,61 

205 RIs Total %Total de Acerto 84,41 
 

Tabela 7.4 - Resultado geral do módulo CADx utilizando a Base de Dados LAPIMO. 

Classes 
MLP 

% nódulos  
Az 

VP FN VN FP 
Circunscrito e 
Espiculado 79,61% 20,39% 89,22% 10,78% 0,94 

 

 Ao agrupar as 464 RIs das duas bases de dados, o resultado geral apresentado na 

Tabela 7.5 ainda demonstra que o módulo CADx apresenta um bom nível de acerto com 

percentual médio em 80,5%, mesmo reconhecendo a influência dos problemas de 

qualidade da base de dados DDSM (SCHIABEL et al., 2005) que reduziu a taxa de acerto 

final. Mesmo assim, o acerto médio obtido para RIs benignas ficou em 80% e para 

malignas em 81%. A sensibilidade (VP) média do módulo CADx ficou em 81,28% e a 

especificidade (VN) média ficou em 79,72%, conforme Tabela 7.6, e Az igual a 0,88. 

 
Tabela 7.5 - Número de acertos do módulo CADx considerando testes com imagens das 

bases LAPIMO e DDSM. 

 
Benigna 
(Classe 1) 

Maligna 
(Classe 2) 

% Acerto 
(por classe) 

 138 RIs Benignas 110 28 80,00 

 326 RIs Malignas 61 265 81,00 

464 RIs Total %Total de Acerto 80,50 
 

Tabela 7.6 – Resultados gerais do módulo CADx considerando testes com imagens das 
bases LAPIMO e DDSM. 

Classes 
MLP 

% nódulos  
Az 

VP FN VN FP 
Circunscrito e 
Espiculado 

81,28% 18,71% 79,72% 20,28% 0,88 
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8 - Considerações Finais  

 
______________________________________________________________________ 

 

A partir dos resultados obtidos, podemos concluir que o modelo EICAMM provou 

ser uma importante técnica de segmentação para nódulos mamários, o que se comprova 

por dois aspectos de destaque:  

(1) as imagens segmentadas apresentaram maior semelhança com as imagens 

segmentadas pelo especialista (20,72% superior em comparação com técnicas de 

segmentação comumente usadas para achados mamográficos (OLIVER et al, 2010), tais 

como Watershed, K-Means, Fuzzy C-Means e SOM), tanto para o caso das imagens benignas, 

Tabela 5.9, como das malignas, Tabela 5.10; 

(2) apresentou o diferencial de segmentar bem imagens mais complexas, tais como 

imagens de mamas densas; de fato, durante os experimentos, observou-se que apenas a 

segmentação de nódulos pela EICAMM era eficaz para esse tipo de imagem, sendo a 

representação da imagem segmentada tão próxima quanto possível da imagem real, seja 

para utilização ou não de sem pré-processamento.  

Nas Figuras 8.1 e 8.2, é possível observar um exemplo dos resultados obtidos pelas 

técnicas de segmentação de imagens para RIs circulares e espiculadas. Mais resultados 

podem ser encontrados nos Anexos A e B. De acordo com a Figura 8.1, em que a RI 

original corresponde a uma imagen de mama densa, embora a variação na intensidade seja 

sutil, é visualmente perceptível na imagem original a existência de nódulos suspeitos no 

interior da massa. No entanto, apenas a técnica EICAMM foi capaz de fornecer uma boa 

segmentação tanto para imagens com pré-tratamento como sem pré-processamento. 
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 a) Original 

 
 

 

b) Expert 

 

c) EICAMM 

 
 

d) Watershed 

 
 

e) K-Means 

 
 

f) Fuzzy C-Means 

 
 

g) SOM 

 
 

Figura 8.1 - RIs com nódulos circulares: original (a), recortada pelo especialista (b), 
segmentada pela EICAMM (c), por Watershed (d), por K-Means (e), por Fuzzy C-Means (f) e 
pela rede SOM (g), com dados calculados utilizando a medida Jaccard para comparar as 
imagens segmentadas com a imagem do especialista. 
 

 
 

a) Original 

 
 

 

b) Expert 

 

c) EICAMM 

 
 

d) Watershed 

 

e) K-Means 

 

f) Fuzzy C-Means 

 

g) SOM 

 
Figura 8.2 - RIs com nódulos espiculados: original (a),  recortada pelo especialista (b), 
segmentada pela EICAMM (c), por Watershed (d), por K-Means (e), por Fuzzy C-Means (f) e 
pela rede SOM (g), com dados calculados utilizando a medida Jaccard para comparar as 
imagens segmentadas com a imagem do especialista. 
 
 

Nas Figuras 8.3 e 8.4 são apresentadas comparações entre as técnicas de segmentação 

usando lesões benignas com imagens das bases de dados DDSM e LAPIMO. Note-se que 

para as imagens do banco DDSM, existe a necessidade de um pré-processamento das 
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imagens, isto é, a aplicação de um processo de equalização para melhorar a qualidade das 

mesmas. No entanto, para imagens do banco de dados LAPIMO, a equalização só 

prejudicou a segmentação para a maioria das técnicas estudadas. Isso se deve ao fato de que 

as imagens da base LAPIMO têm qualidade (aquisição + digitalização) superior às imagens 

do banco DDSM, o que comprova também como a qualidade da imagem original pode 

influenciar todo o esquema computacional (Ribeiro et al, 2013). 

 

 
Figura 8.3 - Comparações entre as técnicas de segmentação considerando achados 
benignos para imagens do banco de dados DDSM, utilizando a medida de Jaccard. 

 
 

 
Figura 8.4 - Comparações entre as técnicas de segmentação considerando achados 
benignos para imagens do banco de dados LAPIMO, utilizando a medida de Jaccard. 

 

A tarefa de classificação ocorre em várias áreas da atividade humana e as pesquisas 

na área têm sido bastante direcionadas à construção de procedimentos automáticos de 

classificação para esquemas CAD. Além dos estudos envolvendo a classificação, outras 
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técnicas vêm sendo estudadas para melhorar a separação de classes, reconhecimento de 

padrões e tomada de decisões.  

Através da utilização das imagens segmentadas pela técnica EICAMM novas 

classificações foram incorporadas ao módulo CADx, que anteriormente em Ribeiro (2006) 

era composto apenas pela classificação de cinco tipos de contornos. Foram elas: (a) a 

classificação com base na forma do nódulo (redondo ou com distorção de arquitetura) com 

74,02% de acerto nos testes e Az igual a 0,71; (b) a classificação com base em dois tipos de 

contornos (circunscrito e espiculado) com 87,38% de acerto nos testes e Az igual a 0,96; e 

(c) a classificação por densidade, com 79,29% de acerto e Az igual a 0,87. Além disso, a 

classificação de cinco contornos foi mantida na nova versão do módulo CADx, embora 

mais a título de informação adicional – sem influência direta no prognóstico a partir da 

análise da estrutura detectada – e que apresentou taxa de acerto igual a 71% para imagens 

de qualidade. 

 Para permitir uma maior generalização ao módulo CADx, ao combinar os 

diferentes classificadores, foi adotado o Ensemble, permitindo assim, que o sistema emitisse 

uma “opinião” sobre a característica do nódulo. Na Figura 7.3 foi apresentada a tela final 

do módulo CADx para nódulos, porporcionando ao especialista várias análises e auxiliando 

na conclusão do diagnóstico. 

Como demonstrado na segmentação, a influência da aquisição também pode ser 

observada durante os testes com o módulo CADx, pois, ao separar as bases de imagens, foi 

possível observar que RIs selecionadas da base de dados DDSM conduziram a uma taxa de 

acerto de 67,42% e Az igual a 0,84, nitidamente inferior à registrada utilizando a base de 

dados do LAPIMO (84,41% de acerto e Az = 0,94, ou seja, um aumento de 17%). Com 

isso, os testes finais com o módulo CADx, mesmo influenciados pela base de dados 

DDSM, apresentaram sensibilidade de 80,50% (Az igual a 0,88) demonstrando assim um 

bom potencial de auxílio para o radiologista. 

Outra constatação é que a análise realizada pelo especialista continua sendo 

bastante subjetiva e a identificação de uma lesão como suspeita ou não e sua detecção 

dependem muito da sua experiência. Essa é mais uma motivação para o uso de ferramentas 

automáticas para o auxílio ao diagnóstico, que tentam fornecer uma análise baseada em 

dados mais objetivos através de valores extraídos da própria imagem.  

Neste trabalho além de estabelecer um processo de segmentação e classificação 

automática, objetivou-se que o módulo CADx não apresentasse apenas uma resposta 

simples (tende a benignidade ou malignidade), mas que retornasse ao especialista todo o 
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conjunto de conhecimento extraído dos contornos, formas, densidade, fornecendo assim, 

informações de quanto aquela RI pertence individualmente a cada uma das classes 

consideradas. 

 

Trabalhos Futuros 

 

Como trabalhos futuros pretende-se aplicar novas técnicas inteligentes como 

Classificadores Bayesianos e Sistemas Fuzzy; considerar novos descritores que possam ser 

extraídos das imagens segmentadas e, a partir desses dados, desenvolver novos 

classificadores, além de estudar novas formas de se identificar a densidade/intensidade do 

nódulo e do fundo das RIs. 
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1Processamento paralelo distribuído: quando se utiliza mais de um processador assumindo 
que os processadores não compartilham a memória, ou seja, cada processador tem a sua 
memória (ALMASI & GOTTLIEB, 1994; QUINN, 1994; TANENBAUM & STEEN, 2002). 

Apêndice A - Redes Neurais Artificiais 

 
1. Introdução 
 
As Redes Neurais Artificiais (RNA) são biologicamente inspiradas na anatomia do 

cérebro humano, ou seja, são compostas por elementos que imitam as mais elementares 

funções de um neurônio biológico e dos sistemas nervosos, como aprender a partir da 

experiência e generalização (AZEVEDO et al., 2000; HAYKIN, 2009).  

 

  
(a) Neurônio Natural (b) Neurônio Artificial 

Figura A.1 - Neurônio Natural versus Artificial. 
Fonte: Haykin (2009); Lima (2005). 

