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RESUMO 

 

Nos últimos anos o mundo tem vivenciado uma avalanche de novas tecnologias para auxílio 

ao diagnóstico médico. Esses esforços buscam um diagnóstico rápido e preciso através de 

exames e informações sobre a condição física do paciente. Através do uso de imagens 

médicas, a radiologia busca a visualização de órgãos ou estruturas internas do corpo humano 

para encontrar respostas às suspeitas de problemas físicos expressos por sinais e sintomas 

relatados pelo paciente. Nessa área, os Sistemas de Comunicação e Armazenamento de 

Imagens (PACS) têm ajudado no armazenamento e organização do crescente número de 

imagens geradas pelos exames realizados nos hospitais. Trabalhos de pesquisa médica têm 

evidenciado o potencial de uso dessas imagens como auxílio à prática da Medicina Baseada 

em Casos Similares (MBCS). Por esse motivo, há na literatura um esforço contínuo em 

desenvolver técnicas computacionais para recuperação de imagens baseada em conteúdos 

similares (CBIR) em grandes conjuntos de dados. As consultas por similaridade são 

essenciais para apoiar a prática da MBCS e a descoberta de comportamentos de lesões 

causadas por diversas doenças. A evolução e intensificação das pesquisas em CBIR têm 

encontrado vários desafios. Um desses é a divergência entre os resultados obtidos 

automaticamente e aqueles esperados pelos radiologistas (descontinuidade semântica). Outro 

desafio é a falta de estudos sobre a viabilidade clínica dessas ferramentas como forma de 

auxílio ao diagnóstico. Esses obstáculos são dois dos principais responsáveis pela não 

efetivação dessa tecnologia no ambiente médico-hospitalar. Mediante o exposto acima, este 

trabalho de pesquisa propõe um mecanismo para contornar essa descontinuidade semântica e 

ao mesmo tempo aproximar o CBIR do ambiente real de aplicação. 

A contribuição principal deste trabalho foi o desenvolvimento de uma metodologia 

baseada em parâmetros perceptuais que aproximam o sistema ao nível de percepção do 

usuário médico. Em seguida, foi realizado um estudo sobre a viabilidade clínica do sistema 

CBIR no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. A metodologia proposta foi aplicada e os 

resultados comprovaram a aplicabilidade de Sistemas CBIR como ferramenta de auxílio ao 

diagnóstico em um ambiente clínico real. 
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ABSTRACT 

 

In recent years the world has experienced an avalanche of new technologies to aid medical 

diagnosis. These efforts seek a quick and accurate diagnosis through exams and information 

about the patient's physical condition. The radiology studies the visualization of the organs or 

structures through the use of images. In this area, the Picture Archiving and Communication 

Systems (PACS) have helped in the storage and organization of the growing number of 

images generated by exams performed in hospitals. Medical research papers have shown the 

potential use of these images as an aid to the Similar Case-Based Reasoning (SCBR) practice 

in Medicine. For this reason, there is an ongoing effort in the literature to develop 

computational techniques for Content-Based Image Retrieval (CBIR) in large data sets. 

Similarity queries are essential to support the practice of SCBR. The evolution and 

intensification of research in CBIR have encountered several challenges. One of these is the 

discrepancy between the results obtained automatically and those expected by radiologists 

(semantic gap). Another challenge is the lack of studies on the clinical viability of these tools 

as a way to assist in diagnosis. These obstacles are the two main responsible for reservation in 

using this technology in the medical hospital environment. Considering this scenario, this 

research proposes a mechanism to overcome this semantic gap and bring the real 

environment to the CBIR application. The main contribution for this research was the 

development of a methodology based on Perceptual Parameters to approximate the system to 

the level of user perception. Then we conducted a study on the clinical viability of a CBIR 

system at the Clinical Hospital of the University of São Paulo at Ribeirão Preto. The 

proposed methodology was applied and the results showed the applicability of CBIR systems 

as a computer aided diagnosis tool in a real clinical environment. 
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Capítulo 1 - Introdução 

1.1 Considerações Iniciais 

O desenvolvimento de novas tecnologias para a área médica tem crescido muito nos últimos 

anos. A descoberta do raio-X e a geração de imagens radiológicas, exames de laboratório e 

provas funcionais, causaram um grande impacto na detecção e descoberta de doenças e suas 

implicações no corpo humano, proporcionando uma grande contribuição para a área médica 

como forma de auxílio ao diagnóstico. Hipócrates foi a primeira pessoa que se tem 

conhecimento a utilizar a palavra “diagnóstico”. Sua definição para essa palavra fazia 

referência a seu prefixo dia (através de), somado ao sufixo gnosis (conhecimento). Portanto, 

"Discernir pelo Conhecimento". O uso do diagnóstico por imagem tem não só facilitado a 

descoberta de conhecimento sobre as diferentes lesões, mas também agilizado o diagnóstico 

clínico e a descoberta precoce das doenças através do estudo de suas manifestações. A análise 

e descoberta de padrões nessas imagens tem se tornado uma ferramenta amplamente eficaz 

no auxílio ao diagnóstico, ajudando o discernimento médico a tornar-se cada vez mais 

embasado e seguro. 

Seguindo essa linha de pensamento, da disponibilização da informação para ajudar o 

médico a embasar seu conhecimento, um dos desafios mais evidentes nos últimos anos é a 

manipulação eficiente da enorme quantidade de informação que vem sendo gerada nos 

hospitais e centros médicos. Na área médica, os sistemas de informação têm sido 

desenvolvidos com o objetivo de disponibilizar a informação necessária ao médico de modo 

rápido e preciso visando assim melhorar a qualidade do cuidado à saúde. Nesse contexto, 

pode-se citar os Sistemas de Informação Hospitalar (Hospital Information Systems - HIS) 

(Müller et al. 2008), que armazenam informações a respeito do paciente, seu estado de saúde e 

procedimentos médicos adotados. Há também os Sistemas de Informação em Radiologia 

(Radiology Information Systems – RIS), que armazenam informações referentes aos exames 

radiológicos (pedidos e suas justificativas) e aos laudos associados (Morioka et al. 2005). Ainda 

na radiologia, os Sistemas de Comunicação e Armazenamento de Imagens (Picture Archiving 

and Communication Systems – PACS) têm proporcionado um avanço no armazenamento e 

organização das imagens geradas nos hospitais (Gutierrez 2011). Aliado a esses sistemas, as 

pesquisas existentes sobre a aplicação de técnicas de CBIR (Content-Based Image Retrieval) 

incorporadas aos PACS vem proporcionando um avanço na recuperação de imagens 
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armazenadas, antes vinculadas a um identificador do paciente ou de um exame (Valente et al. 

2013)(Furuie et al. 2007). Com essa nova abordagem essas buscas passam a ser realizadas 

por meio de comparações entre imagens (Welter et al. 2012)(Müller et al. 2004)(Zhang & Lu 

2002), possibilitando efetuar buscas por similaridade e abrindo novos caminhos para 

utilização do computador e das imagens médicas em atividades de auxílio ao diagnóstico 

(Ribeiro et al. 2009)(Aman et al. 2009). A função de recuperação de dados baseada em seu 

conteúdo é um dos pontos altos que atualmente se deseja incorporar nos sistemas PACS através 

da criação de uma infraestrutura voltada para a Informática de Imagens Médicas (Medical 

Imaging Informatics Infrastructure - MIII) (Welter et al. 2010)(Fischer, Sauren, et al. 2008). 

A abordagem CBIR trabalha com descrições baseadas nas propriedades inerentes das 

imagens, tais como cor, textura e forma. Contudo, apesar de todos os esforços nas pesquisas, a 

precisão da recuperação dos algoritmos atuais de CBIR é ainda limitada. Além de outras 

dificuldades, o gargalo principal é a descontinuidade existente entre as características de baixo 

nível possíveis de serem extraídas das imagens e os seus conteúdos semânticos associados 

(Deserno et al. 2009)(Datta et al. 2008). Esse problema, conhecido como descontinuidade 

semântica (semantic gap) origina-se do fato que medidas de similaridade e extratores de 

características das imagens, tais como histogramas de níveis de cinza, descritores de textura e 

formas, em geral não possuem correlação direta com semânticas da subjetividade humana 

(Deserno et al. 2009)(Antani et al. 2008). Para minimizar esse problema semântico, técnicas 

interativas de avaliação e realimentação de relevância têm sido investigadas já há algum tempo 

(Smeulders et al. 2000)(Rosa et al. 2002), porém há muito ainda a se explorar nessa linha. 

A inclusão de uma função de recuperação de imagens por conteúdo em um ambiente 

integrado HIS/RIS/PACS poderia trazer contribuições significativas ao processo diagnóstico, 

através da recuperação rápida e eficiente de imagens representativas de diferentes exames, 

bem como de suas informações associadas (van de Wetering & Batenburg 2009)(Fischer, 

Sauren, et al. 2008)(Azevedo-Marques et al. 2008). A proposta deste trabalho consiste em 

promover a aproximação dos sistemas CBIR à realidade médica e explorar a capacidade 

desses sistemas como Sistemas de Auxílio ao Dignóstico (Computer Aided Diagnosis - 

CAD). A ideia principal é desenvolver um mecanismo automático de otimização de consulta 

por similaridade baseado em parâmetros de percepção levantados pelos próprios 

radiologistas. Esse método fará uma escolha automática de quais parâmetros perceptuais e 

possíveis critérios de similaridade deverão ser considerados relevantes no processamento da 

consulta de determinado tipo de imagem. Esses parâmetros e critérios são definidos 

automaticamente, através: 



3 

 

 de mineração de palavras-chave nas justificativas do pedido de exame, 

 dos dados contidos no cabeçalho DICOM das imagens sob processamento e 

 do reconhecimento de padrões na imagem. 

Essa abordagem atua como uma “realimentação por relevância à priori”, ou melhor, 

uma definição automática de contexto, onde as informações do contexto são mineradas a 

partir do cabeçalho DICOM e as informações da percepção serão deduzidas a partir de 

palavras-chave contidas nas justificativas do pedido de exame. Assim o sistema poderá 

aumentar a especificidade dos resultados antes da consulta sequer ser apresentada ao usuário. 

Outro ponto importante do trabalho é a validação dos métodos propostos e do sistema 

CBIR desenvolvido. Nessa etapa realizou-se um estudo sobre o desempenho e a viabilidade 

desses sistemas como ferramentas de auxílio ao diagnóstico em ambientes reais de 

diagnóstico por imagem.  

O trabalho de pesquisa aqui apresentado buscou suprir a descontinuidade semântica, 

propondo uma sistematização que aproxima o sistema CBIR ao nível de percepção do usuário 

médico, investigando e demonstrando sua aplicabilidade como ferramenta de auxílio ao 

diagnóstico em um ambiente clínico real. Como o sistema proposto foi desenvolvido em um 

hospital-escola (Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – HC-

FMRP), em trabalhos futuros, a utilização de um sistema CBIR também poderá ser avaliada 

como ferramenta de ensino médico e suporte ao trabalho didático envolvendo estudos de 

casos similares contendo imagens associadas. 

1.2 Motivação 

Vários trabalhos de pesquisa nos últimos anos têm evidenciado o potencial de uso de imagens 

similares como ferramenta de auxílio à tomada de decisão no processo diagnóstico (Kumar et 

al. 2013)(Kalpathy-Cramer & Hersh 2010)(Rahman et al. 2010). Porém, a maior parte desses 

trabalhos está focada em domínios bastante específicos de conhecimento, além de estarem 

trabalhando com um número reduzido de exames, dificultando a execução de uma avaliação 

realística da viabilidade desses sistemas CBIR como ferramenta de auxílio ao diagnóstico em 

um ambiente clínico real (Doi 2006). 

Ao longo dos anos as pesquisas em CBIR têm encontrado grandes desafios e 

desvendado novas fronteiras. Contudo, obstáculos como a divergência entre os resultados 

obtidos automaticamente pelo sistema e aqueles esperados pelos radiologistas (semantic gap) 

e dificuldades como a falta de estudos sobre a viabilidade clínica dessas ferramentas como 
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forma de auxílio ao diagnóstico, ainda persistem e são os principais responsáveis pela não 

efetivação dessa tecnologia no ambiente médico-hospitalar (Deserno et al. 2009). Uma 

alternativa que vem trazendo novas esperanças ao desenvolvimento desses sistemas é a 

tentativa de captar a noção de percepção do radiologista durante a consulta por similaridade e 

a etapa final opcional de Realimentação por Relevância (Relevance Feedback – RF) (Traina 

et al. 2009). Sistemas CBIR precisam adquirir uma perspectiva centrada no usuário final para 

assim alcançar uma larga aceitação nos ambientes reais de diagnóstico por imagem (Jaimes et 

al. 2006) e esse tem sido o enfoque de pesquisas recentes na área (Ponciano-Silva et al. 

2013). A inclusão da percepção médica na construção de ferramentas CBIR, pouco explorada 

na literatura e proposta neste trabalho, irá aproximar essa tecnologia CBIR do usuário final, 

quebrando uma barreira clara entre a ciência médica e a ciência da computação. 

1.3 Objetivos 

Dos objetivos gerais desta pesquisa pode-se ressaltar: 

 Diminuir a descontinuidade semântica, 

 Desenvolver um mecanismo automático de aprimoramento de consulta por 

similaridade baseado em critérios de similaridade e parâmetros de percepção 

levantados pelos próprios radiologistas, 

 Desenvolver um Sistema Integrado de Auxílio ao Diagnóstico Médico baseado em 

consultas por similaridade e 

 Realizar uma avaliação da viabilidade clínica de um sistema CBIR em um ambiente 

real de diagnóstico por imagens. 

Os principais objetivos diretos deste trabalho foram:  

 Integrar a percepção do especialista do que é similar, nas diversas etapas do processo 

de recuperação de imagens baseada em seu conteúdo, incluindo parâmetros 

perceptuais do próprio usuário médico durante os processos de processamento da 

imagem, extração de características e recuperação por conteúdo, 

 Desenvolver técnicas para reconhecimento automático de critérios de similaridade e 

parâmetros perceptuais relevantes no processo de comparação de imagens e consulta 

por similaridade, 

 Desenvolver um sistema integrado de Auxílio ao Diagnóstico Médico utilizando o 

resultado do sistema CBIR (aprimorado pelos conceitos de percepção visual do 

especialista médico) junto aos resultados parciais das etapas de reconhecimento de 
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padrões nas imagens e reconhecimento de termos em laudo e cabeçalho da imagem 

para geração de relatórios que apoiam as tomadas de decisões e  

 Realizar estudo e validação da viabilidade clínica desse sistema CBIR como 

ferramenta de auxílio ao diagnóstico por imagem em ambiente real de diagnóstico por 

imagem, a fim de gerar conhecimentos que indiquem o melhor caminho para a 

utilização desses sistemas na prática médica. 

 

Para atingir tais objetivos foram utilizadas informações da percepção visual e 

experiência clínica do médico coletadas durante entrevistas e acompanhamento de sua 

atuação em situações reais de diagnóstico. Essas informações foram abstraídas para o 

contexto computacional e incorporadas no processamento das imagens, na extração de 

características, no processamento de consultas por similaridade (aos k vizinhos mais 

próximos e por abrangência) e, finalmente, na avaliação da qualidade da resposta do sistema 

por parte do usuário especialista, com potencial uso da ferramenta para auxílio 

computadorizado ao diagnóstico (Computer-aided Diagnosis - CAD). 

1.4 Organização 

Nesse capítulo foram apresentadas as considerações iniciais e motivação para o 

desenvolvimento do trabalho, bem como os objetivos para o seu desenvolvimento. O restante 

da tese possui a seguinte organização; 

 O Capítulo 2 apresenta a teoria e estado da arte envolvendo o processamento de 

imagens médicas para o auxílio ao diagnóstico. Nele são descritos métodos de 

processamento, análise e reconhecimento de padrões em imagens médicas, bem como 

técnicas de utilização do conhecimento extraído das imagens na criação de sistemas 

de auxílio ao diagnóstico. 

 O Capítulo 3 apresenta as etapas de um sistema CBIR. Nele são descritos os 

processos de extração de características, consultas por similaridade e técnicas para 

diminuir a descontinuidade semântica. Também são apresentados alguns sistemas 

CBIR disponíveis na literatura e os desafios encontrados por eles. 