 

Para que uma RNA possa simular o funcionamento de uma Rede Neural Natural 

(RNN), Figura A.1 (a), ela utiliza o processamento paralelo distribuído1, composto por 

unidades de processamento simples, chamadas de nodos (BRAGA et al., 2000).  

O primeiro modelo de neurônio artificial foi proposto em 1943, pelo fisiologista 
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McCulloch e pelo matemático Walter Pitts da Universidade de Illinois, cujo estudo 

baseava-se no fato de que, em um dado instante de tempo, o neurônio ou está disparando 

pulsos elétricos ou está inativo, correspondendo assim, ao “verdadeiro e falso” do cálculo 

lógico, ou ao “zero e um” da álgebra booleana, conforme demonstrado na Figura A.1 (b) 

(AZEVEDO et al., 2000; BRAGA et al., 2000; HAYKIN, 2009). 

As RNAs foram propostas para resolver problemas em que os seres humanos 

possuem bom desempenho, porém são de difícil tratamento pelos computadores 

tradicionais como, por exemplo, no reconhecimento de imagens (MARAR e CARVALHO 

FILHO, 1994). 

O neurônio artificial é a unidade computacional básica que forma a rede neural 

artificial, e pode ser chamado de unidade de processamento, nó, nodo ou processador. Sua 

estrutura, Figura A.2, é composta de uma ou mais entradas (x1, x2,..., xm), onde, para cada 

entrada haverá um peso (w1, w2,..., wm) que será multiplicado e a soma (∑) desses 

resultados levarão à excitação do neurônio, recebendo o nome de entrada ponderada. 

Depois de acumulado o valor somado, será comparado com um limiar (Função de 

Ativação), ou seja, um valor estipulado, que depois de atingido será transferido através da 

saída e que poderá afetar a resposta final da rede, ou os neurônios da próxima camada 

(BRAGA et al., 2000; HAYKIN, 2009). 

 

 
Figura A.2 - Neurônio de McCulloch e Pitts, onde, Xi = Entrada; Wi = Pesos; 

Σ = Xi * Wi; Fa = Função de Ativação 
Fonte: Haykin (2009); Lima (2005). 

 
 

Segundo Silva et al. (2010) as funções de ativação podem ser divididas em dois 

grupos, sendo elas, as funções parcialmente diferenciáveis que são aquelas que possuem 
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pontos cujas derivadas de primeira ordem são inexistentes tais como a função degrau, 

Figura A.3, função degrau bipolar, Figura A.4 e função rampa simétrica; e as funções de 

ativação totalmente diferenciáveis que são aquelas cujas derivadas de primeira ordem 

existem e são conhecidas em todos os pontos de seu domínio de definição. As quatro 

principais funções empregadas em redes neurais artificiais são a função logística, Figura A.5 

e A.6, a tangente hiperbólica, Figura A.7 e A.8, a gaussiana e a função linear. 

As principais funções de ativação tanto parcialmente como totalmente 

diferenciavies estão sendo apresentadas abaixo, sendo elas: 

a) Função degrau: a saída assumirá valores unitários positivos quando o potencial de 

ativação for maior ou igual a zero; caso contrário assumirá valores nulos, Equação 

A.1. A representação gráfica da função é ilustrada na Figura A.3 (SILVA et al., 

2010). 

 

(A.1) 

 

 

 
Figura A.3 - Função de Ativação degrau. 

Fonte: Silva et al. (2010). 
 

b) Função degrau bipolar ou Função sinal: assumirá valores positivos quando o 

potencial de ativação for maior que zero; nulo quando o potencial de ativação for 

nulo; e negativos quando o potencial de ativação for menor que zero, Equação A.2. 

A função degrau bipolar também pode ser aproximada pela Equação A.3. A 

representação gráfica da função é ilustrada na Figura A.3. 
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Figura A.4 - Função de Ativação degrau bipolar. 
Fonte: Silva et al. (2010). 

 

c) Função Logística: a saída assumirá sempre valores reais entre zero e um, Equação 

A.4, onde β é uma constante real associada ao nível de inclinação da função 

logística frente ao seu ponto de inflexão, conforme Figura A.5 (BRAGA et al., 

2000; HAYKIN, 2009; SILVA et al., 2010). 

 

            (A.4) 

 

 

Figura A.5 - Função de Ativação logística. 
Fonte: Silva et al. (2010). 

 
 

A Figura A.6 mostra o comportamento da função de ativação logística em 

relação à variação do parâmetro de inclinação β. 

 

        
Figura A.6 - Influência do parâmetro β na Função de Ativação logística. 

Fonte: Silva et al. (2010). 
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d) Função tangente hiperbólica: O resultado de saída assumirá valores reais entre -1 e 

1, Equação A.5, onde β está também associado ao nível de inclinação da função 

tangente hiperbólica em relação ao seu ponto de reflexão, Figura A.7. 

 

 (A.5) 

 

                 

 

Figura A.7 - Função de Ativação hiperbólica. 
Fonte: Silva et al. (2010). 

 

A Figura A.8 mostra o comportamento da função de ativação hiperbólica 

em relação à variação do parâmetro de inclinação β. 

 

 

Figura A.8 - Influência do parâmetro β na Função de Ativação hiperbólica. 
Fonte: Silva et al. (2010). 

 
2. Arquitetura 

 

A arquitetura de uma RNA define a forma como seus neurônios estão organizados, 

podendo ser diferenciadas umas das outras em função do número de camadas e dos 

arranjos das conexões. Conforme pode ser visualizado na Figura A.9, genericamente as 

RNA possuem: camada de entrada, que é utilizada para captar estímulos externos e repassá-

los para a camada intermediária; camada neural intermediária ou escondida, cujas saídas dos 
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neurônios não são acessadas por procedimentos externos à RNA; e a camada neural de 

saída, que retrata o resultado produzido pela RNA em resposta a uma dada entrada 

(AZEVEDO et al., 2000; BRAGA et al., 2000; HAYKIN, 2009; SILVA et al., 2010). 

 

 
Figura A.9 - Exemplo de rede feedforward de camadas múltiplas. 

Fonte: Silva et al. (2010). 
 

Em relação ao tipo de conexões, as RNAs podem ser classificadas em: (a) feedforward 

e (b) feedback. 

a) As Feedforward são redes de fluxo direto, em que todos os pontos de conexão 

seguem em uma direção, propagando-se para frente. Todos os nós estão conectados entre 

si, ou seja, os neurônios de uma dada camada estão conectados com todos os neurônios da 

camada anterior, conforme a Figura A.10 (HERTZ, 1991; ZURADA, 1992; AZEVEDO et 

al., 2000; BRAGA et al., 2000; HAYKIN, 2009; SILVA et al., 2010). 

 

 
Figura A.10 - Exemplo de rede feedforward de camada única. 

Fonte: Silva et al. (2010). 
 

b) A rede Feedback, por outro lado, é aquela em que o sinal de saída de um neurônio 

serve como entrada para a mesma camada, uma camada anterior, entre camadas alternadas 
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ou para partes específicas de uma camada qualquer, conforme a Figura A.11 (HERTZ, 

1991; ZURADA, 1992; AZEVEDO et al., 2000; BRAGA et al., 2000; HAYKIN, 2009; 

SILVA et al., 2010). 

 

 

Figura A.11 - Exemplo de Rede FeedBack. 
Fonte: Silva et al. (2010). 

 
2.1.  Aprendizagem 
 

A característica mais interessante e a mais importante das RNAs é a sua habilidade 

de “aprender” (HAYKIN, 2009). Se uma rede “aprende”, ela, obviamente, retém 

conhecimento; porém, esse conhecimento não está localizado em um endereço, ou seja, o 

conhecimento armazenado está distribuído por toda a rede. (SILVA, SPATTI e 

FLAUZINO et al., 2010). 

O aprendizado nas RNA acontece basicamente de duas formas. No aprendizado 

supervisionado, em que o conhecimento é adquirido através dos chamados “professores”, 

ou seja, pares de entrada são apresentados à rede para se verificar se a saída obtida, gerada a 

partir dos cálculos efetuados com os pesos que a rede possui, foi a desejada. Porém, se a 

saída for diferente da desejada, a rede irá calcular um erro que estará representando a 

distância da resposta desejada. Com isso, a rede irá ajustar os pesos até que o erro seja 

mínimo e esteja dentro de uma faixa considerada satisfatória.  

Já o aprendizado não-supervisionado não necessita da figura do “professor”, pois 

não requer uma saída específica desejada. São usados apenas os valores de entrada para o 

treinamento da rede, que utiliza os neurônios como classificadores, e os dados de entrada 

como os elementos para classificação. A auto-organização envolve os processos de 

competição e de cooperação entre os neurônios da rede. Muitos pesquisadores têm 

utilizado esse tipo de rede como detector de características, dada a sua capacidade de 



Apêndices 

 

176

aprender a diferenciar estímulo ocorrido em partes espacialmente diferentes (HERTZ, 

1991; ZURADA, 1992; AZEVEDO et al., 2000; BRAGA et al., 2000; HAYKIN, 2009; 

SILVA et al., 2010). 

 

2.1.1.  Multi-Layer Perceptron (MLP) 
 

  Segundo Haykin (HAYKIN, 2009), o algoritmo resumido segue os seguintes 

passos: 

1. Inicialização: o vetor peso wj(0) deve ser inicializado com valores aleatórios, 

normalmente entre -1 e 1. 

2. Apresentação dos Exemplos de Treinamento: retira-se uma amostra do vetor x, 

ou seja, apresenta-se um vetor de exemplos de treinamento à rede. Para cada 

exemplo do conjunto, realizam-se as sequências para frente e para trás descritas nos 

pontos 3 e 3. 

3. Propagação: supondo que um exemplo de treinamento da época seja representado 

por (x(n), d(n)), com o vetor de entrada x(n) aplicado à camada de entrada de nós 

sensoriais e o vetor resposta desejada d(n) apresentado à camada de saída de nós 

computacionais, os campos locais induzidos são calculados e os sinais funcionais da 

rede prosseguem para frente, camada por camada. O campo local induzido vj
(l)(n) 

para o neurônio j na camada l é calculado através da Equação A.6. 