 O Capítulo 4 descreve aspectos relacionados à percepção do especialista médico 

durante a análise e comparação de imagens médicas. Nele são descritos alguns fatores 

humanos na análise de imagens médicas que foram utilizados na formulação de 

consultas por similaridade.  
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 O Capítulo 5 apresenta a proposta chave desse trabalho, mostrando a sistematização 

da percepção médica para construção de sistemas Perceptual-CBIR. Este capítulo traz 

a definição bem como a intuição do uso de Critérios de Similaridade e Parâmetros de 

Percepção no processo de comparação de imagens. 

 O Capítulo 6 mostra uma proposta de representação de imagens de Coluna Vertebral 

para realização de busca por similaridade. Compara os resultados obtidos com a nova 

técnica com os resultados de técnicas tradicionais, utilizadas na literatura. 

 O Capítulo 7 finaliza a contribuição do trabalho apresentando uma avaliação da 

Viabilidade Clínica de um sistema CBIR em ambiente real. Mostra o comportamento 

dos radiologistas perante a ferramenta que lhe traz casos similares previamente 

diagnosticados. 

 Finalmente, o Capítulo 8 apresenta as conclusões, publicações geradas até o momento 

e propostas de trabalhos futuros. 
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Capítulo 2 - Processamento de Imagens 
Médicas Para Auxílio ao Diagnóstico 

2.1 Considerações Iniciais 

O diagnóstico por imagem vem se desenvolvendo de maneira surpreendente nos últimos 

anos. Após a Radiografia Plana (RX) seguiram-se outros métodos de obtenção de imagens 

médicas, como por exemplo, a Cintilografia, Ultra-Sonografia, Tomografia Computadorizada 

(CT), Ressonância Magnética (RM) e, Tomografia com Emissão de Pósitrons e Gamagrafia. 

Cada um desses exames abrange um objetivo específico de auxílio e, por isso, o médico, ao 

solicitar um exame radiológico deve saber qual tipo e protocolo de aquisição das imagens 

melhor revelará as evidências que confirmem (ou eliminem) a(s) suspeita(s) que ele tem 

sobre o quadro clínico do paciente. Visto os diversos tipos de exames radiológicos, é 

importante ressaltar que o modelo corrente, defendido nessa tese, atua sobre imagens em 

formato digital, independentemente da modalidade de aquisição. 

A principal finalidade da aquisição dessas imagens é a análise de seu conteúdo para 

tomada de decisões que levem à elaboração de diagnósticos mais precisos e realizados com 

maior segurança. Nesse processo de busca por lesões (anormalidades), os médicos utilizam 

um conjunto de ferramentas de Processamento de Imagens (PI) que ajudam a manipular as 

imagens, a diminuir os ruídos, a aumentar o contraste entre regiões específicas, entre outras, 

melhorando assim o aspecto visual dessas imagens. Essa prática facilita o processo de 

detecção e reconhecimento humano das possíveis lesões. Porém, atualmente, as ferramentas 

de PI envolvem muito mais funcionalidades que o simples melhoramento visual. Na literatura 

da área encontram-se três vertentes de ferramentas de PI que auxiliam no diagnóstico médico, 

são elas: as ferramentas de detecção, de quantificação e de classificação automática de lesões 

e/ou regiões de interesse em imagens médicas. 

Um pipeline básico de Processamento de Imagens Médicas (PIM) para auxílio ao 

diagnóstico pode envolver um Processamento Global da imagem, a extração de 

características relevantes de baixo nível, o reconhecimento de padrões e a segmentação de 

estruturas, como ilustrado na Figura 1.  
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Figura 1: Pipeline Básico de PIM para Auxílio ao Diagnóstico 

Nesse capítulo será colocado em discussão métodos computacionais de 

processamento, análise, reconhecimento de padrões e extração de características de imagens 

para um auxílio mais efetivo na detecção e classificação de lesões contidas em imagens 

radiológicas, bem como o uso desse conhecimento extraído das imagens no auxílio à tomada 

de decisão diagnóstica e na recuperação de imagens similares. 

2.2  Processamento, Análise e Reconhecimento de Padrões em Imagens 
Médicas 

O objetivo principal das técnicas de processamento computacional de imagens é melhorar as 

condições de manipulação, visualização e interpretação das imagens, além de dar apoio à 

quantificação de parâmetros, como distribuição de cor, de textura, de forma, de tamanho e de 

volume de regiões de interesse. Essas medidas fornecem ao médico evidências para um 

melhor diagnóstico (Rebelo et al. 2011). O processamento, análise e reconhecimento de 

padrões em imagens consistem, em linhas gerais, na extração de características da imagem ou 

de alguns objetos/regiões nela contida (processo de análise) e na classificação dessas 

características extraídas em categorias/padrões existentes (fase do reconhecimento). Cada 

uma dessas etapas será detalhada a seguir. 
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2.2.1 Processamento da Imagem 

O processamento global das imagens é parte essencial no processo humano de 

detecção de estruturas (órgãos, lesões, regiões de interesse). Nele pode-se destacar o realce, a 

aplicação de filtros para redução de ruídos, a compressão da imagem para diminuição 

espacial (tamanho) ou para re-quantização (profundidade) dos níveis de cinza, a aplicação de 

transformadas, como Wavelets ou Fourier, entre outras (Gonzalez & Woods 2008). Filtros 

digitais para remoção de ruídos, detecção de bordas e melhoramento de definição são 

bastante almejados na área médica. Isso porque a localização precisa das lesões é crucial para 

identificá-las precisamente e diminuir os riscos de falhas nas intervenções cirúrgicas, 

radioterapias, biópsias, drenagem de abscessos ou outros procedimentos invasivos.  

Uma ferramenta de PI muito utilizada entre os radiologistas durante a visualização e 

laudo de exames é o “janelamento” da imagem, também conhecido como “realce por 

alargamento de contraste”. É um método de processamento espacial ponto-a-ponto onde se 

utiliza uma função (T) de transformação/mapeamento para obter um contraste maior entre 

determinados valores de níveis de cinza (Jan & Jan 2005):  

)( 1,

12

max
, ff

ff

g
g kiki 


  

Na fórmula acima, “f” representa a imagem original e “g” a imagem resultante, sendo fi,k e 

gi,k os valores do pixel situado na posição (i,k) das imagens original e resultante 

respectivamente. gmax é o maior valor de pixel da imagem resultante. f2 e f1 são os valores de 

pixel limites (superior e inferior) que definem a “janela” de valores da imagem original que 

terão seu contraste alargado. Esses valores estão ilustrados na Figura 2. É por meio desse 

método que determinadas características visuais (como por exemplo regiões mais sutis, não 

distinguíveis ao olho nu devido ao baixo contraste) podem ser evidenciadas ou suprimidas, 

melhorando a qualidade da discriminação das estruturas que compõem a imagem. A Figura 3 

ilustra a aplicação dessa função de janelamento com três diferentes tamanhos de janelas em 

imagens de Tomografia Computadorizada da região do tórax. Nesse tipo de imagem, a 

unidade de valores da escala de níveis de cinza é formada pela “representação” entre a cor 

preta – ausência de atenuação (absorção de RX pelo tecido) – e a cor branca – atenuação 

máxima – e é chamada de Unidade Hounsfield (HU), em homenagem ao cientista que 

desenvolveu a tomografia computadorizada. 
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Figura 2: Gráfico da Função de Janelamento (Windowing) 

 

 
Figura 3: Aplicação da Função de Janelamento em imagens médicas 

O Processamento Global da imagem têm por objetivo a obtenção de condições 

apropriadas para o reconhecimento humano de estruturas e/ou anormalidades, porém, 

também podem ser utilizados para permitir realizar o processo automático de reconhecimento 

de padrões nas imagens e melhorar a segmentação de estruturas. Nesses casos, esse (pré) 

processamento é alternativo e depende do contexto e das características que serão extraídas.  

2.2.2 Detecção de Características 

Uma é imagem é representada pelo mapeamento espacial quantitativo de uma 

propriedade física de objetos que a compõe. Assim, em linhas gerais, as imagens são 

formadas por padrões e/ou objetos que são reconhecidos pelo cérebro humano através de 
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estímulos sensoriais provocados pela luz (emitida ou refletida pela cena ou imagem) no olho 

de quem as vê. Esses estímulos sensoriais podem ser modelados numericamente permitindo a 

representação e/ou manipulação computacional da imagem. Os estímulos sensoriais para os 

quais as comunidades de Processamento de Imagens e Visão Computacional já conseguiram 

desenvolver modelos com um relativo grau de maturidade são: cor, textura e forma (Liu et al. 

2007). 

 

Cor 

A cor é um estímulo visual relacionado com a capacidade de um objeto 

emitir/refletir/absorver a luz. Como a maioria das imagens radiológicas é monocromática, a 

propriedade cor passa a ser representada pela variação da intensidade dos níveis de cinza que 

compõem cada objeto, variando sua tonalidade entre o preto (ausência de luz) e o branco 

(luminância total). A técnica mais comum utilizada para representação da distribuição das 

cores desse tipo de imagem é o Histograma de Intensidades, ilustrado na Figura 4b. Esse 

histograma quantifica a frequência de ocorrência dos valores de luminância apresentada pelos 

pixels da imagem. Esse modelo é invariante à rotação e translação de objetos na imagem e, 

quando normalizado, passa a ser invariante também à escala. Sua desvantagem se dá pelo fato 

de duas imagens visualmente distintas poderem apresentar a mesma frequência de 

intensidades de pixels. Isso acontece porque esse método estatístico não detém informações 

sobre a localização espacial das cores. Outro ponto a ser considerado diz respeito à elevada 

quantidade de características geradas, visto que na maioria das representações por histograma 

são considerados 256 níveis de cinza. Entretanto, por ser um método muito simples de 

extração de características e ainda assim alcançando bons resultados na representação das 

imagens, a literatura o recomenda como baseline para várias aplicações (Deselaers et al. 

2008).  

Diversos trabalhos na área de representação de imagens para recuperação por 

conteúdo utilizam o modelo de histograma e suas variações. Em (Bugatti et al. 2008), por 

exemplo, são selecionados os bins mais relevantes considerando a entropia do histograma. O 

trabalho desenvolvido em (Felipe, Traina, et al. 2006) procura caracterizar o histograma 

considerando seus pontos de saliência e em (Traina et al. 2003) os histogramas são 

sumarizados através de suas aproximações lineares por partes. Uma alternativa que tem se 

mostrado mais robusta para a representação de cor é conhecida como Border/Interior 

Classification (BIC) (Stehling et al. 2002). Esse extrator de característica  utiliza imagens 

coloridas (RGB) uniformemente quantizadas em um dado número de cores (p.ex. uma 
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representação de 6 bits por pixel). Ele apresenta uma representação compacta que consiste na 

classificação dos pixels da imagem em “pixels de borda” ou “pixels de interior”. Um pixel é 

classificado como “pixel de borda” se ele estiver na borda da própria imagem ou se pelo 

menos um de seus 4 vizinhos conectados (superior, inferior, direito ou esquerdo) tiverem uma 

quantização de cor diferente a apresentada por ele. Um pixel é classificado como “pixel de 

interior” se seus 4 vizinhos conectados tiverem o mesmo valor quantizado de cor. Assim, o 

algoritmo de classificação  divide a imagem em duas regiões (bordas e interior) e a extração 

consiste na criação de dois histogramas, um para cada região. No último passo, os dois 

histogramas gerados são concatenados, gerando o vetor de características representativo da 

imagem. 

 

 
Figura 4: Representação de cor de uma (a) Imagem através de um: (b) Histograma Tradicional, 

(c).Histograma Métrico 

Outras variações de histogramas também podem ser encontradas em (Hadjidemetriou 

et al. 2004) (Bueno 2002). Nesse último artigo foi proposto o Histograma Métrico, que reduz 

o número de bins conservando a curva original do histograma tradicional. Essa redução se dá 

pelo agrupamento de um conjunto de bins, formando-se um bucket
2
, otimizando o custo 

computacional da operação de comparação entre duas imagens. Porém, por serem 

                                                 
2
 Região de tamanho (largura e altura) variável que a grosso modo corresponde ao conjunto de bins 

correlacionados de um histograma original. 

(c) (b) 

(a) 

Bins 

Buckets 
Pontos de Máximo 

e Mínimo 
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dependentes da forma do histograma original, apresentam um número de buckets variável, 

problema que o impede de ser comparado pelas funções de distâncias tradicionais. Portanto, 

(Traina et al. 2002) desenvolveu uma função, chamada Distância Métrica(DM), que calcula a 

diferença de áreas entre dois histogramas métricos pelo grau de sobreposição entre as curvas 

de aproximação linear por partes do histograma original. Na Figura 4 são ilustrados os bins e 

os buckets de um dado Histograma original e sua versão métrica. 

 

Textura 

O estímulo visual identificado como textura é reconhecido pelo sistema visual 

humano através de características tais como "fina" ou "grosseira", "lisa" ou "áspera", 

"homogênea" ou "não homogênea", entre outras (Theodoridis & Koutroumbas 2008). Apesar 

de não contar com uma definição formal, a textura é determinada pela forma como os níveis 

de cinza estão distribuídos na imagem e a maneira como se relacionam os pixels. Há na 

literatura uma variedade de técnicas para se extrair características de texturas de imagens 

(Gonzalez & Woods 2008). Uma abordagem utilizada por várias aplicações é a utilização dos 

descritores de (Haralick et al. 1973), como por exemplo, Energia, Entropia, Variância, 

Homogeneidade, entre outros, para análise de um conjunto de Matrizes de Co-ocorrência da 

imagem. Essa matriz é formada pela contagem da frequência em que duplas de valores dos 

pixels ocorrem juntas considerando, para cada dupla, a “direção” (normalmente 0
o
, 45

o
, 90

o
, 

135
o
) e a “distância” (normalmente 5 ou 10 pixels) entre os pixels. 

 

 

Figura 5: Representação de Textura por Matriz de Co-ocorrência 
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A Figura 5 ilustra a utilização de Matrizes de Co-ocorrência geradas a partir de uma imagem 

exemplo. Nas Matrizes Pd,θ  (onde d é a distância entre os pixels e θ é o ângulo entre eles) os 

índices das linhas e colunas representam os diferentes valores de níveis de cinza e o valor 

armazenado em cada um de seus elementos é a freqüência com que esses pares de níveis de 

cinza ocorrem dois a dois, considerando a distância e o ângulo que separam os pixels 

comparados. Calculada as matrizes de co-ocorrência extrai-se delas os valores propostos por 

Haralick. Esses valores compõem o vetor final de características da imagem original. 

Outra abordagem para a caracterização de texturas de imagens é baseada na utilização 

de Filtros de Gabor. Nela, descritores como, frequência, orientação, excentricidade e simetria 

nos padrões de textura são extraídas a partir das funções senóides utilizadas nos filtros de 

Gabor (Park et al. 2002). Trabalhos recentes mostraram que a Transformada de Fourier 

também pode ser utilizada para representação de textura em imagens (Chen et al. 2009). 

Nesse contexto, os descritores mais utilizados estão relacionados à magnitude, entropia, 

energia e inércia das medidas resultantes da aplicação da transformada na imagem original. 

As características de textura têm demonstrado muita eficiência na caracterização de 

imagens (Huang & Dai 2003). Em imagens médicas, tecidos de mama (Pereira-Jr. et al. 

2007), osso (Rubin et al. 2003), encéfalo (Balan et al. 2005) e pulmão (Depeursinge et al. 

2012) (Wang et al. 2006) já apresentam trabalhos de reconhecimento de texturas com um 

bom grau de evolução.  

 

Forma 

Encontrar, representar ou definir formas de objetos contidos em uma imagem é uma 

tarefa bastante difícil. Na literatura, essa caracterização geralmente é obtida a partir da 

imagem segmentada, onde o objeto de interesse é isolado, fazendo, em seguida, a extração de 

características de seu contorno (Costa & Jr. 2001). Métodos mais sofisticados utilizam a 

Transformada Discreta de Fourier para identificar pontos pertencentes ao contorno do objeto 

de interesse, transformando-os em coeficientes (números complexos) no espaço da 

frequência. Esses coeficientes são os descritores que representam o objeto (Felipe 2005). 

Outra técnica, chamada Cadeia de Códigos, aproxima o contorno do objeto por uma 

sequência de segmentos de reta conectados, dos quais são conhecidos o comprimento e a 

direção. Nesse modelo a frequência direcional e a curvatura são exemplos de métricas que 

podem ser utilizadas para representar a forma do objeto (Theodoridis & Koutroumbas 2008).  