 

  ∑
=

−=
0

0

)1()()( )()()(
m

i

l

i

l

ji

l

j nynwnv           (A.6) 

 
onde, yi

(l-1)(n) é o sinal (função) de saída do neurônio i na camada anterior l – 1, na 

iteração n, e wji
(l)(n) é o peso sináptico do neurônio j da camada l, que é alimentado 

pelo neurônio i da camada l – 1. Para i = 0, temos y0
(l-1)(n) = +1 e wj0

(l)(n)=bj
(l)(n) é o 

bias, que tem efeito de aumentar ou diminuir a entrada líquida da função de ativação 

dependendo se ele é positivo ou negativo, aplicado ao neurônio j na camada l. 

Assumindo-se o uso de uma função sigmóide, o sinal de saída do neurônio j na 

camada l é dada pela Equação A.7. 

 
  ))(()(

nvy jj

l

j ϕ=              (A.7) 
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onde, φ(.) é função de ativação associada ao neurônio. Se o neurônio j está na 

primeira camada oculta (i.e., l = 1), deve se seguir a Equação A.8. 

 
  )()()0(

nxny jj =             (A.8) 

 

onde  xj(n) é o j-ésimo elemento do vetor de entrada x(n). Se o neurônio j está na 

camada de saída (i.e., l =L, onde L é denominado a profundidade da rede), 

conforme Equação A.9. 

 
  )()(

noy j

L

j =            (A.9) 

 

onde, oj(n) é o j-ésimo elemento do vetor (padrão) de saída. O sinal de erro será 

calculado pela Equação A.10. 

 

  )()()( nondne jjj −=              (A.10) 

 

onde, dj(n) é o j-ésimo elemento do vetor resposta desejada d(n). 

 
4. Retropropagação: os gradientes locais (δs) da rede, definidos pela Equação A.11. 
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onde, o apóstrofe em φ’j(.) representa a diferenciação em relação ao argumento. 

Ajuste os pesos sinápticos da rede na camada l de acordo com a regra delta 

generalizada seguindo a Equação A.12. 

 

  [ ] )()()1()()1( )1()()()()(
nynnwnwnw

l

i

l

j

l

ji

l

ji

l

ji

−+−+=+ ηδα                 (A.12) 

 

onde, η é o parâmetro da taxa de aprendizagem e α é a constante de momento. 

 
5.  Continuação: os passos 3 e 4, devem ser repetidos apresentando novos vetores de 

exemplos de treinamento para a rede, até que seja satisfeito o critério de parada. 

para o neurônio j da camada de saída L 

para o neurônio j na camada oculta l         
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2.1.2.  Self-Organizing Map (SOM) 
 

Também conhecida como mapa de Kohonen, Self-Organizing Map (SOM) ou Mapa 

auto-organizável essa rede, foi desenvolvida em 1984, por Teuvo Kohonen (KOHONEN, 

1984). Com treinamento não supervisionado do tipo feedforward, não possui uma forma 

topológica padrão, podendo ser hexagonal, retangular, triangular, etc. (AZEVEDO et al., 

2000; HAYKIN, 2009; SILVA et al., 2010). 

A Rede de Kohonen possui topologia básica de duas camadas, sendo elas: camada 

de entrada 1xN, responsável por ler o vetor de entrada e apresentar à rede as informações 

que serão classificadas; e a camada de saída N x N, que forma uma resposta que pode ser 

uni ou bidimensional, Figura A.17. 

 

 
Figura A.12 - Mapa de Kohonen. 

Fonte: Haykin (2009). 
 

Essa RNA tem a propriedade de se modificar, sendo auto-organizável, de modo 

que, o processo de vizinhança é uma competição pelo melhor aprendizado, ou seja, quem 

aprender melhor será o vencedor ou o neurônio cujo vetor de pesos gerar a menor 

distância Euclidiana2 com o vetor de entrada será o vencedor. O ajuste da vizinhança é uma 

espécie de estímulo aos neurônios que ficam em torno do vencedor para que possam vir a 

ter as mesmas condições de disputa com o neurônio vencedor, e dessa forma, responder 

também ao fato apresentado à rede (HERTZ, 1991; AZEVEDO et al., 2000; BRAGA et 

al., 2000; HAYKIN, 2009; SILVA et al., 2010). 

A aplicação do algoritmo é composta por três passos principais: amostragem, 

___________________________ 

2Distância Euclidiana, seja E um espaço euclidiano. Dados os vetores x e y ∈E, definimos 
distância entre x e y, o comprimento do vetor x - y, isto é:    

),(),(||||),( yxyxyxdyxyxd −−=→−= (GONZALEZ & WOODS, 2010). 
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seleção do neurônio vencedor e atualização, sendo repetidos até que o mapa de 

características esteja completo (HAYKIN, 2009). O algoritmo resumido segue os seguintes 

passos: 

1 - Inicialização: o vetor peso wj(0) deve ser inicializado com valores aleatórios 

sendo diferentes para j = 1, 2, ..., l, onde l é o número de neurônios da grade. 

2 - Amostragem: retira-se uma amostra do vetor x que possui dimensão igual a m e 

representa o padrão de ativação que é apresentado a grade. 

3 - Seleção do neurônio vencedor: utilizando o critério de mínima distância 

euclidiana, deve-se encontrar o neurônio vencedor i(x) no passo de tempo n, 

conforme a Equação A.13. 

 

ljwnxmimxi j
j

,...,2,1||,)(||arg)( =−=                      (A.13) 

 

4 - Atualização: através da fórmula de atualização, Equação A.14, os vetores de 

peso sinápticos de todos os neurônios devem ser ajustados. 
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σσ                               (A.14) 

 

onde, σ é a largura da função de vizinhança topológica, σ0 é o valor inicial de σ, n 

será o tempo discreto e τ1 é uma constante de tempo. O cálculo da distância entre o 

neurônio vencedor e o excitado é dado pela Equação A.15. 

 

22
, |||| ijij rrd −=                                                                      (A.15) 

 

onde, dj,i é a distância lateral entre o neurônio vencedor i(x) e o neurônico excitado 

j, rj define a posição do neurônio excitado j e ri define a posição do neurônio 

vencedor i(x). A função de vizinhança será calculada conforme a Equação A.16. 
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onde,  hj,i(x) é a função de vizinhança centrada em torno do neurônio vencedor i(x). 

Para a atualização dos pesos, deve ser seguida a Equação A.17. 

 

     ))()()(()()()1( )(, nwnxnhnnwnw jxijjj −+=+ η       (A.17) 

 

onde, η(n) é o parâmetro da taxa de aprendizagem. 

 

5 - Continuação: o passo 2 deve ser repetido até que não sejam observadas 

modificações  significativas no mapa de características. 

 

A grande importância dos Mapas Auto-Organizáveis está na capacidade de extrair 

as características comuns dos padrões de entradas definidos num espaço n-dimensional 

para uma representação normalmente bidimensional, onde é possível visualizar 

agrupamentos de padrões com características semelhantes. Por isso, essa rede deve ser 

aplicada em casos, nos quais, exista um conjunto de dados e necessite fazer a separação 

dessas informações em padrões com características em comum.  

Um exemplo que pode ser citado é o trabalho realizado por Markey et al. (2003), 

que possui um banco de dados com 2258 casos heterogêneos baseados em resultados das 

mamografias e idade da paciente e ele necessita separar essas imagens para identificar 

subtipos clínicos como distorções arquitetônicas, massas, e calcificações.  
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Apêndice B - Sistemas Fuzzy 

1. Introdução 
 

Os sistemas fuzzy têm como base informações incertas e imprecisas, pois não 

trabalham com dados quantitativos do problema, mas sim qualitativos. Estes sistemas são 

aplicados em problemas, cuja a complexidade ou a não linearidade é altíssima (PEDRYCZ 

e COMIDE, 1998; CZOGALA, 2000; ZIMMERMANN, 2001; ROSS, 2004; CALDEIRA 

et al., 2007; GONZALEZ e WOODS, 2010).  

Segundo Gonzalez e Woods (2010), um conjunto é uma coletânea de objetos 

(elementos), e a teoria dos conjuntos representa a séria de ferramentas que lidam com 

operações envolvendo conjuntos. A teoria dos conjuntos, combinada à lógica matemática, 

e um dos axiomas fundamentais da matemática clássica. Na lógica clássica os objetos são 

classificados em categorias muito bem definidas, ou seja, um objeto pertence a uma 

categoria ou não pertence. Estamos acostumados a lidar com os chamados conjuntos crisps 

(rígida), cuja pertinência só pode ser verdadeira ou falsa  e/ou 1 ou 0.  

Por exemplo, dentro da lógica clássica uma pessoa de 20 anos de idade é 

considerada jovem, mas uma pessoa cuja idade é 20 anos e 1 segundo não pertence ao 

conjunto de pessoas jovens. Sendo este, um problema fundamental dos conjuntos crisp que 

limita a utilização da teoria clássica dos conjuntos em várias aplicações práticas. O 

necessário é uma maior flexibilidade no que significa a palavra “jovem”, ou seja, é 

necessário uma transição gradual de jovem para não jovem. Isso possibilita ter graus de 

“juventude” como jovem, relativamente jovem, 50% jovem, não tão jovem e assim por 

diante (GONZALEZ e WOODS, 2010), conforme exemplo da Figura B.1.  

 

 
Figura B.1 - Conjunto de pessoas jovens. 

 

Este tipo de afirmação vaga (fuzzy) estão mais de acordo com o que as pessoas 

utilizam, por exemplo, quando falam de forma imprecisa sobre a idade. Dessa maneira, 

podemos interpretar infinitos valores das funções de pertinência como o fundamento de 
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uma lógica fuzzy, e os conjuntos gerados utilizando essas funções podem ser considerados 

conjuntos fuzzy (ZIMMERMANN, 2001). 

 

2. Tipos de Funções de Pertinência 
 

 Os principais tipos de funções de pertinência (PEDRYCZ e COMIDE, 1998; 

CALDEIRA et al., 2007; GONZALEZ e WOODS, 2010) são: 

a) Funções Triangulares: expressa a ideia de que x tem seu valor por volta de uma grandeza 

(Figura B.2 e Equação B.1). 

 

 
    Figura B.2 - Função Triangular. 

 

 

 

                                                                                                  

                                                            (B.1) 

 

 

 
             

b) Funções Trapezoidais: expressa a ideia de que x tem seu valor representado em uma 

faixa longa de grandeza (Figura B.3 e Equação B.2). 

 

 
Figura B.3 - Função Trapezoidal. 
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c) Funções Gaussianas: para este tipo de função a maioria dos valores estão em torno da 

média (Figura B.4 e Equação B.3).  

 
Figura B.4 - Função Gaussiana. 

 

 

 

 

                                                            (B.3) 

 

 

 

 

3. Conjuntos Fuzzy 
 

Para um conjunto fuzzy A discreto e finito, tendo elementos definidos em um 

universo de discurso X, tem-se a Equação B.4, (PEDRYCZ e COMIDE, 1998; 

CALDEIRA et al., 2007; GONZALEZ e WOODS, 2010). 

 

NNAAA xxxxxxA |)(...|)(|)( 2111 µµµ +++=            (B.4) 

 

onde, A são dados discretos; µµµµA é o grau de pertinência A e + refere-se à concatenação ou 

composição. Para o caso de conjuntos fuzzy com elementos pertencentes a um universo de 

curso contínuo, tem-se a Equação B.5 (PEDRYCZ e COMIDE, 1998; CALDEIRA et al., 

2007; GONZALEZ e WOODS, 2010). 

 

∫=
x

iiA xxA |)(µ              (B.5) 

 

onde o símbolo da integral representa apenas a composição total dos elementos 

pertencentes ao conjunto A. A seguir é apresentanda as definições que fundamentam os 

conjuntos fuzzy, conforme (PEDRYCZ e COMIDE, 1998; CALDEIRA et al., 2007; 

GONZALEZ e WOODS, 2010): 

 

X  m e 1k com )(
2)( ∈≥= −− mxk

A exµ



Apêndices 

 

184

Definição 1 – Conjunto fuzzy normalizado: é normalizado se pelo menos um de seus 

elementos possui grau de pertinência igual a 1, Figura B.5. 

 
Figura B.5 - Conjunto fuzzy normalizado entre 0 e 1. 

 

Definição 2 – Altura de conjuntos fuzzy: corresponde ao maior grau de pertinência 

assumindo por um de seus elementos (Equação B.6), ou seja 

 

xx

xMAXAALT

i

iA

∈

= )()( µ
                      (B.6) 

 

Definição 3 – Suporte de conjunto fuzzy: é o conjunto de todos elementos de A que 

possuem graus de pertinência maior que zero (Equação B.7), ou seja 

 

{ }0)(|)( >∈= xXxASUPP Aµ                     (B.7) 

 

Definição 4 – Conjunto fuzzy convexo: é convexo se e somente se for observado a 

seguinte desigualdade (com λ ∈ [0;1]), Equação B.8 

 

xxxxxMinxx AAA ∈≥−+ 2,12121 ));(),(())1(( µµλλµ           (B.8) 

 

Definição 5 – Cardinalidade de conjunto Fuzzy: é a soma dos graus de pertinência de 

todos os elementos de A, pertencentes a um universo de discurso X (Equação B.9), ou seja 

 

∑
∈

=
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Definição 6 – Corte em conjunto fuzzy: um corte α, ou α-corte, em um conjunto Fuzzy A 

é especificado pelo conjunto (crisp) que contem todos os elementos de A que possuem grau 

de pertinência maior ou igual a α, Equação B.10. 

 

{ }αµα >∈= )(| xXxA A                    (B.10) 

 
4. Operações com conjuntos Fuzzy 

 

As operações básicas de união, interseção e complemento em conjuntos fuzzy são 

geralmente definidas em função dos operadores MAX e MIN. Assim, considerando dois 

conjuntos fuzzy A e B definidos em um universo de discurso X, têm-se as seguintes 

definições (PEDRYCZ e COMIDE, 1998; CALDEIRA et al., 2007; GONZALEZ e 

WOODS, 2010): 

Definição 1 - Conjunto União: É formado por todos os valores máximos entre µA(x) e 

µB(x), para todo x Є X (Equação B.11), ou seja:  

 

                                   (B.11) 

 

seja X um conjunto de pontos e A e B conjuntos contidos em X a união de µA e µB é dados 

pela Equação B.12, e apresentado por Figura B.6. 

                                        (B.12) 

 

 
Figura B.6 - Conjunto União de µA ∪ µB. 

 

Definição 2 - Conjunto Interseção: É formado por todos os valores mínimos entre 

µA(x) e µB(x), para todo x Є X (Equação B.13), ou seja:  

 

                                   (B.13) 

))(),(MAX( )()( BABA xxxx µµµµ =∪

)()()()( xxx BABA µµµ ∨=∪

))(),(MIN( )()( BABA xxxx µµµµ =∩
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seja X um conjunto de pontos e A e B conjuntos contidos em X a interseção de µA e 

µB é dado pela Equação B.14, e apresentado por Figura B.7. 

    

)()()()( xxx BABA µµµ ∧=∩                             (B.14) 

 

 
Figura B.7 - Conjunto União de µA ∩ µB. 

 

Definição 3 - Conjunto Complemento: O complemento de um conjunto fuzzy 

normalizado A é formado pela subtração de µA(x) do valor unitário (Equação B.15)  

 

                               (B.15) 

 

seja X um conjunto de pontos e A um conjunto contidos em X o complemento de 

µA, é dado pela Equação B.16, e apresentado por Figura B.8. 

 

                       (B.16) 

 

 

Figura B.8 - Conjunto Complemento de A
µ . 

 
5. Funções T-norma e S-norma 

 

Para que um operador de interseção seja utilizado em operações Fuzzy o mesmo 

deve ser classificado como uma T-norma (PEDRYCZ e COMIDE, 1998; CALDEIRA et 

al., 2007; GONZALEZ e WOODS, 2010):  

Xxcomxx ∈= ),( - 1 )( AA µµ

)(1)( xx AA
µµ −=
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Definição 4 - Uma T-norma é uma operação matemática binária T:[0;1]x[0;1]→[0;1] que 

deve satisfazer as seguintes propriedades: 

1) x T 1 = x e x T ∅ = 0 (Contorno) 

2) x T y = y T x (Comutativa) 

3) x T (y T z) = (x T y) T z (Associativa) 

4) Se x ≤ y e w ≤ z, então x T w ≤ y T z (Monotonicidade) 

 

Por outro lado, para a operação de união, o operador deve ser classificado como 

um S-norma. 

Definição 5 – Uma S-norma é também uma operação matemática binária, tendo as 

seguintes propriedades 

1) x S 1 = x e x S ∅ = x (Contorno) 

2) x S y = y S x (Comutativa) 

3) x S (y S z) = (x S y) S z (Associativa) 

4) Se x ≤ y e w ≤ z, então x S w ≤ y S z (Monotonicidade) 

 

As principais T-normas (PEDRYCZ e COMIDE, 1998; GONZALEZ e WOODS, 

2010)  são dadas pelas Equações B.17 a B.20, sendo elas: 

a) Mínimo, Equação B.17 

 

                         (B.17) 

 

b) Produto Algébrico, Equação B.18. 

 

                         (B.18) 

 

c) Produto Limitado, Equação B.19. 

 

                         (B.19) 

d) Produto Drástico, Equação B.20. 

 

                         (B.20) 

 

 

))(),(MIN( BA xx µµ

)()( ))()( BABA xxxx µµµµ ∗=•
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As principais S-normas (PEDRYCZ e COMIDE, 1998; GONZALEZ e WOODS, 

2010) são dadas pelas Equações B.21 a B.24, sendo elas: 

a) Máximo, Equação B.21. 

 

                         (B.21) 

 

b) Soma Algébrica, Equação B.22. 

 

                                                                                           (B.22) 

 

c) Soma Drástica, Equação B.23. 

 

 

                                                                                           (B.23) 

 

 

d) Soma Limitada, Equação B.24. 

 

                                                                                           (B.24) 

 

6. Operações com variáveis linguísticas 
 

As principais operações entre as variáveis linguísticas são realizadas por meio dos 

conectivos “E”, “OU” e “NÃO”, os quais são utilizados para compor os relacionamentos 

lógicos entre os termos das variáveis linguísticas. Assim, dados dois termos A e B as 

operações compostas “A e B” e “A ou B” são definidas em função de seus graus de 

pertinência (PEDRYCZ e COMIDE, 1998; CALDEIRA et al., 2007; GONZALEZ e 

WOODS, 2010), conforme Equações B.24 a B.27. 

 

                                    (B.25) 

 

                                             (B.26) 

 

                                                         (B.27) 

 

)()())(),(MAX( BABA xxxx µµµµ ∨⇔
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6.1. Inferência Fuzzy 
 

 O processo de inferência fuzzy ou raciocínio aproximado permite o mapeamento 

do conhecimento a respeito de um determinado sistema por meio de regras do tipo “SE-

ENTÃO” (GONZALEZ e WOODS, 2010), as quais têm a seguinte forma: 

 

SE <CONDIÇÃO> 
 ENTÃO <AÇÃO> 
 

A Lógica Fuzzy utiliza Regras Fuzzy do tipo “SE-ENTÃO”, que é uma maneira de 

tratar os antecedentes, valores linguísticos definidos por funões de pertinência, e os 

consequentes fuzzy, que podem assumir tanto valores linguísticos como numéricos, tendo 

com base a teoria dos Conjuntos Fuzzy proposto por (Zaden, 1965) e os Operadores 

Fuzzy (T-norma e S-norma).  