Em (Zhang & Lu 2001), foi realizada uma comparação entre alguns descritores de 

forma disponíveis na literatura da época. Medidas de robustez, complexidade computacional 
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e similaridade perceptual em sistemas de recuperação por conteúdo mostraram o desempenho 

desses descritores na representação de forma em imagens digitais. Trabalhos recentes vêm 

mostrando a grande utilização de descritores de forma para representação de estruturas 

internas (lesões e/ou regiões de interesse) (Felipe, Ribeiro, et al. 2006) (Balan et al. 2007). 

Esse último trabalho abrange a utilização de descritores de cor, textura e forma em um único 

método. Nele, o autor utiliza o algoritmo EM (Expectation and Maximization) para ajustar 

um Modelo de Misturas Gaussiano (Gaussian Mixture Model) ao histograma da imagem com 

um classificador baseado nos Campos Aleatórios de Markov (Markov Randon Fields). Essa 

variação do método EM/MPM realiza a segmentação da imagem baseada na diferença de 

textura das classes que a compõe, como ilustrado na Figura 6. 

 
Figura 6: (a) Imagem Original; (b) Imagem Segmentada; (c) Região de Flúido Cérebro-Espinhal; (d) 

Região de Massa Cinzenta; (e) Região de Massa Branca; (f) Região da Medula Óssea e gordura 

Após essa segmentação são computadas as medidas de dimensão fractal, centro de 

massa ou centróide, massa (ou tamanho), nível de cinza médio e o coeficiente linear utilizado 

para estimar a dimensão fractal para servirem de descritores de forma para cada uma das 

regiões encontradas na imagem. 

2.2.3 Segmentação de Estruturas 

A segmentação resume-se no processo de subdivisão de uma imagem em regiões 

distintas de interesse. Nesse processo são consideradas propriedades de descontinuidade e 

homogeneidade dos atributos de baixo nível (pixels) da imagem. Porém, a tarefa não é trivial. 

Devido aos vários tipos e à diversidade de imagens existentes, não há uma solução única para 

todas as aplicações de segmentação (Gonzalez & Woods 2008). Esse fato consolida a 

necessidade da existência de diversas técnicas e métodos que satisfaçam os diferentes 

contextos de imagens.  

Um método relativamente simples, bastante encontrado na literatura é o processo de 
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onde a imagem resultante g(x,y) é obtida através da uniformização dos valores de pixel 

pertencentes a uma mesma faixa de valores, delimitados pelos limiares (T1 ... Tm), da imagem 

original f(x,y). Nesse caso, m+1 será o número de classes/regiões distintas na imagem 

resultante, e os pixels compreendidos em uma mesma faixa de valores são classificados como 

pertencentes à mesma região. O problema nesse método é determinar automaticamente os 

valores dos limiares (Ti). A maioria das soluções automáticas baseia-se na distribuição do 

histograma da imagem para inferir o(s) melhor(es) limiar(es). É o caso da Técnica de Otsu 

que realiza a escolha dos limiares baseada na maximização da variância entre duas partes do 

Histograma, como ilustrado na Figura 7. Na Tabela 1 é apresentado um resumo dos métodos 

mais comuns de determinação dos valores de limiar. 

 
Figura 7: Exemplo de uma (a) Imagem de Ressonância e sua (c) segmentação baseada na (b) identificação 

de limiar baseado na Técnica de Otsu 

Tabela 1: Resumo das principais técnicas de limiarização de Imagens 

Técnica Descrição Resumida Observação 

Seleção Manual 
Com base na visualização do resultado, o usuário 

seleciona os valores de limiar 

Método semi-automático, 

dependente do usuário 

Pontos de Mínimo 

(vales) 

Seleciona os valores para limiar com base nos “vales” 

existentes no histograma da imagem 

Método automático, porém 

sensível a ruídos 

Técnica de Otsu 
Escolhe os limiares que maximizam a medida de 

variância entre as partes do histograma 

Método automático e bastante 

utilizado na literatura 

 

Existem também métodos mais sofisticados para segmentação de estruturas 

(Dougherty 2009). Os métodos baseados em detecção de bordas procuram pelos limites entre 

duas regiões com propriedades relativamente distintas de níveis de cinza. Para essa tarefa 

normalmente utiliza-se um operador local diferencial. Podem ser utilizados os Operadores de 

Sobel, o Laplaciano ou ainda o de Prewitt (Gonzalez & Woods 2008). Após essa etapa, 

(c) 
(a) 

(b) 
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normalmente faz-se necessário uma operação de conexão dos fragmentos encontrados, 

gerando os contornos dos objetos de interesse (Ribeiro 2008). Um exemplo das etapas de 

detecção de bordas utilizando os Operadores de Sobel pode ser visto na Figura 8. 

 

 
Figura 8: (a) Imagem de RM Original. Resultado da aplicação dos operadores de Sobel para obtenção de 

(b) Gx, (c) Gy e da (d) Imagem Gradiente Completa 

 
Figura 9: (a) Imagem de CT de Pulmão; (b) Aplicação de 

crescimento de região para segmentação do pulmão esquerdo 

Os métodos baseados em regiões fundamentam-se na observação do interior dos 

objetos, partindo do princípio de que os pixels que compõem um objeto têm propriedades 

similares, enquanto que os pixels de objetos distintos não. Esse é o caso da técnica de Divisão 

e Fusão de Regiões (Split and Merge) e da técnica Crescimento de Região (Region Growing), 

na qual pixels iniciais são escolhidos e iterativamente agrupados a pixels vizinhos com 

características semelhantes. Um exemplo de aplicação desse método é ilustrado na Figura 9. 

Outras técnicas utilizam um conjunto de pixels “sementes”, a partir das quais é realizado o 

crescimento das regiões por meio da inclusão de pixels vizinhos que tenham atributos 

similares. Essa abordagem engloba técnicas como a aplicação da Transformada de 

Watersheds e o Modelo de Contorno Ativo (snakes), onde os contornos são atraídos para as 

bordas dos objetos da imagem por um processo de convergência, detalhado em (Kass et al. 

1988). 

Atualmente, abordagens probabilísticas de segmentação têm sido bastante difundidas 

na área, principalmente porque os objetos presentes em imagens médicas são caracterizados 

por microtexturas de comportamento aleatório. Esses algoritmos estatísticos consideram os 

(c) (a) (b) (d) 

(b) (a) 
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pixels de uma imagem como variáveis aleatórias que formam um campo aleatório 

bidimensional. A representação de cada objeto da imagem pode ser feita construindo um 

campo de rótulos/classes (dado ausente) a partir do campo aleatório inicial (dado observado). 

Os Campos Aleatórios de Markov (Markov Random Fields) são bastante adequados para a 

modelagem de microtexturas, pois definem uma função de probabilidade por meio de 

características locais de vizinhança (Gerhardinger 2006). A Figura 6 ilustra os resultados de 

segmentação obtidos por um método de abordagem probabilística, considerado uma variação 

do Método EM/MPM, proposto e explicado com mais detalhes em (Balan et al. 2007). 

Ainda na área médica, abordagens recentes utilizam informações registradas em Atlas 

de Imagens, composto por estruturas anatômicas delineadas e rotuladas com referência a uma 

imagem objetivo. Mais detalhes podem ser encontrados em (Lötjönen et al. 2010) (Chupin et 

al. 2009). 

Mesmo com tantas técnicas e por não haver uma solução única para todas as 

aplicações da segmentação, o desafio em cada aplicação é encontrar a técnica de segmentação 

que melhor se encaixa ao seu contexto. Além disso, a segmentação de imagens nas aplicações 

médicas consiste em uma das principais etapas para a análise automática de imagens, pois a 

partir dela podem ser delimitados os objetos sobre os quais se deseja extrair padrões. 

2.2.4 Reconhecimento das Características 

Os valores numéricos extraídos pelos processos de detecção de características podem 

agora ser utilizados como dados de entrada para os algoritmos de reconhecimento. Essas 

características poderão ser classificadas de acordo com padrões pré-estabelecidos ou ainda 

separadas em grupos/categorias que desempenham comportamentos ou distribuição 

semelhantes. 

Dentre os métodos para classificação e agrupamento de características encontrados na 

literatura (Bellazzi & Zupan 2008), um método bastante conhecido e utilizado por apresentar 

uma classificação transparente ao usuário é a Árvore de Decisão. Árvores de Decisão usam 

particionamento recursivo dos dados, sugerindo regras de decisão na forma de SE (condição 

baseada nos valores dos atributos) e ENTÃO (valor de saída), para se chegar a uma 

classificação final. Há também métodos estatísticos poderosos utilizados na tomada de 

decisão, um deles é a Regressão Logística. Nesse método utiliza-se uma técnica baseada na 

estimação da maximização da função de verossimilhança para determinar os coeficientes 

responsáveis por modelar uma saída de dois valores que, geralmente, representam a 

ocorrência e a não ocorrência de algum evento. Na área computacional, um método que tem 
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apresentado boa performance preditiva são as chamadas Redes Neurais. As Redes Neurais 

permitem modelar relações não lineares complexas, apresentando vantagens sobre métodos 

mais simples (como Regressão Logística, por exemplo). Porém, suas desvantagens incluem 

alto custo computacional na fase de treinamento e a difícil interpretação da indução do 

modelo pelos especialistas do domínio. 

Atualmente, um dos algoritmos de classificação mais poderosos em termos de 

acurácia e predição tem sido a Support Vector Machine (SVM)(Thawait et al. 2013). Ele, 

resumidamente, busca encontrar um hiperplano que separa os exemplos de diferentes saídas. 

Chamado de vetor suporte (support vector), esse hiperplano gera um classificador linear (no 

caso de problemas de duas classes) que divide o espaço dos objetos em dois grupos. As 

SVMs também são utilizadas com outros núcleos não lineares que, na essência, transformam 

o espaço do atributo original para um novo espaço, com dimensão mais alta, no qual o 

classificador linear é inferido. Essa metodologia também não é de difícil interpretação lógica 

por parte dos especialistas do domínio, porém, se o interesse for apenas na acurácia preditiva, 

as SVMs são um forte concorrente para as redes neurais artificiais, especialmente pelo seu 

desempenho, além de serem mais robustas e depender menos da seleção específica dos 

parâmetros do método (Cortes & Vapnik 1995). 

2.3 Sistemas de Diagnóstico Auxiliado por Computador (CAD) 

Partindo de imagens processadas e/ou segmentadas, bem como suas características extraídas 

e/ou reconhecidas (classificadas), o próximo passo é a utilização dessas informações como 

base para o auxílio ao diagnóstico médico. Sistemas CAD têm por objetivos principais: 

apontarem possíveis problemas em uma imagem e/ou fornecerem uma segunda opinião para 

os médicos radiologistas e estudantes de medicina. Eles ajudam melhorando a precisão e a 

consistência dos diagnósticos radiológicos, além de reduzirem o tempo de leitura e análise 

das imagens (Huang et al. 2013)(Arimura et al. 2009). As técnicas para o desenvolvimento de 

uma aplicação CAD para imagens médicas utilizam processamento, análise e classificação 

dos atributos extraídos das imagens (como já descrito no tópico anterior) e incluem 

etapas/técnicas de seleção de atributos, algoritmos genéticos, sistemas especialistas baseados 

em regras de decisão, métodos estatísticos, redes neurais artificiais, ontologias, entre outros 

(Doi 2005). Nos últimos anos, vários sistemas CAD tem sido desenvolvidos visando o auxílio 

à detecção de lesões (CADd) e também visando o auxílio à classificação diagnóstica e 

tomada de decisão (CADx) (Rahman et al. 2010)(Doi 2007). 
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2.3.1 Auxílio à Detecção de Lesões 

Por meio de varredura na imagem digital, os algoritmos de detecção automática 

buscam a localização de regiões que contenham padrões radiológicos que indiquem uma 

lesão. Essa análise computacional utiliza características visuais automaticamente extraídas 

das imagens (por exemplo, as características estudadas na Seção 2.2.2). Nessa análise 

computacional, o algoritmo de detecção se preocupa com o padrão normal e, qualquer 

comportamento que foge desse padrão é tido como anormal. Não há uma preocupação em 

classificá-los de acordo com as especificações de tipos de anormalidades. Nesse tipo de 

auxílio, após a detecção das regiões suspeitas, a análise e classificação da lesão ficam a cargo 

do radiologista que analisa a imagem. 

Por meio de exames de RX e/ou CT de tórax, há uma série de patologias pulmonares 

possíveis de serem detectadas de forma automática (Kasai et al. 2008). Esse auxílio à 

detecção é importante na prática do diagnóstico por imagem, pois estudos mostram que a taxa 

de acerto do radiologista chega a aumentar 10% quando esse faz uso de uma sistema CAD. 

Essas pesquisas mostraram também que o uso de redes neurais artificiais (Fukushima et al. 

2004) e características de textura (Huber et al. 2010)(Wang et al. 2010) são ferramentas 

poderosas na detecção de lesões intersticiais de pulmão. Outros trabalhos mostraram ainda a 

eficiência na detecção de nódulos pulmonares (Park et al. 2009)(Donovana et al. 2008). A 

detecção de lesões em imagens de mama também é bastante importante. Sistemas CAD 

auxiliam o médico a diagnosticar o câncer de mama e outras lesões numa fase inicial onde 

existe uma maior chance de tratamento e cura (Rangayyan et al. 2007). Mais recentemente, 

grandes grupos de pesquisa têm buscado o desenvolvimento de sistemas CAD para detecção 

de doenças cerebrais em imagens de Ressonância Magnética (Arimura et al. 2009), 

Tomografia Computadorizada (Chan & Huang 2008), além de sistemas para viabilização de 

trabalhos cooperativos e cooperação diagnóstica entre diferentes centros médicos (Moreno et 

al. 2012). 

2.3.2 Auxílio à classificação diagnóstica 

Nos sistemas de auxílio à classificação, o processo acontece de modo semelhante ao 

processo de reconhecimento de padrões em imagens (vistos na Seção 2.2.4), entretanto, esse 

tipo de sistema CAD sugere uma "segunda opinião" aos radiologistas (e não uma decisão 

propriamente dita). O auxílio resume-se então na quantificação das características das 

imagens e na sua classificação em padrões normais ou anormais (incluindo suas 

especificações, como por exemplo, uso de características de forma de uma estrutura para 
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associá-la a um tumor maligno ou benigno). É importante ressaltar que após a apresentação 

da “segunda opinião", o diagnóstico final deverá ser feito pelo radiologista responsável pela 

análise do exame. 

Quando o radiologista detecta a presença de um tumor (anomalia), ele tenta distinguir, 

pelas características visuais, o tipo da lesão. Embora existam regras gerais que diferenciem 

lesões malignas ou benignas, existe uma grande variedade na interpretação das mesmas. 

Estudos mostram que apenas 10% a 20% dos tecidos submetidos a um procedimento 

cirúrgico de biopsia são confirmados como tumor maligno e que essa grande faixa de 

intervenções desnecessárias tem sido diminuída com o uso de sistemas de CAD 

(Przelaskowski 2008). O sistema desenvolvido por (Armato et al. 2003) realiza uma 

classificação automática através de uma análise discriminante linear das características de 

forma de nódulos de pulmão para diferenciar nódulos malignos e nódulos benignos em 

imagens de CT de pulmão. O sistema de (Depeursinge et al. 2008) realiza essa tarefa de 

classificação de tecidos pulmonares, porém utilizando não só o processamento das imagens, 

mas também dados clínicos extraídos do contexto onde elas estão inseridas. A classificação 

automática de tecidos da mama em exames de mamografia também está em franco 

desenvolvimento (Houssami et al. 2009) (Sahiner et al. 2009). Em (Freer & Ulissey 2001) foi 

apresentado um estudo mostrando que o uso de CAD promoveu um ganho de 20% no 

diagnóstico de tumores de mama. 

Tanto a detecção quanto a classificação automática de lesões envolvem a localização 

pelo computador de regiões contendo padrões radiológicos que podem indicar uma lesão. 

Essa análise computacional automática utiliza características visuais automaticamente 

extraídas das imagens. No entanto, é necessário que em uma etapa prévia sejam definidos, 

com auxílio de especialistas, quais são os atributos clinicamente significativos na 

discriminação das lesões. 