Assim, dado que x e y sejam variáveis linguísticas compostas respectivamente por 

um conjunto de termos {A1, A2, ..., AN} e {B1, B2, ..., BN}, então o problema básico da 

inferência é encontrar uma função de pertinência B’ que representa a consequência da 

aplicação simultânea de regras da forma “SE <CONDIÇÃO> ENTÃO <AÇÃO>” 

(PEDRYCZ e COMIDE, 1998; GONZALEZ e WOODS, 2010). Formalmente dado um 

fato observável, definido também por um conjunto Fuzzy A’, tem-se as seguintes regras: 

FATO → X É A’  
 
REGRA 1  → SE X É A1 ENTÃO Y É B1 
REGRA 2  → SE X É A1 ENTÃO Y É B2 
(...)  
REGRA N → SE X É AN ENTÃO Y É BN 
------------------------------------------------------ 
CONSEQUÊNCIA →                    Y É B’ 
 

Normalmente, os processos de inferência fuzzy aplicados nas regras acima são 

baseados na regra de MODUS PONENS GENERALIZADA (PEDRYCZ e COMIDE, 

1998; CALDEIRA et al., 2007; GONZALEZ e WOODS, 2010) que é explicitada 

conforme regras abaixo: 

 
FATO → X É A’  
 
REGRA N → SE X É A ENTÃO Y É B 
------------------------------------------------------ 
CONSEQUÊNCIA →                   Y É B’ 
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Se o conjunto A implica diretamente no conjunto B (A→B), então esta operação 

pode ser transformada em uma relação de implicação RA-B(x,y). Para obter B’ basta 

relacionar (compor) o conjunto A’, com a relação de implicação RA→B(x,y), utilizando a 

operação de composição MAX-MIN (PEDRYCZ e COMIDE, 1998; GONZALEZ e 

WOODS, 2010), conforme Equação B.28. 

 

                                    (B.28) 

 

Os graus de pertinência associados à relação de implicação RA→B podem ser 

computados utilizando os operadores das Equações B.29 a B.32 (PEDRYCZ e COMIDE, 

1998), sendo elas: 

a) MANDANI (Equação B.29) 

 

               (B.29) 

 

b) ZADEH (Equação B.30) 

 
               (B.30) 

 

c) LARSEN (Equação B.31) 

 

               (B.31) 

 

d) Aritmético (Equação B.32) 

 

               (B.32) 

 

As medidas de A’ são fornecidas por sensores ou base de dados e então convertidas 

em um SINGLETON, que é um caso particular de conjunto fuzzy normalizado cujo 

suporte é um único ponto x ∈ X com u(x)=1, (PEDRYCZ e COMIDE, 1998). 

 

6.2. Estimadores Fuzzy 
 

Na Figura B.9 está sendo apresentado o diagrama esquemático de um sistema 

Fuzzy, onde, após a fuzzyficação das entradas, processo de tornar fuzzy um valor crisp, ou 

),()(')(' BA yxRxAyB →= o

))(),((),( BAR BA
yxMINyx µµµ =

→

))(),((),( BAR BA
yxMINyx µµµ =

→

))(),((),( BAR BA
yxMINyx µµµ =

→

))(),((),( BAR BA
yxMINyx µµµ =

→
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seja, ação de construir as regras das funções de pertinência. Realizam-se os procedimentos 

de inferência para a obtenção da região fuzzy de saída, consistindo de algumas etapas tais 

como: encontrar todas as regras ativadas; determinar a saída fuzzy de cada uma das regras 

ativas e combinar todas as saídas fuzzy calculadas, ou seja, defuzzyficação (PEDRYCZ e 

COMIDE, 1998; CALDEIRA et al., 2007; GONZALEZ e WOODS, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura B.9 - Diagrama esquemático de um Sistema Fuzzy. 

 

 Considere um sistema fuzzy composto de duas entradas e uma saída. As variáveis 

linguísticas de entrada {x e y} são compostas respectivamente por um conjunto de termos 

fuzzy {A1, A2, ..., AN} e {B1, B2, ..., BN}. A variável de saída {Z} é especificada no conjunto 

de termos {C1, C2, ..., Cp}. Então, tem-se as seguintes regras: 

 

FATO 1    → X É A’ 
FATO 2    → Y É B’ 
 
REGRA 1 → SE (X É A1) e (Y É B1) então (Z é C1) 
REGRA 2 → SE (X É A1) e (Y É B2) então (Z é C2) 
   (...)                                        (...)                       (...) 
------------------------------------------------------------------- 
CONSEQUÊNCIA   →                                  Z é C’ 

 

Para se obter a relação de implicação RA e B -> C, basta aplicar o conectivo lógico “E” 

em todas as regras que estejam ativadas em termos de grau de pertinência, Equação B.33. 

 

               (B.33) 

 

BARR  ;
C B-A C B- eA 

µµµµ Γ=⇔
>>

ABonde

Base de Dados 

Base de Conhecimento 

Interface de 
Fuzzyficação 

Procedimento 
de Inferência 

Inferência de 
Defuzzyficação 

Sensores Processo Atualizadores 

Entrada Saída 
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A partir desta relação, devem-se detectar todas as regras ativadas em suas 

respectivas regiões fuzzy de saída por meio da composição, por exemplo, MAX-MIN, tem-

se cada regra ativada k  da relação C’k obtida pela Equação B.34. 

 

),,(),(')('
zyxRyxABZC CABk >−= o           (B.34) 

 

 Finalmente, basta-se combinar todas as regiões fuzzy de saída Ck’(Z) visando à 

produção de uma única região fuzzy C’(Z) que representa a agregação de todas as 

contribuições Ck’(Z), Equação B.35, onde k é o número de regras ativadas. 

 

)',...,','()(' 21 KCCCAGRZC =                       (B.35) 

 

Para determinar a região fuzzy de todas as regras ativadas, deve-se então aplicar um 

método de defuzzyficação (PEDRYCZ e COMIDE, 1998; GONZALEZ e WOODS, 

2010) no conjunto C’(Z) resultante da agregação de todos os conjuntos fuzzy C’k(Z). Os 

principais métodos são os seguintes: 

a) Método do centro de área: dado pela Equação B.36, onde N é o número de 

discretizações. 

 

 

                          (B.36) 

 

 

b) Método da média dos máximos: dado pela Equação B.37, onde Vk são os valores do 

universo de discurso de C’ que contém graus de pertinência máximos e M é a 

quantidade destes elementos. 

 

                          (B.37) 

 

c) Método de primeiro máximo, dado pela Equação B.38. 

 

                            (3.38) 
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Anexo A - Comparação entre as segmentações das RIs Circulares. 

 

  

Original 

 

Especialista 

 

EICAMM 

 

Watershed 

 

K-Means 

 

SOM 

 

Fuzzy 

C-Means 

 

1 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3 

   
 

 
 

 
   

4 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5 

   
 

 
 

 
 

 
  

6 

    
 

 
 

 
 

 
 

7 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

8 
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Anexo B - Comparação entre as segmentações das RIs Espiculadas. 

 

 
Original Especialista EICAMM Watershed K-Means SOM 

 

Fuzzy 

C-Means 

 

1 
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Anexo C - Classificação de RIs em imagens com nódulo ou normais 

utilizando apenas o banco de dados LAPIMO 

 

Para este experimento, foram utilizadas 120 regiões de interesse de tamanhos 

variados, selecionadas de acordo com laudos médicos fornecidos junto com as 

mamografias, sendo 60 imagens contendo nódulos e 60 normais. Vários testes foram 

realizados, utilizando diversos tipos de classificadores que serão descritos nos subitens a 

seguir.  

 
1. Utilização de Gaussianas para a seleção dos Melhores Atributos 
 

Vários testes foram inicialmente realizados em Ribeiro (2006) para realizar a seleção 

dos atributos de textura que melhor representariam as classes. Inicialmente, os testes foram 

realizados com todos os atributos de textura, sendo geradas 14 curvas de distribuições de 

gaussianas. Entre estas comparações, algumas não produziram bons resultados, pois muitas 

áreas das curvas se sobrepõem, como pode ser visto na Figura C.1. 

 

 
a) Uniformidade. b) Variância. 

Figura C.1 - Algumas distribuições Gaussianas dos atributos de textura que não produziram 
bons resultados. 

 

No entanto, seis comparações entre as curvas proporcionaram bons resultados, ou 

seja, as bases das curvas não se sobrepõem ou possuem pouca sobreposição. Os atributos 

envolvidos foram: Contraste, Média da Soma, Variância da Soma, Entropia da Soma, 

Entropia da Diferença e Média de Informação de Correlação 1, conforme apresentado no 

Anexo C. Assim, foram considerados os atributos que melhor representam cada classe e 

que serviram de entradas a ser utilizadas em um classificador (Ribeiro et al., 2005b; Ribeiro 

et al., 2006b; 2006c). 
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2. Classificação utilizando a Rede Neural SOM 
 

Para este experimento, foram utilizados os 6 atributos de textura que foram 

selecionados pelas Gaussianas, conforme descrito no item anterior. A configuração do 

Mapa Auto-Organizável de Kohonen que resultou em melhor performance foi: na fase de 

ordenação, 1000 iterações, com uma taxa de aprendizado η = 0,5 e raio de vizinhança r = 

5; e na fase de convergência  também foram utilizadas 5000 iterações, porém, com uma 

taxa de aprendizado η = 0,1 e raio de vizinhança r = 1 em um mapa de 25 por 25 

neurônios. Os resultados obtidos pelo algoritmo de classificação apresentaram a formação 

de dois clusters, Figura C.2, com a existência de nódulos apresentada no mapa através da cor 

azul, e a ausência de nódulo, em verde. Conforme pode ser visualizado na Figura C.2, 

mesmo havendo a separação dos nódulos, algumas imagens com nódulo foram 

classificadas incorretamente. 

 O classificador obteve 85,83% de taxa de acerto total nos casos de imagens com 

nódulos. Após a seleção dos melhores atributos a taxa de acerto melhorou a classificação 

dos padrões em 5,11% (Ribeiro et al., 2005d; Ribeiro et al., 2006b; 2006c). 

 

 
Figura C.2 – Classificação de RIs com nódulos e normais após seleção dos melhores 

atributos. 
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3. Classificação utilizando a Rede Neural MLP 
 

Foram realizados novos testes com os 6 atributos de textura selecionados pelas 

Gaussinas, que serviram agora de entrada para a rede MLP. Dentre todos os testes 

realizados, a melhor configuração encontrada utiliza uma camada intermediária com 32 

neurônios, taxa de aprendizagem η = 0,5 com erro < 0,09.  

Para a avaliação do algoritmo, foi escolhida uma ferramenta padrão da estatística, 

conhecida como cross validation (HERTZ et al., 1991; HAYKIN, 2009), na qual o conjunto 

disponível de dados, com n elementos, é dividido aleatoriamente em um conjunto de 

treinamento, com 75% do conjunto de dados, e em um conjunto de teste, com 25% do 

mesmo conjunto de dados. Os exemplos são divididos em 10 partições mutuamente 

exclusivas, com 75% do conjunto de dados, para treinar o algoritmo. E os 25% de 

elementos restantes, de cada partição, são utilizados para testar o classificador. Repete-se 

esse procedimento para todas as partições. A avaliação do grau de generalização do 

classificador ficará desta forma, garantida com este método. 

Os resultados obtidos pelo algoritmo de classificação, que utilizou um total de 10 

partições com 90 RIs, na fase de treinamento, e 30 RIs na fase de teste, validados pela cross 

validation, levaram a 95,72% de acerto na fase de treinamento com um desvio padrão de 

1,17 e 91,50% de acerto na fase de testes, e desvio padrão de 4,41, conforme Tabela C.1. 

Com isso foi possível verificar que, através da seleção dos melhores atributos, a rede 

aumentou seu acerto na fase de treinamento em 4,68%, e 5,57% na fase de teste (Ribeiro et 

al., 2005c; Ribeiro et al., 2006a; 2006b). 

Com base nos testes realizados utilizando cross validation, Tabela C.1, foi possível 

constatar que o pior resultado obtido na fase de treinamento foi 94,44% de acerto com um 

total de 798 ciclos do algoritmo e o melhor foi 97,78% de acerto com 1008 ciclos. Na fase 

de teste o pior resultado obtido foi 85% de acerto com um total de 1008 ciclos do 

algoritmo e o melhor foi 96,67% de acerto com 795 ciclos (Ribeiro et al., 2005c; Ribeiro et 

al., 2006a; 2006c). 
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Tabela C.1 - Resultados da MLP, tendo como entrada 6 atributos de textura selecionados 
pelas Gaussianas. 

Treinamento  Teste 
 
Ciclos* 

% de acertos por 
classe 

 
%Acertos 

  
Ciclos* 

% de acertos por 
classe 

 
%Acertos 

Com 
Nódulo 

Sem 
Nódulo 

 Com 
Nódulo 

Sem 
Nódulo 

798 91,11 97,78 94,44  798 100,00 83,33 91,67 
836 93,33 98,89 96,11  836 93,33 96,67 95,00 
942 90,00 100,00 95,00  942 83,33 100,00 91,67 
959 95,56 98,89 97,22  959 93,33 76,67 85,00 
814 91,11 100,00 95,56  814 86,67 100,00 93,33 
1008 96,67 98,89 97,78  1008 90,00 80,00 85,00 
777 91,11 97,78 94,44  777 100,00 73,33 86,67 
836 93,33 98,89 96,11  836 93,33 96,67 95,00 
883 93,33 98,89 96,11  883 90,00 100,00 95,00 
795 91,11 97,78 94,44  795 100,00 93,33 96,67 
  Média 95,72    Média 91,50 
 Desvio Padrão 1,17   Desvio Padrão 4,41 

       *  Número de iterações que o conjunto foi apresentado a rede. 
 

4. Classificação utilizando o Modelo Fuzzy de Takagi-Sugeno 

 

Com base nas gaussianas dos 6 atributos de textura que foram selecionadas, Anexo 

C, foi possível gerar a funções de pertinência referentes a cada uma das entradas sendo elas: 

Contraste (x1), Entropia da Diferença (x2), Entropia da soma (x3), Média da Soma (x4), 

Variância da Soma (x5) e Medida de Informação de Correlação 1 (x6) – vide Anexo E.  

Através das funções de pertinência, foi possível gerar as regras Fuzzy. Para este 

experimento, como possui 6 atributos de entrada, sera necessários 26 = 64 regras fuzzy. 

Para cada uma das regras que compõem o sistema, pode-se aplicar a regressão nos pontos 

pertencentes ao seu domínio de ativação. Após a apresentação dos 120 padrões de entrada, 

foi verificado um total de 92,5% de acerto (RIBEIRO, ROMERO e SCHIABEL, 2009a; 

2009b).   

 

5. Classificação utilizando o sistema neuro-fuzzy Adaptive Network-based Fuzzy 
Inference System (ANFIS) 
 

Para os testes foi utilizado o programa comercial MATLAB que possui o código do 

algoritmo ANFIS (CZOGALA, 2000). Foram selecionadas funções de pertinência do tipo 

Gaussiana para as variáveis de entrada e funções de pertinência lineares para as variáveis de 

saída. O treinamento foi realizado com 100 épocas, porém, após o treinamento, foi 
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verificado que a rede convergiu a partir da 25ª. época, Figura C.3 (RIBEIRO, ROMERO e 

SCHIABEL, 2009a; 2009b).   

 
Figura C.3 -  Treinamento da ANFIS – 100 épocas. 

 

A ANFIS foi modelada utilizando 6 variáveis de entrada e uma saída, e para cada 

entrada são utilizadas 2 funções de pertinência do tipo gaussiana. 

Três arquivos foram utilizados no treinamento, sendo eles: Training (60 padrões), 

Checking (30 padrões) e Test(30 padrões). Após o treinamento, verificou-se um acerto de 

98,33%  e foi possível obter as funções de Pertinência, mostradas no Anexo F (RIBEIRO, 

ROMERO e SCHIABEL, 2009a; 2009b).   
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Anexo D - Seis distribuições Gaussianas dos atributos de textura que 
produziram bons resultados. 

 

  
a) Contraste. b) Média da soma. 

 
 

c) Variância da Soma. d) Entropia da Soma. 

  
e) Entropia da Diferença f)  Medida de Informação de Correlação 1 

Figura D.1 - Seis distribuições Gaussianas dos atributos de textura que produziram bons 
resultados 
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Anexo E - Funções de Pertinência geradas a partir de Gaussianas. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Gaussiana. b) Função de Pertinência. 
 
Figura E.1 - Função de pertinência gerada a partir de Gaussianas referente à entrada 
Contraste (x1). 
 

 

                                                                                                                                      (E.1) 

 

 

 

 

                                                                                                                                      (E.2) 

 

 

 

 

a) Gaussian b) Função de Pertinência 
 
Figura E.2 - Função de pertinência gerada a partir de Gaussianas referente à entrada 
Entropia da Diferença (x2). 
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                                                                                                                                      (E.3) 

 

 

 

 

                                                                                                                                      (E.4) 

 

 

 

 

 

a) Gaussiana. b) Função de Pertinência. 
Figura E.3 - Função de pertinência gerada a partir de Gaussianas referente à entrada 

Entropia da Soma (x3). 
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a) Gaussiana. b) Função de Pertinência. 
Figura E.4 - Função de pertinência gerada a partir de Gaussianas referente à entrada Média 
da Soma (x4). 
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a) Gaussiana. b) Função de Pertinência. 
Figura E.5 - Função de pertinência gerada a partir de Gaussianas referente à entrada 
Variância da Soma (x5). 
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                                                                                                                                 (E.9) 
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a) Gaussiana. b) Função de Pertinência. 
Figura E.6 -  Função de pertinência gerada a partir de Gaussianas referente à entrada 

Medida de Informação de Correlação 1 (x6). 
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Anexo F - Funções Gaussinas obtidas pela ANFIS. 
 

 
Figura F.1 - Função Gaussiana obtida para o atributo Contraste. 

 

 
Figura F. 2 - Função Gaussiana obtida para o atributo Entropia da Diferença 
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Figura F.3 - Função Gaussiana obtida para o atributo Entropia da Soma. 

 

 
Figura F.4 - Função Gaussiana obtida para o atributo Média da Soma. 
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Figura F. 5 - Função Gaussiana obtida para o atributo Variância da Soma. 

 

 
Figura F. 6 - Função Gaussiana obtida para o atributo Medida de Inf. de Correlação 1. 
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Anexo G - Distribuições Gaussianas para a seleção de atributos para a 
Classificar Região de Interesse em imagens com Nódulo e sem 

Nódulos. 
 
 

a) Contraste b) Variância 

c) Média da Soma. d) Entropia da Soma. 

e) Variância da Soma. f) Entropia da Diferença 



Anexos 

 

216

 
g) Media de Informação de Correlação 1 

Figura G.1. Melhores atributos de Textura extraídos de RIs do banco de dados LAPIMO 
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a) Variância b) Entropia da Soma. 

c) Entropia da Diferença d) Media de Informação de Correlação 1 

e) Máximo Coeficiente de Correlação 

 

Figura G.2. Melhores atributos de Textura extraídos de RIs do banco de dados DDSM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexos 

 

218

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexos 

 

219

Anexo H - Classificar Região de Interesse em imagens com Nódulo em 
sem Nódulos. 

 
A base de imagens utilizada neste treinamento contém 240 regiões de interesse (RIs) 

imagens, sendo 120 imagens da classificação com nódulo (60 do banco de dados LAPIMO 

e 60 do DDSM) e 120 normais , sem a existência de nódulos (60 do banco de dados 

LAPIMO e 60 do DDSM). 

O método de validação utilizado para no treinamento da rede neural MLP foi o cross-

validation, conforme Tabela H.1. A arquitetura utilizada no treinamento é composta por 2 

atributo de entrada (Variância e ED) uma camada intermediárias contendo 9 nódulos, taxa 

de aprendizagem igual a 0,1 e Erro Quadrático Médio (EQM) igual a 1E-7. 

 

Tabela H.1. Treinamento da rede MLP para classificar RIs em imagens com nódulo ou 
normais. 