2.3.3 Desempenho dos Sistemas CAD 

Parte essencial para escolha de determinada técnica de auxílio ao diagnóstico é saber 

se seu desempenho realmente é eficiente, satisfaz os médicos e faz diferença na prática da 

medicina. Um dos métodos mais utilizados para medir a eficácia de um sistema CAD é a 

curva ROC (Receiver Operating Characteristic) (Prati et al. 2008). Para entender o 

funcionamento dessa curva é importante saber dos conceitos apresentados na Tabela 2. 

Quando o resultado de um teste é positivo, indicando que há uma lesão, ele pode ser 

verdadeiro (ocasião onde essa lesão realmente existe, sendo assim um “Verdadeiro Positivo”) 



22 

 

ou pode ser falso (ocasião em que na realidade não há uma lesão e o teste errou a resposta, 

sendo assim um “Falso Positivo”). Quando o resultado de um teste dá negativo, indicando 

que não há uma lesão, ele pode ser verdadeiro (ocasião onde a lesão realmente não existe, 

sendo assim um “Verdadeiro Negativo”) ou pode ser falso (ocasião onde essa lesão na 

realidade existe e o teste errou a resposta, sendo assim um “Falso Negativo”). Quando se lida 

com doenças, o erro mais grave nos testes é aquele em que seu resultado dá negativo 

(indicando que não há uma doença) onde na realidade a doença existe. Isso porque o paciente 

pode deixar de ser tratado, o que o levaria a possíveis danos irreversíveis. O outro erro 

associado ao resultado do teste também é sério, porém não apresenta um impacto muito 

grande no risco de morte do paciente. Nele, o resultado do teste é positivo (indicando a 

presença da doença), quando na realidade a doença não existe no paciente. Nesse caso, o 

paciente poderá ser submetido a um tratamento clínico para tratar uma doença que ele não 

tem. Baseado nesses conceitos, as duas medidas mais importantes utilizadas na análise de 

eficiência dos sistemas CAD foram desenvolvidas, que são a sensibilidade e a especificidade, 

também explicadas na Tabela 2. 

Tabela 2: Conceitos de Sensibilidade e Especificidade 

 Há Doença (D+) Não Há Doença (D-) 

Resultado Positivo (R+) 
Verdadeiros 

Positivos (TP) 

Falsos 

Positivos (FP) 

Resultado Negativo (R-) 
Falsos 

Negativos (FN) 

Verdadeiros 

Negativos (TN) 
   

 Notação Interpretação 

Sensibilidade 
FNTP

TP
DRP


 )|(  

Probabilidade de o resultado dar positivo, 

dado que o paciente está doente. Obtido 

pela proporção dos resultados positivos 

que o teste acertou (TP), pelo total de 

pacientes realmente doentes (TP + FN) 

Especificidade 
FPTN

TN
DRP


 )|(  

Probabilidade de o resultado dar negativo, 

dado que o paciente não está doente. 

Obtido pela proporção dos resultados 

negativos que o teste acertou (TN), pelo 

total de pacientes realmente não doentes 

(TN + FP) 

 

A curva ROC é o gráfico da sensibilidade (fração de verdadeiros positivos) versus 1- 

especificidade (fração de falsos positivos), onde os pontos do gráfico são calculados a partir 

da escolha de diferentes parâmetros de execução do método em avaliação. Essa curva é 

ilustrada na Figura 10. A partir dessa curva é possível medir a precisão do método através da 

área abaixo da curva. Nesse caso, o valor da área varia de 0.5 (pior caso, quando o método 
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mostra um comportamento aleatório) até 1.0 (melhor caso). Assim, quanto mais perto da 

borda superior estiver a curva, melhor é o método. 

 
Figura 10: Exemplo de Curva ROC 

2.4 Considerações Finais 

Este capítulo apresentou tópicos relacionados ao Processamento de Imagens Médicas para 

auxílio ao diagnóstico. Nele, os algoritmos de processamento e análise de imagens foram 

consideramos como aqueles que fazem: adequação da qualidade da imagem para 

reconhecimento humano de estruturas, detecção de alterações em sequencias de pixels, 

reconhecimento e classificação de cores, texturas, formas, contornos e segmentação. O foco 

deste capítulo foram análises que podem ser utilizadas para retirada de valores numéricos que 

representem o conteúdo visual da imagem, ou o seu conteúdo. Foi mostrado que esse 

conhecimento extraído das características de baixo e médio nível das imagens pode ser 

utilizado na descoberta e reconhecimento de padrões e, consequentemente, é o ponto de 

partida para os Sistemas CAD (Computer Aided Diagnosis). Contudo, devido à grande 

amplitude de possibilidades de processamentos e análises, a maioria das pesquisas 

desenvolvidas tenta concentrar-se em conjuntos específicos de imagens, com objetivos 

clínicos bem definidos. 

No próximo capítulo é apresentado o que pode ser considerado como um terceiro tipo 

de ferramenta CAD. Aquela que, apesar de não detectar e nem classificar lesões existentes na 

imagem, ajuda na tomada de decisão diagnóstica oferecendo informações sobre os casos 

similares. Esses sistemas, conhecidos como CBIR (Content-Based Image Retrieval), também 

utilizam o conhecimento abordado neste capítulo. 
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Capítulo 3 - Recuperação de Imagens 
Baseada em Conteúdo 

3.1 Considerações Iniciais 

A busca de imagens em grandes bases de dados tem sido realizada por meio de duas 

abordagens principais. A primeira necessita de uma associação de texto descritivo às imagens 

armazenadas. Nessa abordagem, a recuperação baseia-se nessa descrição. Embora essa 

metodologia seja simples, ela possui várias limitações, pois exige esforço de inserção manual 

das informações e muitas dessas informações são subjetivas, variando de acordo com o 

entendimento da pessoa que as inclui, o que gera uma grande dependência da intervenção do 

usuário no sistema.  

 
Figura 11: Visão Geral de um Sistema CBIR para imagens médicas 

A segunda abordagem é conhecida como Recuperação de Imagens Baseada em 

Conteúdo (CBIR – Content-Based Image Retrieval) (Long et al. 2009). Nela, a recuperação 

eficiente de imagens em grandes bases de dados é realizada sem a utilização de chaves de 
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busca tradicionais, baseadas em números ou textos, como nome do paciente, data do exame 

ou mesmo uma descrição da imagem. Nessa abordagem as chaves de busca são as próprias 

imagens, representadas por seu conteúdo intrínseco. Esse termo “conteúdo intrínseco” diz 

respeito às características visuais próprias das imagens, tais como cor, textura, forma, posição 

espacial de elementos ou de regiões, entre outros (Torres & Falcão 2006). A Figura 11 ilustra 

uma visão geral de sistemas CBIR para imagens médicas e neste capítulo são abordados os 

principais tópicos relacionados a esses sistemas. 

3.2 Representação do Conteúdo Intrínseco à Imagem 

A extração de características é realizada por técnicas de processamento de imagens seguida 

de uma análise detalhada de seus níveis de cinza (características de baixo nível). Programas 

computacionais de detecção/extração de características e reconhecimento de padrões 

calculam valores numéricos que são utilizados como modelos quantitativos para descreverem 

características visuais da imagem. Os valores extraídos, descritos na Seção 2.2, são 

informações que podem servir como base para cálculos envolvendo similaridade (Beecks et 

al. 2013). 

As consultas baseadas em conteúdo das imagens podem ser classificadas em três 

níveis, conforme foi proposto inicialmente por (Eakins & Graham 1999) e tem sido 

grandemente usado na literatura: 

 Nível 1 (Baixo Nível): Recuperação por meio de características primitivas como cor, 

textura e/ou forma. Um exemplo de consulta desse tipo seria: “Recupere imagens 

similares a essa imagem de referência” 

 Nível 2 (Alto Nível): Recuperação realizada com base em características derivadas de 

alguma inferência lógica simples. Um exemplo seria: “Recupere imagens de peixe” 

 Nível 3 (Alto Nível): Recuperação a partir de atributos abstratos, envolvendo 

raciocínio complexo do tipo “Recupere imagens de pessoas alegres” 

 

A classificação acima exemplifica o nível 1 com uma consulta por conteúdo baseada 

em imagem exemplo (ou referência), utilizando características intrínsecas/primitivas à 

imagem. Os outros dois níveis utilizam consultas baseada na semântica do conteúdo da 

imagem. Como este trabalho é focado em aplicações CBIR para imagens médicas, as 

consultas por conteúdo para auxílio ao diagnóstico serão sempre baseadas em imagem 

exemplo. Esse fato torna a classificação acima insuficiente para discriminação de diferentes 
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consultas por referência. Nessas condições, não foi encontrado na literatura uma divisão 

formal e consolidada dos diferentes níveis para esse tipo de consulta (por referência). Com 

isso, este trabalho propõe uma classificação própria, apresentada na Seção 5.2 desta tese. 

Toda a sistematização para sistemas CBIR que consideram a percepção do usuário já na fase 

de construção (Sistemas Perceptual-CBIR) defendida nesta tese considera a classificação 

citada, também dividida em três níveis, possibilitando a diferenciação de consultas que 

incluem ou não características de percepção do usuário. 

 

Representação Global  e Local de Conteúdo Intrínseco das Imagens 

É comum encontrar na literatura o termo “característica global” da imagem para se 

referir a processos de extração de características que consideram toda a extensão da imagem 

como parâmetro para extração, ou seja, sem delimitação de qualquer região de interesse ou 

mesmo estrutura a ser segmentada (Vimina & Jacob 2012). Por outro lado, características 

consideradas “locais” são aquelas retiradas de apenas uma parte da imagem (região de 

interesse específica), podendo ser um órgão, estrutura ou objeto pré-definido (Hota et al. 

2010). Na abordagem local normalmente se representa o todo pela parte significativa. Alguns 

estudos mostram que características locais, por normalmente serem mais específicas a um 

contexto pré-definido, representam melhor as imagens daquele contexto (Bannour et al. 

2009), outros defendem a combinação dos dois tipos de características para não perder 

nenhum aspecto relevante da imagem (Andrade et al. 2012). 

 

Combinação de Múltiplos Descritores 

O sistema humano de comparação entre imagens é complexo e utiliza várias 

características e parâmetros de percepção associados de modo subjetivo. Em diversos casos, 

um único extrator é insuficiente para expressar similaridade de características visuais. Uma 

tentativa de aproximar os sistemas CBIR desse modelo real de comparação humana é o 

desenvolvimento de técnicas para associação e combinação de diferentes descritores de 

características. Essa ideia é explorada em (Bueno et al. 2009), que desenvolveu um método 

para utilização e ponderação de multi-descritores utilizando a Métrica Produto e em (Faria et 

al. 2010), que compara algoritmos de aprendizado que combinam informações vindas de 

diferentes descritores de características. Nesse último trabalho, os resultados mostraram que 

combinar elementos de vários descritores supera em muito os resultados obtidos pelo melhor 

descritor individual. Essa metodologia tem se mostrado bastante eficiente no aumento da 

precisão das consultas, porém o uso de um número cada vez mais elevado de características 
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para representar as imagens pode criar um grande problema, conhecido como “maldição da 

alta dimensionalidade” (Malcok et al. 2006). Nesse caso, as estruturas de indexação 

degradam-se e o poder de representatividade de cada característica diminui 

consideravelmente, tornando os processos de indexação e recuperação mais lentos e 

ineficientes. Esse fenômeno acontece não só porque a alta dimensionalidade pode aumentar a 

sobreposição de regiões no espaço, mas também porque ela diminui a cardinalidade e a taxa 

de ocupação dos nós das árvores de indexação e aumenta o custo de processamento 

(comparação entre os objetos, cálculo de distância). Além desses problemas, há também uma 

grande preocupação com a escolha da função de distância adequada para o contexto. Isso 

porque o conceito que é utilizado para espaços bidimensionais ou tridimensionais acaba não 

apresentando o mesmo comportamento à medida que a dimensionalidade do espaço aumenta, 

levando algumas funções de distância a não serem representativas nesses espaços de alta 

dimensionalidade (Jeong et al. 2009), pois não conseguem separar os dados.  

 

Redução da Dimensionalidade 

Para resolver o problema dessa maldição, além do desenvolvimento de métodos de 

acesso para bases de dados de alta dimensionalidade (Malcok et al. 2006), há também a 

perspectiva do desenvolvimento de técnicas para redução do tamanho dos vetores de 

características. Ou seja, um processo baseado na seleção de um número menor de atributos, 

suficientemente relevantes para representar as características de determinado conjunto de 

imagens. Há na literatura vários métodos para redução da dimensionalidade. Em (Sousa 

2006) utiliza-se do conceito de dimensão fractal para realizar tal redução. A dimensão fractal 

é utilizada como forma de medir a irregularidade dos objetos naturais, porém, nesses 

trabalhos, ela tem servido como parâmetro de aproximação da dimensão intrínseca (dimensão 

de um dado conjunto de dados a qual diz respeito à dimensão espacial dos objetos 

representados por este) que prediz a quantidade de atributos necessários para representar e 

analisar objetos complexos sem perda de informação. A PCA (Principal Component 

Analysis), outra metodologia para redução de dimensionalidade, transforma pontos de um 

espaço original de alta dimensão em outro espaço de menor dimensão. Porém, essa técnica é 

eficaz para dados que são globalmente correlacionados, fato que normalmente não é 

encontrado em dados reais. Para dados localmente correlacionados ela gera uma perda 

significativa de informação, o que acarreta no aparecimento de falsos positivos no momento 

da consulta. Além disso, a PCA não retém informação de quais são as dimensões mais 

significativas.  
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Toda a técnica de redução de dimensionalidade aplicada ao contexto de CBIR tem por 

objetivo melhorar a discriminação dos dados, aumentar a eficiência das consultas por 

similaridade e consequentemente melhorar o resultado. Outros métodos de redução da 

dimensionalidade podem ser encontrados em (Pirolla et al. 2012) e (Huang et al. 2008). 

 

3.3 Consultas por similaridade: Definição, Suporte e Estruturas de 
Indexação para Dados Métricos 

 

As novas direções de pesquisa para sistemas gerenciadores de base de dados visam lidar com 

tipo de dados complexos, tais como imagens, sons em seus vários formatos, hipertextos, 

sequencias de proteínas e impressão digital, entre outros (Cordeiro et al. 2013). A maioria das 

características extraídas desses tipos de dados complexos pode ser vista como pontos 

multidimensionais em um espaço n-dimensional, como é o caso das características extraídas 

de imagens médicas (especificadas nas Seções 2.2.2 e 3.2). Embora existam métodos de 

acesso espaciais desenvolvidos para gerenciar dados de alta dimensão, é necessário destacar 

que em algumas ocasiões não é possível ter todos os vetores de características obtidos com o 

mesmo número de componentes (dimensões) e, portanto, não é adequado utilizar nenhum 

método de acesso espacial. Para tais situações foram desenvolvidos os Métodos de Acesso 

Métricos – MAMs, que englobam tanto dados espaciais com dimensão definida quanto dados 

adimensionais. Eles organizam um grande conjunto de dados métricos permitindo inserções, 

exclusões e pesquisas, baseando-se somente nas distâncias entre itens de dados.  

Dentre as principais estruturas de indexação para espaços métricos encontradas na 

literatura estão a M-Tree (Ciaccia et al. 1997), a Slim-Tree (Traina Jr. et al. 2000), a DF-Tree 

(Traina Jr. et al. 2002), a DBM-Tree (Vieira 2004), a OMNI-Family (Traina Jr. et al. 2007) e a 

Onion-Tree (Carélo et al. 2011). Algumas dessas estruturas já atingiram um grau de eficiência 

bom o bastante para serem utilizados em situações práticas. Esse é o caso da Slim-Tree que é 

uma estrutura balanceada e dinâmica, que permite inserções posteriores à criação da árvore. 

Quando comparada com a M-tree nas mesmas condições, sempre a sobrepujou, tanto em 

termos de número de acessos a disco quanto em termos de número de distâncias calculadas 

para responder a consultas por abrangência e, portanto, também em tempo total de execução 

(Traina Jr. et al. 2002). Sendo assim, os MAM são ótimas estruturas para dar suporte a buscas 
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por similaridade, pois as únicas informações necessárias para indexação são os objetos e as 

distâncias entre eles.  