ID 
% Acerto 

Treinamento 
% Acerto 
Validação Ciclos 

1 77,97619048 73,61111111 76 
2 76,78571429 76,38888889 92 
3 76,78571429 76,38888889 138 
4 78,57142857 72,22222222 168 
5 74,4047619 81,94444444 77 
6 75 73,61111111 93 
7 64,88095238 69,44444444 92 
8 75 79,16666667 155 
9 74,4047619 80,55555556 159 
10 73,80952381 81,94444444 69 
        
  Média do Treinamento: 74,76 
  Média da Validação: 76,53 
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Anexo I - Classificação de Nódulo segundo a Forma utilizando apenas 
o banco de dados LAPIMO 

 
Todos os resultados apresentados neste item tiveram como objetivo o início dos 

estudos sobre classificação de forma e tiveram como base os trabalhos desenvolvidos por 

Menechelli et al. (2010a, 2010b) sob orientação da autora. 

 

1. Imagens Simuladas 

 

Este trabalho propõe um modelo de classificação de nódulos mamários com base 

em sua forma, utilizando redes neurais artificiais (MENECHELLI et al, 2010a; 2010b). 

Após várias etapas de testes, os melhores resultados obtidos para a classificação de 

simuladores e imagens mamográficas reais foram apresentadas. 

Os simultadores são imagens desenhadas com auxílio do software CorelDraw que se 

assemelham com as principais formas de massas nodulares (KOPANS, 2000) como 

também resultados obtidos após a segmentação de RIs originais, Figura I.1, pela 

Transformada Watershed (SANTOS et al., 2002.), Figura I.2. Neste trabalho foram criadas 

250 imagens, conforme exemplo na Figura I.3. Segundo Máttar Neto (2002, p. 148) esse 

tipo de pesquisa normalmente é dada pela seleção de uma amostra inicial para análise e 

comprovação da eficácia mais simples antes de ser aplicada a uma população maior. 

 

     

a) b) c) d) e) 

Figura I.1 - Imagens mamográficas reais segundo a forma. a) Redonda; b) Oval; c) 
Lobulada; d) Irregular; e) Distorção de Arquitetura. 

Fonte: MENECHELLI et al., 2010a; 2010b. 
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a) b) c) d) e) 

Figura I.2 - Imagens mamográficas reais segmentadas por watershed. a) Redonda; b) Oval; c) 
Lobulada; d) Irregular; e) Distorção de Arquitetura 

Fonte: MENECHELLI et al., 2010a; 2010b 
 

 
Figura I.3 - Simuladores das formas de massa nodulares do câncer de mama. 

Fonte: MENECHELLI et al., 2010b. 
 

Para os simuladores utilizou-se a validação cruzada (cross-validation) com 30% do 

total de amostras. Devido ao baixo número de imagens mamográficas reais, utlizou-se para 

estas últimas, a validação do tipo leave-one-out. 

 

1.1.  Análise dos Atributos 

 

Segundo Menechelli e Ribeiro (2010), para a escolha dos atributos de entrada da 

rede neural foram confrontadas as técnicas de distribuições gaussianas e análise de variância 

(ANOVA). A distribuição gaussiana foi aplicada sobre os atributos em 2 aspectos: com 2 e 

5 classes. 

1) Simuladores: o resultado obtido com a distribuição gaussiana foi confrontado com 

os produzidos pelo teste de hipótese da ANOVA conforme abaixo:  
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a) 2 classes: a ANOVA seleciona apenas atributos cujas curvas da distribuição 

gaussiana nunca se cruzam. Nesse caso apenas os atributos de irregularidade e 

retangularidade foram selecionados pela ANOVA. 

b) 5 classes: seleciona todos os atributos para os quais pelo menos uma das 

curvas da distribuição gaussiana é independente das demais. Os atributos 

irregularidade, raio de giração, relação área-perímetro e retangularidade foram 

selecionados pela ANOVA. 

2) Imagens mamográficas reais segmentadas: a ANOVA não selecionou nenhuma 

característica pela qual é possível distinguir ao menos uma classe das demais. Isso se 

deve à complexidade e grande variedade de formas e tamanhos dos nódulos 

(regiões de interesse – RI) presentes nas imagens. Assim, a análise estatística dos 

atributos dessas imagens foi dada apenas pela distribuição gaussiana. 

 

1.2.  Classificação dos Simuladores 

 

Segundo Menechelli e Ribeiro (2010), para os testes utilizando simuladores foram 

utilizadas 105 amostras para treinamento da rede neural e 45 para validação, totalizando 

150 amostras. Com base nas análises realizadas através da distribuição gaussiana, para 2 

classes (redonda e distorção de arquitetura), Figura I.4, verificou-se que apenas o atributo 

de irregularidade é suficiente para classificar os simuladores nas classes benigna e maligna, 

além deste ser um dos atributos selecionados pela ANOVA. Na Tabela I.1 e apresentados 

os resultados obtidos após o treinamento da MLP com arquitetura de uma única camada 

neural intermediária contendo 4 neurônios e topologia com taxa de aprendizagem de 0,9 e 

erro quadrático médio (EQM) de 0,0001 A média de acerto foi de aproximadamente 98% 

na validação cruzada. Novos testes com outros atributos foram realizados; entretanto, 

podemos concluir que para classificação em apenas 2 classes (benigna e maligna), o atributo 

de irregularidade é suficiente para diferenciação dos simuladores (MENECHELLI et al, 

2010a; 2010b; MENECHELLI e RIBEIRO, 2010). 
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Figura I.4- Distribuição Gaussiana para o atributo Irregularidade, A (redondo) e B 

(distorção de Arquitetura).  
Fonte: Menechelli et al. (2010a; 2010b). 

 

Tabela I.1 - Resultados obtidos após treinamento, das imagens simuladas, 2 classes 
(redondo e distorção de arquitetura) utilizando o atributo de irregularidade.  

Fonte: Menechelli et al. (2010a; 2010b). 

Arquivo 
% Acerto 
Treinamento 

% Acerto 
Validação Ciclos 

1 100 93,33 10 

2 100 100 10 
3 95,71 93,33 8 
4 100 100 10 
5 97,14 100 10 
6 97,14 93,33 10 
7 94,29 96,67 6 

8 100 100 10 
9 100 100 11 
10 100 100 14 

Média 98,43 97,67 9,9 
 

Para a classificação das imagens simuladas em 5 classes, utilizou-se  a distribuição 

gaussiana para auxiliar na seleção dos melhores atributos. Irregularidade, relação de 

aspecto, retangularidade e área do retângulo mínimo foram os que apresentaram maior 

distância entre as curvas, Figura I.5. Após vários testes com várias configurações, obteve-se 

a maior generalização com arquitetura de uma única camada neural intermediária contendo 

5 neurônios e topologia com taxa de aprendizagem de 0,1, com EQM mínimo de 

0,0000001 e acerto médio na validação cruzada de aproximadamente 72%, demonstrado 

pela Tabela I.1. 
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a) Irregularidade b) Retangularidade 

  
c) Área do retângulo mínimo d) Relação de aspecto 
Figura I.5 - Distribuição Gaussiana dos atributos a) irregularidade, b) retangularidade, c) 
área do retângulo mínimo e d) relação de aspecto, para as 5 classes dos simuladores, sendo, 
A – redonda, B – Oval, C – Lobulada, D – Irregular, E – Distorção de Arquitetura. 

Fonte: Menechelli et al. (2010a; 2010b). 
 

Tabela I.1 - Porcentagem de acerto da classificação dos simuladores em 5 classes com 4 
atributos. 

Fonte: Menechelli et al. (2010a; 2010b). 

Arquivo 
% Acerto 
Treinamento 

% Acerto 
Validação Ciclos 

1 72,57 82,67 1000 

2 77,71 73,33 1000 

3 78,86 70,67 1000 

4 76,57 72,00 1000 

5 62,28 56,00 334 

6 73,71 76,00 1000 

7 76,57 72,00 684 

8 77,71 73,33 940 

9 75,43 77,33 1000 

10 70,86 70,67 1000 

Média 74,23 72,40 895,8  
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2.  Classificação de Nódulos Mamográficos de Imagens Reais 

 

Para os testes realizados por Menechelli et al. (2010a; 2010b) e Menechelli e 

Ribeiro (2010), foram utilizadas 22 imagens para cada uma das 5 classes estudadas: 

redonda, oval, lobulada, irregular e distorção de arquitetura, totalizando 110 imagens, 

previamente segmentadas utilizando a Transformada de Wathershed (SANTOS et al., 2002). 

A análise dos atributos a serem utilizados na classificação foi feita pela distribuição 

gaussiana. Como o número de imagens para cada classe não é muito expressivo, para a 

validação dos treinamentos utilizou-se a técnica leave-one-out (HAYKIN, 2009). 

Analisando os gráficos da distribuição gaussiana, para a classificação de imagens 

reais em duas classes, o atributo perímetro, Figura I.6, apresenta as curvas mais distantes 

entre a classe redonda e distorção de arquitetura, sendo este atributo escolhido como 

entrada para o classificador. A configuração final da RNA possui arquitetura de uma única 

camada neural intermediária contendo 3 neurônios e topologia com taxa de aprendizagem 

igual a 0,3 e EQM igual a 0,00000001. O melhor resultado obtido na validação foi de 

aproximadamente 82%. 

 

 
Figura I.6 - Distribuição gaussiana do perímetro de 2 classes para imagens mamográficas 

reais, sendo, A – Redonda e B – Distorção de Arquitetura. 
Fonte: Menechelli et al. (2010a; 2010b). 

 

Como ferramenta final, foi desenvolvido um software de classificação de imagens 

mamográficas, apenas para classificar as imagens em 2 classes: benigna (forma redonda) ou 

maligna (em forma de distorção de arquitetura), conforme Figura I.7. 
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Figura I.7 - Software classificador de imagens mamográficas.  