Busca por similaridade é aquela em que se considera quão “próximos” (similares) 

dois dados (objetos) são entre si. A similaridade entre os dados é definida através de uma 

função distância, ou função de “dissimilaridade” d(Oi, Oj), que retorna zero se ambos os 

objetos Oi e Oj forem idênticos, e um valor positivo que aumenta quanto maior for a distância 

(ou dissimilaridade) entre os objetos. Uma função de distância métrica é a base na construção 

de MAMs (Traina et al. 2002). Esses métodos, quando construídos sobre as características 

extraídas das imagens, são adequados para responder consultas por similaridade, tais como as 

consultas k-nearest neighbor query (k-NN), que retornam os k objetos mais próximos do 

objeto de busca, como, por exemplo, “encontre as 5 imagens mais semelhantes da imagem de 

busca dada”. Outro tipo de consulta possível é a consulta por abrangência (range-query), que 

retorna todos os objetos cuja distância ao centro do objeto de busca é menor ou igual ao raio 

fornecido. Por exemplo, “encontre todas as imagens que se encontram a uma distância de 10 

unidades da imagem de busca dada”. 

Muitas medidas de similaridade estão sendo desenvolvidas visando otimizar o 

processo de recuperação de imagens baseada em conteúdo (Felipe et al. 2009). A Tabela 3 

apresenta as principais medidas/funções encontradas na literatura (Bugatti 2008), suas 

fórmulas e um breve resumo descritivo. Nela, as medidas/funções são categorizadas de 

acordo com suas origens teóricas (Liu et al. 2008). Para melhor interpretação dos dados da 

tabela abaixo, foi considerado para todas as funções a existência de dois vetores de 

características  

X = {x1, ... , xn} e Y = {y1, ... , yn}, 

 

sendo a distância entre os dois denotados por d(X,Y).  

 

Por existirem várias opções de medidas de similaridade, muitas vezes, a escolha da 

função a ser utilizada em um sistema CBIR é feita sem critério ou fundamentação teórica. 

Essa escolha pode afetar o desempenho do sistema, visto que cada uma das funções apresenta 

um comportamento diferente com relação aos dados comparados. Cada contexto de aplicação 

e cada modelo de extratores de características carregam consigo suas peculiaridades 

semânticas e uma distribuição estatística própria que devem ser consideradas na escolha da 

melhor função de distância para aquele determinado contexto. 
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Tabela 3: Principais Medidas/Funções de Distância 

Tipo Nome Fórmula Resumo Descritivo 
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onde mi = (yi + xi)/2 

Derivada da Divergência de Kullback-Leibler, porém 

é simétrica e apresenta um comportamento 
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onde mi = (yi + xi)/2 

Função que valoriza as elevadas discrepâncias 

existentes entre dois vetores de características e mede 

o quão improvável é a ocorrência da distribuição do 

vetor comparado em relação ao vetor referência 

3.4 Sistemas CBIR: Estado da Arte e Desafios 

Há na literatura vários projetos de construção de sistemas CBIR para área médica (Town 

2013). Apesar do estabelecimento de conceitos genéricos para implementação desses 

sistemas (Guld et al. 2007), apenas alguns deles explicam qual(is) a(s) metodologia(s) para a 

extração de características, qual(is) a(s) métrica(s) de comparação utilizada ou ainda o(s) 

método(s) de armazenamento e recuperação dessas imagens em grandes bases de dados. O 

SMIRE (Similar Medical Image Retrieval Engine), descrito em (Cheng et al. 2005), 
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apresentou ótimos resultados utilizando coeficientes wavelets e histogramas de níveis de 

cinza. Uma métrica própria de comparação entre as 322 características de cada imagem foi 

proposta como parte do método utilizado e a implementação de um algoritmo de 

realimentação manual ajudou na obtenção de melhores resultados. Já o sistema FIRE 

(Flexible Image Retrieval Engine) (Deselaers et al. 2006) utiliza características de textura e 

cor associadas, extraídas através de histogramas de co-ocorrência. A métrica utilizada para 

comparação é a distância Euclidiana e a Divergência de Jeffrey, permitindo também o uso de 

Realimentação de Relevância. Cada um dos sistemas foi testado com imagens de um domínio 

específico, o que dificulta a avaliação e comparação entre eles. Porém, estudos recentes estão 

preocupados em possibilitar uma avaliação justa e comparações entre diferentes sistemas 

(Müller et al. 2004) delimitando alguns parâmetros de comparação entre sistemas (Deserno et 

al. 2007) na tentativa de padronizar e validar a construção de ferramentas e Sistemas CBIR. 

Focado em imagens de coluna, alguns trabalhos utilizam métodos estatísticos 

(características de Haralick e Espectro de Textura) e medidas de curvatura para representação 

de características e comparação de imagens (Kumaran & Bhavani 2012) (Medina et al. 2012). 

Nesses casos, os algoritmos dispõem de métodos globais, considerando toda a imagem como 

objeto para extração de características, para gerar um único vetor de característica para cada 

imagem. Ambos os trabalhos dão suporte ao diagnóstico e tratamento de escoliose. No último 

caso (Medina et al. 2012), apesar da aplicação de uma abordagem global, há a extração de 

características de nível 3 (conforme definido na Seção 5.2.1), ou seja, extraindo medidas 

específicas da curvatura da coluna em imagens de Raio-X de pacientes com escoliose. 

Recentemente, o Lister Hill National Center for Biomedical Communications juntamente 

com a National Library of Medicine (NLM) está desenvolvendo um CBIR para recuperação 

de casos similares  e auxílio a diagnóstico em patologias na coluna vertebral. Esse sistema 

suporta consultas híbridas, utilizando textos agregados aos exames bem como conteúdo 

intrínseco das imagens de Raio-X da coluna. As características utilizadas para comparação 

das imagens são extraídas de Regiões de Interesse (ROIs) – corpos vertebrais – considerando 

principalmente descritores que representam a forma da imagem (Xue et al. 2011)(Antani et 

al. 2004). Uma ferramenta chamada SPIRS, desenvolvida para a Web, também trabalha com 

comparação de ROIs em imagens de Raio-X da coluna vertebral e tem obtido bons resultados 

(Hsu et al. 2009a). 

Na Tabela 4 estão listados alguns dos sistemas CBIR específicos para a área médica, 

com suas respectivas modalidades e domínio de doenças no qual atuam. Há na literatura 

numerosos protótipos de sistemas que implementam algoritmos de reconhecimento avançado 
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de objetos para a detecção de determinados órgãos e estruturas, tanto em nível anatômico 

quanto em  nível de doenças e funcional (Zhou et al. 2008). No entanto, as metodologias de 

análise de imagem existentes não são genéricas o suficiente para lidar com os diferentes 

órgãos diretamente ou com imagens cuja modalidade esteja fora do domínio da aplicação 

original. 

Tabela 4: Alguns dos Sistemas CBIR para área médica e suas especialidades 

Tecnologia Modalidade da Imagem Domínio Específico Sistema 

Raio X 

RX – Tradicional 

Mama 

(Korn et al. 1998) 

(Giger 2002) 

(Rosa et al. 2002) 

Espinha 
CBIR2 - (Antani et al. 2002) 

(Medina et al. 2012) 

Tomografia 

Computadorizada 

Pulmão 

ASSERT - (Shyu et al. 1999) 

BRISC - (Lam et al. 2007) 

(Liu et al. 2001) 

Cérebro 

MIMS – (Chbeir et al. 2000)(Seshadri et 

al. 2003) 

(Yanxi Liu Dellaert 1998) 

Ressonância 

Magnética 

RM Tradicional 
Cérebro 

(Chu et al. 1998) 

ILive - (Gomes & Mojsilovic 2002) 

Espinha (Kumaran & Bhavani 2012) 

RM Funcional Cérebro (Bai et al. 2007) 

Sem modalidade específica 

SPIRS - (Hsu et al. 2009b) 

IRMA – (Lehmann et al. 2006) 

I2C - (Chronaki et al. 1997) 

KMed - (Chu 1995) 

MedGift - (Müller et al. 2005) 

CBMIR - (Willy & Kufer 2004) 

 

Buscando a generalização dos sistemas e a viabilização desses em ambientes reais de 

aplicação, alguns trabalhos têm sido desenvolvidos no sentido de agregar funcionalidades de 

CBIR aos PACS (Fischer, Deserno, et al. 2008)(Tan et al. 2006)(Azevedo-Marques et al. 

2005). Todos esses trabalhos de agregação têm por objetivo fazer com que os PACS deem 

suporte a uma recuperação eficiente de imagens, de forma totalmente digital e automática. 

Porém, conseguir essa recuperação eficiente no domínio médico é um trabalho bastante 

árduo. Isso porque características importantes das imagens médicas encontram-se 

normalmente em regiões localizadas e não na imagem como um todo. Essa dificuldade tem 

feito com que os sistemas de consulta sejam voltados para áreas específicas, como nos 

exemplos acima, e que também esses dependam de algum tipo de anotação ou interação com 

o usuário. 

Em (Rosa et al. 2002) é apresentado um sistema CBIR, denominado SRIS-HC 

(Sistema de Recuperação de Imagens Similares do Hospital das Clínicas). Nesse sistema duas 

técnicas de extração de características de imagens foram adotadas, são elas: o histograma 
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tradicional e o histograma métrico, descrito com detalhes em (Traina et al. 2003). Com esses 

descritores, características da distribuição dos níveis de cinza (intensidade dos pixels) foram 

utilizadas como características de comparação. A intersecção entre os histogramas foi 

utilizada como medida de dissimilaridade. Outra proposta de integração de CBIR em PACS é 

apresentada em (Lehmann et al. 2003), onde o sistema IRMA (Image Retrieval in Medical 

Applications), aperfeiçoado mais recentemente (Deserno et al. 2012)(Deserno et al. 

2008)(Lehmann et al. 2006), traz também a possibilidade de se classificar imagens de acordo 

com a modalidade, orientação e região do corpo ou sistema biológico, através de consultas 

aos vizinhos mais próximos. Em (Tan et al. 2006) é apresentado um sistema CBIR integrado 

ao PACS e ao RIS. Nele são utilizadas características locais de textura em imagens de pulmão 

originadas de CT de alta-resolução. Aqui, estudos de casos armazenados no RIS são 

recuperados utilizando as imagens do PACS como objetos de consulta.  

Todos esses trabalhos de integração de funcionalidade CBIR em sistemas PACS têm 

uma visão promissora no campo do diagnóstico auxiliado por computador, no incentivo à 

prática da medicina baseada em casos na radiologia e no próprio ensino e treinamento de 

novos médicos radiologistas (Datta et al. 2008). Essa visão de aproximar a tecnologia da 

informação ao ambiente de análise de imagens radiológicas sem causar grande impacto na 

rotina habitual do médico é o grande objetivo da construção de sistemas mais eficientes. A 

evolução dessas ferramentas CBIR em ambientes práticos vem crescendo fortemente nos 

últimos anos. A aproximação e interação das características visuais extraídas por esses 

sistemas de recuperação de imagens por conteúdo com a percepção do usuário médico, vista 

como essencial para a sua aceitação em ambientes reais (Jaimes et al. 2006), vem se tornando 

aos poucos evidente nos trabalhos de processamento de imagens médicas (Pietrzyk et al. 

2008)(Donovana et al. 2008), bem como em estudos sobre a satisfação do usuário com os 

sistemas CBIR (Filardi & Traina 2008), demonstrando assim a forte tendência de 

aproximação do sistema ao usuário final, o médico radiologista (Ponciano-Silva et al. 2009). 

Sistema Higiia 

Durante a realização deste trabalho de doutorado, foi desenvolvido pelo aluno com 

colaboração de colegas do GBdI uma ferramenta CBIR para realização das pesquisas em 

ambiente real (Bedo et al. 2012). A ferramenta integra diversos módulos já desenvolvidos 

pelo grupo, são eles: o SIREN/Arboretum (Barioni et al. 2006), o MedFMI-SIR (Kaster et al. 

2011) e uma biblioteca de extratores de características de imagens e funções de distância 

(Bedo 2013). Além das funcionalidades de extração de características e consultas por 
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similaridade oferecidas pelos módulos integrados no sistema, o aluno desenvolveu uma 

interface gráfica capaz de aproximar o uso do sistema na prática clínica. As principais 

funcionalidades foram:  

 visualização de imagens, agora com ferramentas de zoom e janelamento (incluídas na 

última versão), 

 visualização e emissão de laudos/classificação das imagens, 

 visualização das imagens retornadas como similares, com possibilidade de ênfase nas 

imagens apontadas como relevantes e eliminação das imagens apontadas como 

irrelevantes, 

 realimentação por relevância utilizando o algoritmo originalmente proposto por 

Rocchio (J J Rocchio 1971) e, por fim, incluído na última versão, 

 uma ferramenta de sugestão diagnóstica com base na classe majoritária das imagens 

tidas como similar à de referência a ser diagnosticada. 

Com ele foi possível realizar experimentos práticos em Ambiente Real no HC-FMRP para 

avaliar todas as propostas defendidas nesta tese. O Sistema Higiia está em constante 

evolução, adaptando-se aos principais módulos e algoritmos desenvolvidos pelo grupo de 

pesquisa no qual o aluno que defende esta tese está inserido. Em trabalhos futuros, além das 

evoluções propostas nesta tese, serão incluídas novas funcionalidades e algoritmos 

recentemente desenvolvidos por alunos do grupo de pesquisa, como por exemplo, 

acompanhamento de perfis de usuários (Bugatti et al. 2014) e consultas por diversidade 

(Santos 2012). 

Desafios em CBIR  

O ser humano é muito eficiente no reconhecimento de informação apresentada de 

maneira gráfica, e, portanto, tem uma grande facilidade em interpretar imagens. A tecnologia 

disponível atualmente para a construção de sistemas computacionais que analisem imagens 

digitalizadas e delas recuperem alguma informação é ainda muito incipiente, quando 

comparada com essa capacidade do ser humano. Isso origina uma separação muito grande 

entre o que um indivíduo pode reconhecer em uma imagem, e o que pode ser esperado de um 

processo computacional que tente reproduzir esse reconhecimento. Essa separação origina o 

que se convencionou chamar de “descontinuidade semântica” (semantic gap). 

Analisando os algoritmos para CBIR e os sistemas protótipo contidos na literatura, 

percebe-se que o uso desta tecnologia em aplicações reais durante a rotina clínica é muito 

limitado. A descontinuidade semântica tem sido apontada como a principal causa dessa 
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limitação, porém, estudos mostram que há outros problemas na área de CBIR que devem 

também ser considerados (Welter et al. 2011)(Antani et al. 2008).   

A descontinuidade de conteúdo (content gap) é um deles, onde a habilidade do 

sistema em representar o entendimento humano a partir das características extraídas das 

imagens é colocada à prova. O usuário especialista, principalmente os médicos, deseja não só 

estabelecer um padrão de comparação de acordo com seu próprio conceito de similaridade, 

mas também conhecer quais são as características extraídas e o que cada uma delas representa 

na imagem. No caso das imagens médicas, o conceito de similaridade durante a prática 

clínica é muito instável, podendo ser mudado de uma consulta para outra (de um contexto 

para outro). Isso porque a percepção humana também considera informações associadas à 

experiência e as informações subjetivas do caso clínico estudado. Essa peculiaridade exige 

dos sistemas CBIR mecanismos que possibilitem estender as dimensões sobre as quais as 

características são extraídas. Por exemplo, grau de detalhe, análise multiescala, uso de 

informação temporal, entre outras.  A falta desses mecanismos de ajustes das características 

nos sistemas atuais é o que a literatura nomeia de descontinuidade de características (features 

gap) (Deserno et al. 2009). 

Há também problemas relacionados à praticidade da implementação do sistema 

CBIR. Um deles, a descontinuidade no desempenho (performance gap), diz respeito à 

performance de resposta às consultas por similaridade (Traina et al. 2009). A  

descontinuidade no desempenho avalia o uso de técnicas de indexação de imagens e a 

integração dessa tecnologia à infraestrutura médica disponível no ambiente. Outra 

preocupação no desenvolvimento de sistemas CBIR faz referência à interação com o usuário 

final, ou seja, a forma como se disponibilizam os parâmetros e as diferentes consultas 

possíveis de serem realizadas pelos médicos, bem como a possibilidade de combinação das 

características disponíveis. Essa descontinuidade na usabilidade do sistema (usability gap) 

também considera a clareza na resposta de cada consulta, avaliando o quanto há de auxílio 

para o entendimento das saídas do sistema e as possibilidades de refinamento da consulta.  

Avaliação de Sistemas CBIR com o usuário 

Muitos dos desafios descritos nos parágrafos anteriores somente serão realmente 

medidos se houver uma avaliação maciça de sistemas CBIR no ambiente clínico real. É na 

prática que critérios de usabilidade, performance, conteúdo e até semântico podem ser 

mensurados com maior clareza. Há na literatura poucas propostas e tentativas de avaliação e 

análise de sistemas CBIR na prática clínica. Alguns estudos comparam aspectos técnicos de 
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sistemas CBIR, observando como cada sistema aborda os diferentes gaps existentes na área 

de recuperação de imagens médicas (Depeursinge et al. 2011), porém não exploram a 

interação com o usuário. Foi encontrado um trabalho que, apesar de antigo, apresenta uma 

proposta de avaliação com interatividade do usuário, observando as modificações de 

diagnóstico de imagens de pulmão com e sem a apresentação de imagens similares 

(Marchiori et al. 2001). Porém, a avaliação apresentada nesse último trabalho não modela 

com precisão o processo de diagnóstico convencional, além de não apresentar interatividade 

para realimentação por relevância. No entanto, os resultados apresentados por ele, somados à 

uma pesquisa recente sobre modelo de qualidade em CBIR (Souza 2012), justificam uma 

investigação mais aprofundada do tema, pois ainda há muito a se fazer para quantificar a 

capacidade dos sistemas CBIR em influenciar a decisão e/ou certeza do especialista no 

diagnóstico. A falta de estudo prático adequado, abordando o impacto do CBIR no ambiente 

clínico real, pode aumentar a desconfiança dos especialistas nesse tipo de sistema e ainda 

desmotivar e desacelerar o avanço dessas ferramentas como meio de auxílio ao diagnóstico. 

Por isso foi de preocupação do idealizador desta pesquisa propor a metodologia apresentada 

no Capítulo 7.  

3.5 Técnicas para diminuir a Descontinuidade Semântica (Semantic 
Gap) 

Um dos problemas mais estudados e mencionados na literatura é a descontinuidade 

semântica, tida como a divergência existente entre a resposta do sistema computacional e 

aquela esperada pelo especialista. O tratamento desse problema é muito importante e tem 

impulsionado diversos centros de pesquisa a desenvolverem técnicas focadas em caracterizar 

a semântica existente nos contextos de imagens gerais (Zhang et al. 2013)(Chen et al. 2013) e 

imagens médicas  (Zhou et al. 2008) (Jin et al. 2007). 

Explorando o espaço perceptual 

Alguns trabalhos têm buscado encontrar relacionamentos entre as características 

intrínsecas de baixo e médio nível das imagens e suas avaliações semânticas e subjetivas 

fornecidas pelos usuários (Samala et al. 2009) (Rorissa et al. 2008) (Barb et al. 2005). Esse 

último trabalho desenvolveu um framework para gerenciar conteúdos visuais de patologias 

pulmonares. Esse framework, chamado ESSENCE (Evolutionary System for Semantic 

Exchange of Information in Collaborative Environments), disponibiliza métodos semânticos 

para descrever anomalias visuais, aproveitando para coletar conhecimento no domínio 
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médico. Ele divide sua atuação em três domínios. O semântico (avaliação feita pelos 

médicos), o das características (números extraídos das imagens por algoritmos de extração de 

características) e o domínio das preferências do usuário. Porém, esse trabalho busca encontrar 

o relacionamento entre as características extraídas e a semântica médica considerando o 

poder que as características têm em predizer a doença/lesão em questão. Um exemplo seria 

avaliar quanto determinadas características podem ser utilizadas para predizer a existência de 

formatos espiculados em nódulos de pulmão.  

Outras abordagens buscam encontrar esse relacionamento semântico através de uma 

avaliação do quão próximo essas características conseguem simular a noção de similaridade 

da percepção humana. Um exemplo é apresentado em (Muramatsu et al. 2008), que utilizou 

uma Rede Neural Artificial (RNA) para buscar relação entre as características intrínsecas das 

imagens mamográficas e as avaliações dos radiologistas. Essas avaliações foram realizadas 

de modo subjetivo, onde 10 (dez) radiologistas agruparam 200 pares de imagens com micro-

calcificações de acordo com a similaridade de cada um. Valores médios de similaridade 

foram obtidos através das avaliações e utilizados como dados para ensino e treinamento de 

uma rede neural artificial. Essa, por sua vez, depois de treinada, passou a atuar como uma 

medida de similaridade psicofísica. Com esse algoritmo de medida de similaridade baseado 

em uma RNA treinada com avaliações humanas, Muramatsu (Muramatsu et al. 2008) buscou 

determinar medidas de similaridade que pontuavam o relacionamento entre as características 

subjetivas descritas pelos radiologistas, como por exemplo o BI-RADS (Breast Imaging 

Reporting And Data System) e as características objetivas extraídas computacionalmente das 

imagens. 

 Não há na literatura muitos estudos para investigar a correlação entre os resultados de 

CBIR e a percepção de semelhança dos radiologistas em imagens pulmonares. Em (Li et al. 

2003) são apresentadas medidas de similaridade psicofísicas para distinção de nódulos 

malignos e benignos em tomografia computadorizada de tórax. Em (Kim et al. 2010) 

encontramos uma investigação sobre o relacionamento entre o CBIR e a semântica de 

similaridade em imagens de pulmão e em (Liu et al. 2007) uma coletânea de trabalhos em 

CBIR genéricos que incluem semânticas de alto nível. 

Ontologia 

O uso de ontologias como tentativa de diminuição da descontinuidade semântica em 

sistemas CBIR também tem sido objeto de estudo em alguns grupos (Coustaty et al. 

2011)(Deserno et al. 2009)(Zhou et al. 2008). Essa abordagem pode ser definida como uma 
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especificação explícita abstrata e simplificada (conceitualização) de um domínio a ser 

representado. Ela é definida como a interpretação estruturada dos conceitos mais relevantes 

em um determinado domínio. O termo explícito significa que o conjunto de conceitos 

utilizados e as restrições e relacionamentos a ele aplicados são previamente definidas e 

formalizadas. Essa abordagem proporciona ao computador a capacidade de processá-las sem 

a necessidade de definições em linguagem natural. Ela descreve um conhecimento consensual 

e representa-o através de relacionamentos e axiomas formados por um conjunto não vazio de 

atributos, conceitos e especificações. 

Realimentação Por Relevância 

 
Figura 12: Processos onde atua o uso de Técnicas de Realimentação por Relevância 

Uma técnica comprovadamente eficiente para reformulação de consultas por 

similaridade e, consequentemente, para aumento da precisão das respostas de um sistema 

CBIR é a Realimentação de Relevância (Relevance Feedback - RF)(Li & Allinson 

2013)(Azevedo-Marques & Rangayyan 2013). Essa técnica refere-se a uma interação cíclica 

onde o usuário seleciona um pequeno conjunto de imagens, que para ele são relevantes à 

consulta, e o sistema então as utiliza para revisar a consulta original. Essa revisão é baseada 

nas características derivadas dessas imagens relevantes selecionadas. A consulta revisada é 

então executada e um novo conjunto de imagens é obtido. Existem várias abordagens 

possíveis para a RF, as mais comuns são:  

 Alteração do Centro de Consulta, que procura estimar um ponto ideal de referência 

para a busca no espaço métrico estabelecido, aproximando-se dos exemplos 

considerados adequados e afastando-se daqueles considerados inadequados;  

 Ajuste de Pesos, que trabalha com o aumento do valor de ponderação (importância) 
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das características que auxiliam na recuperação de imagens similares e a diminuição 

do valor de ponderação das características que dificultam este processo;  

 Aprendizado por Exemplo, que utiliza modelos de inteligência artificial (redes neurais 

artificiais, árvores de decisão e sistemas especialistas, entre outros) para inserir a 

experiência (resposta) do usuário no processo de realimentação; 

Diversos trabalhos têm procurado aprimorar técnicas de realimentação por relevância 

buscando uma aproximação entre o resultado obtido pelo sistema e aquele esperado pelo 

usuário (Santos et al. 2008) (Paredes et al. 2008). A Tabela 5 resume algumas das principais 

técnicas utilizadas para realização de realimentação por relevância e, imaginando todo o 

processo de consulta por similaridade, na Figura 12 são apontadas as etapas desse processo 

onde a realimentação atua, incluindo, indiretamente, conhecimento intrínseco da percepção 

do especialista. 

 

 

Tabela 5: Descrição Resumida das principais técnicas de Realimentação por Relevância 

 Nome Descrição Referência 
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 Estratégia de movimentação de um único centro de consulta baseada na 

rotulação (e/ou ponderação) das imagens resultantes. Ela busca 

minimizar a diferença entre o centro de consulta e as imagens rotuladas 

como relevantes e maximizar a diferença entre as irrelevantes. 

(J. J. Rocchio 1971) 

(Ye et al. 2010) 
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É uma abordagem baseada em múltiplos centros. Ela separa as imagens 

rotuladas como relevantes em diferentes grupos. Cada agrupamento é 

representado pela imagem mais próxima ao centro original. As imagens 

representativas de cada grupo são utilizadas como centros de consulta. 

As sub-consultas são ponderadas de acordo com as respectivas 

distâncias entre o objeto original e o representante do grupo. 

(Nguyen et al. 2012) 

Q
C

lu
st

er
 Metodologia semelhante à Expansão da Consulta porém utiliza um 

método de agrupamento adaptativo para classificar e fundir 

agrupamentos semelhantes, além de determinar contornos arbitrários 

com relação à abrangência de cada sub-consulta. 

(Nguyen et al. 2012) 

T
o

p
-K

 Nessa abordagem, as imagens rotuladas como relevantes são 

consideradas como novos centros de consulta. Nela, as consultas aos 

múltiplos centros são executadas individualmente e os resultados são 

combinados com o intuito de melhorar o desempenho da recuperação. 

(Wang et al. 2013) 

(French et al. 2004) 
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ad
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o
 Pondera as dimensões do vetor de características com base no inverso 

do desvio padrão dos valores de cada dimensão das imagens rotuladas 

como relevantes. Quanto maior o desvio padrão, menor a importância 

da dimensão analisada. 

(Guldogan & Gabbouj 

2009) 
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g
 Utiliza uma medida de similaridade (normalized cross-correlation) 

entre as imagens rotuladas como relevantes e a imagem de consulta 

para parametrizar e ponderar as dimensões dos vetores de 

características. 

(Xu 2010) 

(Doulamis & 

Doulamis 2006) 
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  Abordagem que procura definir um hiper-plano separador entre as 

imagens rotuladas como relevantes e as irrelevantes. Esse hiperplano é 

definido com base na maximização da distância entre ele e o vetor mais 

próximo de cada classe. 

(Wang et al. 2014) 
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Aprendizado Probabilístico baseado no Teorema de Bayes. O método 

procura prever o quanto cada imagem é desejada pelo usuário a partir 

de um histórico de interações do usuário. 

(Kalpana & 

Krishnamoorthy 

2012) 

 

Recuperação por Texto e Conteúdo 

Tradicionalmente, a recuperação de imagens era feita através de comparação de 

textos/valores numéricos contidos nas anotações e/ou legendas das imagens armazenadas na 

base. Apesar de ser um método maduro e bem consolidado, essa recuperação baseada em 

texto é limitada devido a problemas relacionados à disponibilidade e qualidade das 

informações associadas às imagens (Alexandrini et al. 2005), além de não ser escalável com o 

aumento da quantidade de imagens adquiridas diariamente em hospitais e centros clínicos.  

Os avanços na área de Visão Computacional proporcionaram o surgimento de 

métodos de consulta por similaridade que utilizam a própria imagem como parâmetro na 

consulta. No entanto, o sucesso dessas técnicas puramente baseadas em conteúdo, quando 

aplicada a um conjunto diverso de imagens clínicas, também vem apresentando limitações 

relativas à percepção semântica. No entanto, trabalhos recentes mostraram que uma 

combinação de técnicas de recuperação de imagens baseada em texto e baseada em conteúdo 

pode conseguir um melhor desempenho na recuperação de imagens médicas, quando 

combinados de forma eficaz (Névéol et al. 2009). Nessa linha, os pesquisadores têm se 

empenhado em desenvolver técnicas de anotação automática para incluir a semântica 

relacionada a cada imagem armazenada. É o caso da técnica apresentada em (Kalpathy-

Cramer & Hersh 2010), que utiliza atributos visuais das imagens para marcá-las de forma 

automática. Essas anotações passam a fazer parte do processo de indexação e são utilizadas 

como atributos textuais capazes de filtrar ou reordenar os resultados durante o processo de 

recuperação. Esses atributos textuais, nesse caso, são divididos em três categorias: 

modalidade da imagem, localização anatômica e descrição patológica encontrada na imagem. 

3.6 Métodos de Avaliação 

A maioria dos sistemas CBIR é projetada para recuperar imagens similares tendo uma 

imagem exemplo como centro de referência. Para avaliar o desempenho desses sistemas, 
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normalmente se constroem bases de imagens pré-classificadas de acordo com um 

determinado padrão de normalidade e considera-se que as imagens da mesma classe são as 

mais semelhantes entre si. Assim como as curvas ROC (Receiver Operating Characteristic), 

que medem a sensibilidade e especificidade da classificação dos dados são usadas para 

avaliar desempenho de sistemas de auxílio ao diagnóstico, um dos métodos mais utilizados 

para a avaliação de eficiência de sistemas de busca é o gráfico de precisão e revocação (Alto 

et al. 2005) (Müller et al. 2004). Nessa metodologia, considera-se que para uma determinada 

consulta por similaridade exista um conjunto R de imagens relevantes e um conjunto A de 

objetos recuperados. A intersecção desses dois conjuntos (R ∩ A) compreende os elementos 

relevantes que foram recuperados pela consulta realizada. A Figura 13 ilustra a disposição 

desses conjuntos. A partir desses conjuntos as medidas de precisão e revocação podem ser 

obtidas da seguinte maneira: 

 

 - Revocação é a porção do conjunto de elementos relevantes (R) que foram 

recuperados na consulta dentre todos os relevantes recuperados (R ∩ A): 

 
R

AR
vocação


Re  

 - Precisão é a porção do conjunto de elementos relevantes recuperados (R ∩ A) dentre 

todos os que foram recuperados na consulta (A): 
 

A

AR
ecisão


Pr  

 

 
Figura 13: Ilustração: Exemplo de distribuição de conjuntos de imagens para cálculo de precisão vs. revocação 

Para uma avaliação mais abrangente e confiável dos resultados obtidos por um 

determinado sistema de recuperação de imagens similares, deve-se estabelecer um conjunto 

de dados apropriado para avaliação e assim realizar diversas operações de consultas, 

atribuindo a cada uma delas um elemento diferente da base como centro de referência. Com 

as medidas de desempenho dessas diversas consultas é possível construir um gráfico de 

precisão vs. revocação, como ilustrado na Figura 14, onde cada ponto do gráfico representa a 

média aritmética dos desempenhos dessas diversas consultas. A partir do gráfico, a análise do 

Todas as Imagens 

R ∩ A R A 
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desempenho geral do sistema se resume em analisar o formato e altura da curva obtida, sendo 

que, quanto mais próxima do topo do gráfico a curva estiver, melhor é o resultado das 

operações de busca. Analisando o gráfico apresentado na figura acima, é fácil perceber que o 

Método 2 apresentou melhor desempenho que o Método 1. 