Fonte: Menechelli et al. (2010a; 2010b). 
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Anexo J - Distribuições Gaussianas para a seleção dos melhores 
atributos para a Classificar a Forma do Nódulo em dois tipos, Redondo 

ou Distorção de Arquitetura 

a) Área de brancos da região de interesse b) Área do retângulo mínimo 

c) Circularidade d) Diâmetro circular equivalente 

e) Irregularidade f) Perímetro 
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g) Relação área perímetroc h) Relação de Aspecto 

 
i) Retangularidade 

Figura J.1 - Distribuições Gaussianas para a seleção dos melhores atributos para classificar 
o tipo de Forma do Nódulo. 
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Anexo K - Classificar Forma do Nódulo em dois tipos Redondo ou 
Distorção de Arquitetura 

 
A base de imagens utilizada neste treinamento contém 80 imagens, sendo 40 imagens da 

classificação Redonda e 40 Distorção de Arquitetura dos bancos LAPIMO e DDSM.  

O método de validação utilizado para no treinamento da rede neural MLP foi o leave-one-

out, conforme Tabela K.1. A arquitetura utilizada no treinamento é composta por um 

atributo de entrada (Circularidade) uma camada intermediárias contendo 3 nódulos, taxa de 

aprendizagem igual a 0,7 e Erro Quadrático Médio (EQM) igual a 1E-10. 

 
 
Tabela K.1. Treinamento da rede MLP para classificar a forma do nódulo em Redondo ou 

Distorção de Arquitetura. 
ID % Acerto Treinamento % Acerto Validação Ciclos 

1 49,36708861 100 6 

2 77,21518987 100 72 

3 77,21518987 0 88 

4 77,21518987 0 91 

5 49,36708861 100 6 

6 75,94936709 100 708 

7 49,36708861 100 99 

8 75,94936709 100 141 

9 49,36708861 100 38 

10 77,21518987 100 97 

11 49,36708861 100 26 

12 75,94936709 100 88 

13 49,36708861 100 5 

14 77,21518987 0 97 

15 50,63291139 0 25 

16 75,94936709 100 474 

17 77,21518987 100 113 

18 50,63291139 0 40 

19 77,21518987 100 68 

20 77,21518987 100 126 

21 49,36708861 100 40 

22 77,21518987 0 79 

23 49,36708861 100 74 

24 75,94936709 100 67 

25 50,63291139 0 59 

26 75,94936709 100 104 

27 50,63291139 0 21 

28 75,94936709 100 88 

29 74,6835443 100 107 
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ID % Acerto Treinamento % Acerto Validação Ciclos 

30 75,94936709 100 86 

31 49,36708861 100 28 

32 77,21518987 100 109 

33 75,94936709 0 120 

34 49,36708861 100 4 

35 77,21518987 100 78 

36 49,36708861 100 22 

37 77,21518987 0 91 

38 49,36708861 100 40 

39 75,94936709 100 107 

40 77,21518987 100 150 

41 75,94936709 100 122 

42 75,94936709 100 70 

43 75,94936709 100 109 

44 77,21518987 0 89 

45 77,21518987 100 85 

46 77,21518987 100 102 

47 77,21518987 100 146 

48 75,94936709 100 90 

49 77,21518987 100 100 

50 75,94936709 100 78 

51 78,48101266 0 84 

52 77,21518987 100 81 

53 78,48101266 0 67 

54 78,48101266 0 114 

55 77,21518987 100 147 

56 77,21518987 0 91 

57 75,94936709 100 110 

58 77,21518987 100 83 

59 75,94936709 100 94 

60 77,21518987 100 98 

61 75,94936709 100 102 

62 77,21518987 100 108 

63 77,21518987 0 89 

64 75,94936709 100 136 

65 77,21518987 100 81 

66 49,36708861 100 21 

67 74,6835443 100 625 

68 49,36708861 100 17 

69 75,94936709 100 78 

70 77,21518987 100 127 

71 74,6835443 100 102 

72 50,63291139 0 24 

73 49,36708861 100 15 
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ID % Acerto Treinamento % Acerto Validação Ciclos 

74 77,21518987 100 115 

75 77,21518987 100 136 

76 50,63291139 0 62 

77 75,94936709 100 84 

78 49,36708861 100 62 

79 75,94936709 100 75 

80 49,36708861 100 40 

        

  Média do Treinamento: 68,91 

  Média da Validação: 77,50 
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Anexo L - Distribuições Gaussianas para a seleção dos melhores 
atributos para a Classificar o Contorno do Nódulo em dois tipos, 

Circunscrito ou Espiculado 
 

a) Área do retângulo mínimo b) Circularidade 

c) Compacidade d) Irregularidade 
  

e) Perímetro f) Relação área perímetro 
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g) Retangularidade 

Figura L.1 - Distribuições Gaussianas para a seleção dos melhores atributos para Classificar 
dois tipos de Contorno do Nódulo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexos 

 

237

Anexo M - Classificar Contorno do Nódulo em dois tipos Circunscrito 
ou Espiculado 

 
A base de imagens utilizada neste treinamento contém 80 imagens, sendo 40 imagens da 

classificação circunscrita e 40 Espiculada dos bancos LAPIMO e DDSM..  

O método de validação utilizado para no treinamento da rede neural Multi-Layer 

Percetpron (MLP) foi o leave-one-out, conforme Tabela M.1. A arquitetura utilizada no 

treinamento é composta por um atributo de entrada (Perímetro) uma camada 

intermediárias contendo 2 nódulos, taxa de aprendizagem igual a 0,6 e Erro Quadrático 

Médio (EQM) igual a 1E-9. Os resultados finais do treinamento obtiveram média do 

treinamento igual a 81,01% e a Média da Validação foi igual a 82,5%. 

 
Tabela M.1. Treinamento da rede MLP para classificar contorno do nódulo em 

Circunscrito ou Espiculado. 
ID % Acerto Treinamento % Acerto Validação Ciclos 

1 81,63265 0 252 

2 80,95238 100 215 

3 80,95238 100 331 

4 80,95238 100 214 

5 80,95238 100 308 

6 80,27211 100 161 

7 81,63265 0 259 

8 80,95238 0 191 

9 81,63265 0 301 

10 80,27211 100 167 

11 79,59184 100 376 

12 80,27211 100 189 

13 80,95238 0 102 

14 80,27211 100 152 

15 80,95238 100 288 

16 80,95238 0 136 

17 81,63265 0 327 

18 81,63265 0 153 

19 80,95238 100 303 

20 80,27211 100 178 

21 80,95238 100 245 

22 80,95238 100 310 

23 80,95238 100 321 

24 81,63265 0 205 

25 80,95238 100 275 

26 80,27211 100 142 

27 80,27211 100 226 

28 80,95238 100 456 
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ID % Acerto Treinamento % Acerto Validação Ciclos 

29 81,63265 0 180 

30 80,95238 100 259 

31 80,95238 100 354 

32 80,95238 100 328 

33 80,27211 100 179 

34 80,95238 100 353 

35 80,27211 100 167 

36 80,95238 100 331 

37 80,27211 0 84 

38 80,95238 100 274 

39 80,27211 100 128 

40 80,95238 100 318 

41 80,27211 100 168 

42 81,63265 0 253 

43 80,27211 100 158 

44 80,95238 100 352 

45 80,27211 100 107 

46 80,95238 100 290 

47 80,27211 100 80 

48 81,63265 0 315 

49 80,27211 100 94 

50 81,63265 0 269 

51 80,27211 100 162 

52 80,27211 100 179 

53 80,95238 100 364 

54 80,27211 100 159 

55 80,95238 100 268 

56 80,27211 100 126 

57 80,95238 100 294 

58 80,95238 100 214 

59 80,95238 100 333 

60 81,63265 100 286 

61 80,27211 100 168 

62 80,95238 100 319 

63 80,95238 0 195 

64 81,63265 0 291 

65 80,27211 100 100 

66 80,95238 100 199 

67 80,95238 100 417 

68 80,95238 100 332 

69 80,27211 100 151 

70 80,95238 100 260 

71 80,27211 100 168 

72 80,95238 100 28 
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ID % Acerto Treinamento % Acerto Validação Ciclos 

73 81,63265 0 139 

74 80,95238 100 275 

75 80,27211 100 91 

76 80,95238 100 177 

77 80,95238 100 229 

78 80,95238 100 200 

79 80,95238 100 274 

80 80,27211 100 157 

81 80,95238 100 285 

82 80,95238 100 247 

83 80,95238 0 72 

84 80,95238 100 162 

85 81,63265 0 296 

86 80,27211 100 151 

87 80,95238 100 241 

88 80,95238 0 192 

89 80,95238 100 313 

90 80,95238 0 145 

91 80,95238 100 300 

92 80,27211 100 137 

93 80,95238 100 316 

94 80,27211 100 151 

95 80,95238 100 213 

96 80,95238 100 186 

97 80,95238 100 234 

98 80,95238 100 372 

99 80,95238 100 317 

100 80,27211 100 152 

101 80,95238 100 226 

102 80,27211 100 162 

103 80,95238 100 288 

104 80,27211 100 134 

105 80,95238 100 395 

106 80,27211 100 207 

107 80,95238 100 273 

108 80,95238 100 174 

109 80,95238 100 308 

110 80,95238 100 123 

111 80,95238 100 290 

112 81,63265 0 336 

113 80,27211 100 88 

114 80,95238 100 307 

115 80,95238 0 195 

116 80,95238 100 188 
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ID % Acerto Treinamento % Acerto Validação Ciclos 

117 80,95238 100 248 

118 80,27211 100 153 

119 80,95238 100 310 

120 80,27211 100 107 

121 80,95238 100 320 

122 80,27211 100 179 

123 80,95238 100 310 

124 80,95238 0 153 

125 79,59184 100 108 

126 80,95238 100 195 

127 80,95238 100 221 

128 80,27211 100 174 

129 80,95238 0 203 

130 80,95238 100 261 

131 80,95238 100 158 

132 80,95238 0 375 

133 80,27211 100 141 

134 80,95238 100 302 

135 80,27211 100 124 

136 80,95238 100 299 

137 78,23129 0 191 

138 80,95238 100 22 

139 80,95238 100 166 

140 80,95238 100 347 

141 80,95238 100 280 

142 80,27211 100 125 

143 80,95238 100 166 

144 79,59184 0 268 

145 80,95238 0 422 

146 80,95238 100 417 

147 80,27211 100 130 

148 80,95238 100 293 

      Média do Treinamento: 80,78 

  Média da Validação: 80,41 
 
 
 
 