 
Figura 14: Exemplo de gráfico de precisão vs. revocação 

Nessa avaliação por precisão e revocação, apenas um padrão de semelhança (o 

relativo à classificação realizada) é avaliado de fato, o que torna o método muito próximo de 

uma avaliação de classificação. Essa metodologia, apesar de bastante utilizada, tem 

apresentado algumas limitações de interpretação devido ao fato de engessar a avaliação em 

um padrão de classificação (e não de similaridade propriamente dita). A eficiência de 

sistemas CBIR deve ser medida considerando o quão realmente semelhantes são as imagens 

retornadas pelo sistema (e não apenas se são ou não da mesma classe). A interação humana é 

uma ferramenta valiosa para avaliar o desempenho de um sistema CBIR, porém, essa 

avaliação é muito subjetiva, sendo altamente dependente do conceito de similaridade do 

observador. Propostas recentes vêm sendo desenvolvidas nesse sentido, onde a avaliação leva 

em consideração o relacionamento entre as características extraídas das imagens e as 

características visuais percebidas pelo usuário (Rorissa et al. 2008) e a noção de similaridade 

dos próprios usuários (Penatti & Torres 2010).  Nesse último trabalho, o autor propôs uma 

ferramenta chamada Eva, que avalia diferentes descritores segundo a perspectiva dos 

usuários. Nessa avaliação, a ferramenta disponibiliza uma lista contendo uma composição das 

30 imagens mais similares de cada descritor (eliminando as duplicadas). A lista final é 

embaralhada (mantendo-se a referência ao(s) descritor(es) e posição em que estavam) e 

apresentada ao usuário, que por sua vez indica as imagens que ele considera mais 

semelhantes à imagem de consulta. O processo é repetido até que todas as imagens de 

consulta sejam avaliadas. Ao fim do processo a ferramenta oferece medidas de eficácia que 

representam valores de precisão de acordo com a perspectiva de similaridade indicada pelo 
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usuário.  

3.7 Considerações Finais 

Neste capítulo foram apresentados os conceitos e metodologias relacionados às etapas 

essenciais de um sistema CBIR. Nele foram apresentados alguns sistemas que compõem o 

estado da arte bem como os principais desafios relacionados ao tema. Em sua parte final o 

capítulo abordou algumas técnicas propostas para diminuir a descontinuidade semântica 

existente nos sistemas atuais bem como uma visão geral sobre as formas de avaliação desses 

sistemas. 

O principal objetivo dos trabalhos relacionados à recuperação de imagens por 

conteúdo é melhorar as respostas às consultas por similaridade e atacar diretamente o 

problema da divergência entre o que o sistema computacional diz que é similar e o que o 

especialista espera que o sistema responda como sendo similar (descontinuidade semântica). 

Nessa busca pela eficácia é muito importante considerar o contexto onde o sistema está 

inserido. No caso das imagens médicas, o fator crítico a ser considerado na recuperação por 

conteúdo é a existência ou não de patologias e as alterações visuais que essas acarretam nas 

imagens. Essas alterações ocorrem, normalmente, em partes pequenas ou detalhes das 

imagens, fazendo com que sistemas globais não alcancem um bom resultado por 

considerarem a maior parte da imagem como semelhante. No próximo capítulo serão 

abordados conceitos relacionados ao campo de aplicação da pesquisa e tese proposta nesse 

trabalho. 
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Capítulo 4 - Percepção do Especialista 
para Consultas por Similaridade em 

Imagens Médicas 

4.1 Considerações Iniciais 

Neste capítulo são apresentados conceitos relacionados à percepção do radiologista durante 

análise e comparação de imagens. São abordados conceitos gerais de similaridade e do 

processo de análise humana no diagnóstico por imagens. Por fim são apresentados padrões 

levantados dentre os radiologistas, encontrados em imagens de mama, pulmão e coluna e 

utilizados neste trabalho. Todas as definições apresentadas servem de base para a proposta de 

Sistematização para sistemas CBIR perceptuais, e sua aplicabilidade em ambientes reais de 

diagnóstico por imagem. 

4.2 Conceitos de Similaridade para Recuperação de Imagens por 
Conteúdo 

Ao se trabalhar com recuperação de imagens por conteúdo a partir de uma imagem exemplo, 

um conceito fundamental é a definição do que significa “similaridade” ou semelhança. Dois 

objetos são similares quando apresentam características visuais muito parecidas. Mas quem 

define quais características visuais são mais ou menos parecidas? O julgamento de 

similaridade é bastante subjetivo e altamente dependente do usuário, principalmente na 

análise de imagens médicas (Hadjiiski et al. 2012). 

O ser humano é muito eficiente no reconhecimento visual de informações, e, portanto, 

tem uma grande facilidade em interpretar imagens. Quando comparada com essa capacidade 

do ser humano a tecnologia disponível atualmente para a construção de sistemas 

computacionais que analisem imagens e delas recuperem alguma informação é tida ainda 

como muito incipiente. Porém, há na literatura um esforço para formalização de modelos de 

similaridade que procuram abstrair o processo da determinação da similaridade realizado pelo 

ser humano (Wangenheim & Wangenheim 2003), facilitando assim uma reprodução 

computacional. As suposições assumidas nesses modelos seguem as seguintes propriedades: 

 Reflexividade: Um objeto é similar a ele mesmo. 

 Simetria: Se um objeto A é similar a B, então o objeto B é similar a A. 
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 Transitividade: Se o objeto A é similar a B e o objeto B é similar a C, então A 

também é similar a C. 

 Monotonicidade: A similaridade de dois objetos cresce monotonicamente com o 

aumento de correspondências e a redução de diferenças. 

No entanto, em situações reais de comparações e similaridade as propriedades de 

Monotonicidade e Transitividade se mostram amplamente rejeitadas na literatura (Burkhard 

2004). Um exemplo trivial seria a comparação entre o Homem, o Centauro e o Cavalo, 

ilustrado na Figura 15. A transitividade nesse exemplo foi invalidada porque 

“subjetivamente” o critério de semelhança foi substituído. Ou seja, as partes da imagem 

comparadas na situação 1 (Homem e Centauro) são diferentes das partes comparadas na 

situação 2 (Centauro e Cavalo). Nesse exemplo, bem como na maioria dos casos reais de 

comparação humana, essa subjetividade faz com que a transitividade e, consequentemente a 

desigualdade triangular, não sejam satisfeitas. 

 
Figura 15: Exemplo da não transitividade em comparação de imagens (Felipe 2005) 

A outra rejeição é relativa à monotonicidade. Nesse caso, a variação de um atributo 

(por exemplo: forma) em uma unidade não produz a mesma alteração de dissimilaridade 

visual que a mesma variação em outro atributo (por exemplo: tamanho). Um exemplo prático 

para essa rejeição foi o resultado da tese de doutorado de (Felipe 2005), onde o autor defende 

que para recuperação de imagens médicas, há atributos que mantêm uma interação forte com 

a alteração de similaridade, ou seja, uma pequena variação nesses atributos gera uma 

diferença de similaridade muito grande. Em contrapartida, há também outros atributos cuja 

interação é tida como fraca, onde uma grande variação em seu valor não provocaria na 

imagem uma variação perceptual muito grande. Porém, novamente percebe-se que o principal 

motivo dessa rejeição para a monotonicidade foi, tal como na transitividade, a substituição 

“subjetiva” do critério de semelhança durante uma mesma comparação (Felipe et al. 2009). 
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Essa subjetividade no conceito de similaridade vem atraindo a atenção de 

pesquisadores principalmente para aplicações radiológicas, onde se encontram evidências de 

que a noção de semelhança visual é altamente subjetiva (Nishikawa et al. 2004). Muitos 

trabalhos buscam captar essa noção subjetiva de similaridade através da interatividade com o 

usuário do sistema, alguns utilizando a Realimentação por Relevância para captar a noção de 

similaridade (percepção) dos médicos (Wu & Yap 2007), outros na definição de perfis de 

usuários (Bugatti et al. 2014)(Tsikrika et al. 2012)(Hoi & Lyu 2004). Além da realimentação 

por relevância, alguns trabalhos utilizam de pareamento/ordenação visual e manual de 

conjuntos de imagens buscando assim modelar os conceitos de similaridade para tais 

conjuntos  (Tourassi et al. 2013)(Xu et al. 2012)(Kumazawa et al. 2008). No entanto, todos 

esses trabalhos de captação da noção de similaridade conseguem melhores resultados 

definindo/especificando o critério de similaridade a ser utilizado na definição de similaridade. 

Assim, percebe-se a grande necessidade da formalização e do estabelecimento desses 

critérios como pré-requisito para diminuição da lacuna semântica e construção de um CBIR 

Perceptual, tal como proposto nessa tese. 

4.3 Processo de análise humana no diagnóstico por Imagem 
(Semiologia Radiológica) 

É importante conhecer o processo humano de análise no diagnóstico por imagem para, com 

esse processo, conseguir formalizar um modelo que considere essa percepção médica na 

construção de sistemas CBIR (Sedghi et al. 2012). 

Na prática clínica, os exames radiológicos mais comuns são: Raio X (RX), 

Tomografia Computadorizada (CT) e Ressonância Magnética (RM). Cada um desses exames 

gera imagens digitais no padrão DICOM, porém, os princípios físicos e computacionais de 

formação dessas imagens são muito distintos. Esses princípios físicos trazem consigo uma 

semântica, e a informação sobre determinadas características de cada tecido representado na 

imagem. Uma descrição resumida desses exames pode ser lida na Tabela 6. Devido a essa 

diferença na semântica expressa pelos níveis de cinza das imagens, a comparação entre 

imagens de diferentes modalidades (para recuperação por conteúdo) passa a não fazer tanto 

sentido semântico, a não ser que as diferenças sejam previamente levadas em consideração no 

processo de comparação. 

Além do princípio físico de formação da imagem, durante o curso de graduação, os 

futuros médicos aprendem a semântica contida nos diversos exames radiológicos. Também 
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conhecida como "Semiologia Radiológica", esse aprendizado engloba o uso de terminologias 

para descrição de lesões (achados radiológicos) e suas explicações fisiopatológicas. Um 

exemplo de terminologias relativas à densidade do tecido examinado é apresentado na Tabela 

7. Outras terminologias bastante utilizadas estão relacionadas a contornos (regular/irregular), 

formas (esférica/triangular) e medidas (micro/macro), todas relacionadas a características 

visuais apresentadas pelas lesões nas imagens. 

Tabela 6: Descrição Resumida dos principais exames radiológicos 

 Descrição do Método Descrição da Imagem 

R
X

- 

T
ra

d
ic

io
n

al
 Formada pela captação de radiação X que atravessa as diferentes 

áreas anatômicas do corpo. Esses raios são atenuados pelos tecidos 

de acordo com suas propriedades, estrutura e densidade. O sinal 

transpassado é captado por uma película fotográfica (no caso de 

filme) ou processados por sistemas computacionais (no caso de 

radiologia digital).  

Produz uma imagem 

bidimensional, onde as 

estruturas do corpo estão 

sobrepostas no plano. 

C
T

 

Apesar de utilizar do mesmo princípio físico de formação da 

imagem do RX, há também um processo de reconstrução 

computacional dos dados obtidos. Esses dados são oriundos de 

varreduras sucessivas de uma mesma região por um feixe de 

radiação X, com alterações sucessivas das posições relativas 

feixe/objeto. 

Gera uma imagem 

tridimensional, formada por 

fatias bidimensionais contendo 

cortes do objeto, com uma 

melhor qualidade da imagem 

nos diversos planos 

R
M

  

Obtidas por princípios físicos diferentes da radiação. A análise 

convencional dessas imagens é baseada no sinal proveniente de cada 

região, derivado do tempo de relaxação longitudinal (T1) e 

transversal (T2) das diversas substâncias que compõem os tecidos 

orgânicos e a densidade de prótons de cada região. A diferença de 

sinais captada quando os tecidos são submetidos a um campo 

magnético é o que diferencia o contraste entre as regiões de uma 

imagem.  

Gera uma imagem 

tridimensional, formada por 

fatias bidimensionais contendo 

cortes do objeto que serve para 

avaliação qualitativa e 

quantitativa (através da 

quantificação do sinal) 

Tabela 7: Algumas Terminologias utilizadas em exames de RX e CT 

Tecnologia Tecido Terminologia Descrição Visual 

Raio-X 

Ar Radio transparente Produz cor preta 

Gordura Radio transparente Produz cor cinza escuro 

Água Hipotransparente Produz cor cinza claro 

Osso Radiopaco Produz cor branca 

Metal Radiopaco Produz cor branca 

Tomografia 

Computadorizada 

Ar Hipodensa Produz cor preta 

Gordura Hipodensa Produz cor cinza escuro 

Osso (calcificação) Hiperdensa Produz cor branca 

Algumas lesões 
Isodensa Mesma densidade do tecido normal que o 

circunda 

 

Como forma de padronizar, de maneira bem geral, a análise do radiologista, os especialistas 

dizem que, durante uma análise da imagem para laudo do exame, é importante procurar por: 

 Deslocamento da estrutura normal 

 Aumento de tamanho relativo à estrutura normal 

 Presença de densidades/sinais/brilho anormais 

 Destruição da estrutura normal ou bordas 
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Todos esses critérios de busca envolvem características relacionadas à forma, tamanho, 

densidade/sinal/brilho, bordas e contornos de estruturas presentes nas imagens. É sabido que 

alguns desses critérios exigem um maior tempo de análise que outros, devido a alterações 

mais sutis na imagem. Esses normalmente são os casos que geram maiores dúvidas entre os 

radiologistas e, por isso, há na literatura diversos trabalhos envolvendo sistemas de 

reconhecimento e classificação de lesões desse tipo (Depeursinge et al. 2008)(Abe et al. 

2004).  

O fato interessante na análise humana de imagens médicas é o de que mesmo com 

essa padronização geral, para cada situação diagnóstica, o radiologista, de modo subjetivo e 

particular, considera algumas características visuais com maior relevância que outras 

(Hadjiiski et al. 2012). Essa subjetividade está relacionada com a formação, a experiência e a 

suspeita diagnóstica do médico radiologista (Alexandre & Tavares 2007). No entanto, quanto 

mais específica for a avaliação menor será a variação intra e inter observador (Kumazawa et 

al. 2008), reforçando a necessidade de modelos computacionais que permitam uma 

especificação do escopo durante a comparação de imagens. Uma proposta nessa direção será 

apresentada no Capítulo 5 desta tese. 

4.4 Estabelecimento de Domínios Específicos 

Para se contornar a descontinuidade semântica e perceptual na análise de imagens médicas é 

razoável pensar na definição de critérios de similaridade para diferentes conjuntos de dados 

(Malik & Baharudin 2013). Embora ainda não existam processos adequados para a definição 

e identificação de critérios de similaridade (além do arcabouço defendido nessa tese), já 

existem processos que permitem extrair dados significativos para a busca por similaridade em 

domínios de imagens restritos (Tao et al. 2007)(Xue et al. 2007). Nesses trabalhos o contexto 

e os critérios de similaridade são definidos de forma manual durante a criação da base de 

testes a ser consultada (utilizando uma base bem específica ao contexto analisado). Porém, 

para que o conceito de CBIR possa ser utilizado em situações clínicas reais, é necessário 

tornar possível a definição e posterior identificação automatizada de critérios de similaridade 

nos quais as imagens possam ser submetidas. Assim, o CBIR poderá ser utilizado em 

domínios menos específicos, abrindo-se a possibilidade de alcançar uma análise automatizada 

que não apresente uma descontinuidade semântica muito grande em relação à capacidade de 

análise dos usuários humanos (Pietrzyk et al. 2008)(Jaimes et al. 2006). Para aplicação da 

sistematização apresentada no Capítulo 5, são tomados por base os domínios específicos 
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descritos a seguir. 

4.4.1 Massa e Calcificação em Regiões de Interesse de Mamografias 

Tabela 8: Exemplos de achados em Mamografia 

Achado Descrição Fisiopatológica Descrição Visual Exemplo 

M
a

ss
a

 

- Proliferação irregular de 

células tomando espaço do 

tecido normal 

- Descrições de Forma e Contorno 

conforme descritas na Figura 16. 

 

C
a

lc
if

ic
a

çã
o

 

Presença de Tecido com 

excesso de concentração de 

cálcio 

- Pontos pequenos e brilhantes 

- Com distribuição: Agrupada, 

Linear ou Dispersa 

- Apresentando formas definidas 

como: Puntiforme, Granulada, 

Esférica, Linear ou Amorfa  
 

Forma 
    

Redonda 

 

Oval 

 

Lobulada 

 

Irregular 

 

Contorno 
     

Circunscrita 

 

Microlobulada 

 

Maldefinida 

 

Indistinta 

 

Espiculada 

 

Figura 16: Variações de formas e contornos em nódulos de mama  

As imagens de mama, na verdade, de regiões de interesse (ROIs), foram extraídas de exames 

de mamografias coletados de uma base de imagens de domínio público, a DDSM
3
. Essas 

continham dois tipos diferentes de achados radiológicos. São eles: Massa e Calcificação, 

conforme descrito na Tabela 8. Nesse tipo de imagem há padrões visuais melhor 

estabelecidos e formalizados. A utilização do padrão de registro BI-RADS (Breast Imaging 

Reporting and Data System) ajuda na classificação dos achados em mamografias de acordo 

com as variações das formas, contornos e distribuição. Por exemplo: De acordo com os 

                                                 
3
 http://marathon.csee.usf.edu/Mammography/Database.html 
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radiologistas, tumores malignos geralmente infiltram o tecido adjacente, resultando em um 

contorno irregular, espiculações, margens anguladas e irregulares. Essas são características 

que indicam malignidade. Por outro lado, massas de limites precisos, arredondados ou 

ovalados tem maior probabilidade de serem lesões benignas. 

4.4.2 Lesões Pulmonares Difusas em CT de Tórax 

 

Tabela 9: Exemplos de achados em CT de pulmão 

Achado Descrição Fisiopatológica Descrição Visual Exemplo 

E
n

fi
se

m
a

 Aumento permanente do espaço 

aéreo distal ao bronquíolo 

terminal, acompanhado de 

destruição das paredes alveolares. 

Região focal de baixa atenuação, 

usualmente sem paredes definidas 

- região mais escura (bolha 

escura) 

- sem contornos visíveis 

- distribuição não-uniforme 

 

C
o

n
so

li
d

a
çã

o
 

É a substituição do ar alveolar por 

transudato, exudato ou tecido. 

Aumento homogêneo da 

atenuação do parênquima 

pulmonar 

- manchas claras 

- distribuição homogênea 

- contorno escuro nas margens 

dos vasos e nas paredes das 

vias aéreas 
 

E
sp

es
sa

m
en

to
 

d
o

 s
ep

to
 

In
te

rl
o
b

u
la

r
 

Opacidade linear fina que 

corresponde ao septo interlobular. 

Aumento na espessura do septo 

interlobular, usualmente causado 

por edema, infiltração celular ou 

fibrose 

- aumento da espessura do 

septo 

interlobular 

- Opacidade linear fina (linha 

fina e mais clara) 

- Contorno pode ser liso, 

irregular ou nodular  

F
a

v
eo

la
m

e
n

to
 

(f
a

v
o

 d
e 

m
el

) Cistos pulmonares de destruição 

fibrosados, simbolizando perda 

completa da arquitetura acinar e 

bronquiolar. Espaços císticos 

agrupados, caracterizados por 

paredes bem definidas, 

geralmente espessas 

- Espaços císticos agrupados 

- Usualmente com diâmetros 

comparáveis. Varia de 0,3 a 1 

cm 

- Contornos bem definidas e 

geralmente espessos 

- Estrutura similar a um favo 

de mel 
 

V
id

ro
 F

o
sc

o
 Aumento da atenuação pulmonar, 

sem obscurecer as margens 

brônquicas e vasculares, causado 

por preenchimento parcial do 

espaço aéreo, espessamento 

intersticial ou colapso parcial 

alveolar (entre outros) 

- regiões mais claras 

- distribuição não homogênea e 

não concentrada 

- sem contorno nas margens 

dos 

Vasos e vias aéreas 

- apresenta espessamento 

intersticial 
 

 

São vários achados clínicos que podem ser encontrados em imagens de pulmão, 

porém, para os trabalhos desenvolvidos e apresentados aqui, trata-se apenas de uma gama 
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disponibilizada pelo Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. A Tabela 9 apresenta os 

achados contidos nas imagens repassadas pelo hospital e resume suas características 

fisiopatológicas, bem como as alterações visuais que esses achados causam nas imagens de 

pulmão, conforme descrições encontradas em (Souza-Jr et al. 2002).  

 

4.4.3 Lesões por Compressão Vertebral em Imagens de RM da Coluna 

As imagens de Ressonância Magnética, também disponibilizadas pelo Hospital, são 

de coluna vertebral e estão divididas entre normais e portadoras de fraturas originadas por 

lesões malignas ou benignas, de acordo com doenças como osteoporose ou câncer de coluna. 

Há na literatura diversos achados radiológicos utilizados como preditores significativos para 

diferenciação de lesões benignas e malignas dentro do escopo de Fraturas por Compressão 

Vertebral (VCF – Vertebral Compression Fractures) (Thawait et al. 2013). A Tabela 10 

apresenta um conjunto de padrões visuais significativos, utilizados como critério de 

similaridade para diferenciar algumas fraturas por compressão vertebral. 

Tabela 10: Exemplos de achados em CT de pulmão 

Achado Descrição 

Fisiopatológica 

Características Visuais Exemplo 

D
ef

o
rm

id
a

d
e 

d
o

 C
o

rp
o

 

V
er

te
b

ra
l 

- Enfraquecimento do 

osso trabecular dos 

corpos vertebrais e 

consequente compressão 

desses corpos vertebrais 

a medida que o osso 

trabecular se impacta 

contra si mesmo 

- Achatamento proporcional (anterior = 

posterior) 

- Diminuição da “Altura” da Vértebra  

   
- Achatamento da Placa Terminal 

Superior 

- Não afeta o Platô (Placa Terminal) 

Inferior 

- Alteração na Forma da Vértebra    

- Achatamento da Placa Terminal Inferior 

- Não afeta o Platô (Placa Terminal) 

Superior 

- Alteração na Forma da Vértebra    

P
re

se
n

ça
 d

e 
S

in
a

l 

V
er

te
b

ra
l 

 

- Substituição da gordura 

do Corpo Vertebral por 

Edema 

- Mudança na cor do Corpo Vertebral 

- O Edema traz diminuição do sinal, a 

gordura é brilhante, já o Edema é opaco 

- Distribuição Homogênea 

 (Podendo ser superior, inferior ou 

equilibrada) 
   

- Mudança na cor do Corpo Vertebral 

- Distribuição Difusa 
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4.5 Considerações Finais 

Os conceitos de similaridade no processo de comparação e análise humana que o especialista 

no domínio de imagens utiliza no processo de geração de diagnóstico por imagem 

apresentados neste capítulo ajudaram na identificação das etapas de especificação de contexto 

para análise de imagens em sistemas CBIR Perceptuais (apresentados no Capítulo 5). Além 

disso, os aspectos visuais relevantes identificados nas imagens de coluna foram importantes 

para estabelecer indicadores visuais considerados na construção de extratores específicos ao 

contexto (apresentados no Capítulo 6). Com esse conhecimento foi possível estabelecer 

critérios gerais para comparação de imagens de pulmão, mama e coluna vertebral utilizados 

como casos para os estudos desenvolvidos neste trabalho. 
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Capítulo 5 – Sistematização da 
Percepção Médica na Construção de 

Sistemas CBIR 

5.1 Considerações Iniciais 

Uma avaliação recente de vários sistemas CBIR para radiologia chegou à seguinte conclusão: 

“O uso de contextos muito específicos na formulação de ferramentas CBIR não permite a 

transferência do sistema para outros domínios na prática clínica. O futuro das ferramentas 

CBIR e sua aplicação como ferramentas CAD, depende de arquiteturas mais genéricas, além 

de princípios e interfaces para apoiar a criação rápida de protótipos para aplicação em 

outros domínios médicos” (Depeursinge et al. 2011). Essa conclusão procede, pois a 

discussão embasada pela Seção 4.2 mostrou que a definição de um critério de similaridade 

em um determinado julgamento tem um papel essencial na avaliação da similaridade. Porém 

a formalização desse critério no processo de comparação de imagens não é explorado na 

construção de sistemas CBIR tradicionais. Na literatura estudada, não foi encontrada uma 

padronização para o estabelecimento de critérios de similaridade. Nos trabalhos encontrados 

e analisados, o contexto de busca, e consequentemente os critérios de similaridade, é definido 

durante a criação da base de testes (utilizando uma base bem específica ao contexto 

analisado). Essa abordagem tradicional limita o uso desses sistemas em ambientes reais, onde 

uma série de imagens diferentes (geradas por protocolos distintos) são armazenadas 

utilizando-se dos Sistemas PACS.  

Além do exposto acima, os métodos e sistemas CBIR encontrados apresentaram 

opções de descritores para um contexto específico, apontando um deles como o mais 

representativo para o conjunto de imagens delimitado. Essa decisão indica o melhor resultado 

considerando gráficos de precisão durante processo de classificação de imagens, que é 

baseado na existência ou não de determinada doença na imagem. Essa abordagem parte do 

princípio de que “imagens de mesma classe são sempre semelhantes entre si”. Porém, no 

Capítulo 4 é mostrado que mesmo em domínios específicos, uma mesma doença pode 

apresentar vários “achados” radiológicos com características visuais distintas, trazendo uma 

noção clara de que poderá haver diferentes “melhores descritores” para cada característica 

visual (achado) desenvolvida por determinada doença, situação já comprovada em (Ponciano-
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Silva et al. 2009). A presença desses padrões exige uma especificação ainda maior nos 

critérios de comparação estabelecidos para consultas por similaridade. Assim, a solução para 

se contornar essa situação delicada é a definição de critérios de similaridade para diferentes 

subconjuntos de um mesmo conjunto de dados. 

No entanto, os argumentos apresentados nos dois parágrafos anteriores colocam os 

sistemas CBIR de diante um grande paradoxo. Como especificar ainda mais o contexto de 

comparação das imagens, para assim diminuir o gap semântico dos sistemas CBIR e, ao 

mesmo tempo, tornar o Sistema CBIR apto para um ambiente real, que seja mais genérico? 

Ou seja, onde é preciso uma generalização da aplicação para tratamento das diferentes 

imagens geradas a todo o momento pelos exames radiológicos? Neste capítulo é apresentada 

uma solução para esse paradoxo. Neste capítulo é proposta uma nova abordagem para a 

sistematização de critérios de similaridade, que é decomposta e descrita de maneira a permitir 

o suporte à busca por conteúdo em diferentes níveis de especificidade. Traduzindo esses 

conceitos para a prática de consultas por similaridade, este capítulo apresenta arcabouço 

teórico que padroniza diferentes níveis de especificidade para definição e identificação de 

Critérios de Similaridade e a inclusão de Parâmetros de Percepção durante a comparação de 

imagens médicas em sistemas CBIR. 

5.2 Representação de Conteúdo Intrínseco em Imagens Médicas 

Conforme descrito na Seção 2.2, a extração de características é realizada por técnicas de 

processamento de imagens seguida de uma análise detalhada de seus níveis de cinza. É essa 

representação numérica que mapeia as características visuais da imagem e as tornam 

passíveis de uma comparação por similaridade com menor custo computacional. A 

classificação/hierarquização em níveis de representação de conteúdo mostrada na Seção 3.2 

exemplifica o nível 1 de representação de Busca por Conteúdo com uma consulta baseada em 

imagem exemplo (ou referência). Os outros dois níveis propostos utilizam consultas baseadas 

na semântica do conteúdo da imagem. Porém, pela observação e experiência dos médicos da 

área, as aplicações CBIR para imagens médicas visando auxílio ao diagnóstico serão quase 

sempre baseadas em imagem exemplo, o que forçaria todos os diferentes tipos de consulta 

por conteúdo para auxílio a diagnóstico serem classificadas apenas no nível 1 proposto.  

5.2.1 Proposta de Hierarquização de Extratores de Características 

Nessas condições, a literatura da área ainda não traz uma divisão formal e consolidada 
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dos diferentes níveis de consulta utilizando imagens médicas como exemplo. Com isso, como 

parte da sistematização da inclusão da percepção do especialista na construção de sistemas 

CBIR para área médica, a seguinte classificação é aqui proposta: 

 

Nível 1 - Consultas por similaridade baseadas em características primitivas, consideradas na 

literatura como tradicionais, representadas por descritores que modelam estímulos visuais 

primários. Nesse nível de consulta não há preocupação com qualquer tipo de semântica 

envolvida nos princípios físicos de formação da imagem. Nem mesmo o envolvimento da 

semântica contida nos pixels da imagem, tratando a imagem médica como uma imagem 

equivalente às imagens encontradas na Web. Um exemplo de consulta desse tipo seria: 

“Recupere imagens similares a essa imagem de referência”. Esse tipo de consulta utiliza 

características de cor e textura, como as descritas na Seção 2.2.2, bem como características 

gerais de forma, como Momentos de Zernike, onde não há necessidade de segmentação 

específica para representação de características visuais de forma dos objetos contidos na 

imagem. 

 

Nível 2 - Consultas por similaridade realizadas com base em características primitivas 

associadas à semântica relacionada ao contexto onde a imagem de consulta está inserida. 

Nesse nível de consulta há uma preocupação em incluir informações do contexto durante a 

extração das características. Isso envolve o tipo de imagem comparada (por exemplo, se é 

imagem de RX, CT ou RM), inclusive a semântica de cada pixel concernente ao processo 

físico de formação da imagem, bem como características relacionadas à região de interesse na 

comparação. Nesse nível já não faz mais sentido comparar imagens de RX com imagens de 

CT, ou ainda, comparar imagens de CT de tórax com CT de abdômen. Um exemplo de 

consulta desse tipo seria: “Recupere imagens de pulmão semelhante a essa imagem 

referência”, ou ainda “Recupere imagens com tamanho e aspecto do cerebelo similar ao dessa 

imagem de consulta”. Esse tipo de consulta utiliza características de cor, forma e textura, 

como as descritas na Seção 2.2.2, associadas a pré-processamentos específicos do contexto 

(como descritos na Seção 2.2.1) e/ou a segmentação e reconhecimento de estruturas 

específicas, conforme Seções 2.2.3 e 2.2.4. 

 

Nível 3 - Consultas por similaridade por meio de características abstratas, envolvendo 

raciocínio complexo na interpretação da região de interesse. Normalmente essas 

características estão relacionadas à semântica de manifestação de doenças possíveis de ser 



58 

 

expressa na região comparada. Nesse nível de consulta são consideradas não somente 

informações específicas de um contexto inicial, mas também informações mais subjetivas ao 

usuário. Um exemplo de consulta desse tipo seria: “Recupere imagens com quantidade de ar 

no pulmão similar ao dessa imagem de referência” ou ainda “Recupere imagens onde o 

pulmão seja similar ao da imagem de referência, observando a presença de espessamento e de 

regiões radiopacas (mais escuras) e homogêneas”. Esse tipo de consulta pode utilizar 

características de cor, forma e textura, porém, sempre associadas à semântica de alto nível da 

lesão/doença/achado. Por exemplo: “O que significa ou como representar a quantidade de ar 

ou a presença de espessamento no pulmão em termos de características extraídas da 

imagem?”. Esse tipo de consulta exige uma aproximação maior com o usuário final do 

sistema. Isso porque são eles os que definem quais são as características visuais condizentes 

com cada achado radiológico ou o conteúdo semântico de cada estrutura relevante para 

identificação de uma determinada doença. A Tabela 11 resume a hierarquia proposta: 

Tabela 11: Descrição Resumida da Hierarquia proposta para Representação de Conteúdo Visual em 

Imagens Médicas 

 Descrição da Hierarquia Exemplos de Características 

N
ív

el
 1

 

Uso de características primitivas (cor e textura) da imagem como um 

todo, sem definição de contexto ou regiões específicas. 

“Recupere imagens iguais a essa de referência” 

Histogramas, Características de 

Haralick, Gabor, Momentos de 

Zernick entre outros 

N
ív

el
 2

 

Uso de características primitivas (cor, forma e textura) associadas a um 

contexto bem definido, onde a imagem de consulta está inserida. 

“Recupere imagens cuja coluna seja semelhante ao dessa de referência” 

As mesmas descritas para o nível 

1, associadas a regiões específicas 

e bem definidas de interesse. 

N
ív

el
 3

 

Uso de características abstratas, com inferência complexa relacionada à 

semântica de manifestação de cada doença possível de ser expressa na 

região comparada. 

“Recupere imagens cuja quantidade de ar no pulmão seja igual ao 

dessa de referência” 

Densidade da Mama, Quantidade 

de Ar no Pulmão, 

Proporcionalidade entre alturas de 

Corpos Vertebrais, entre outros 

5.2.2 Discussão sobre a adequação da proposta 

Muitos sistemas CBIR oferecem recursos apenas para o Nível 1 e isso pode justificar a 

dificuldade desses sistemas em alcançar um alto grau de satisfação entre os usuários. As 

características primitivas extraídas das imagens, sem qualquer especificação de contexto, têm 

um poder bastante limitado na representação dos aspectos visuais quando comparado à 

riqueza de interpretação do ser humano (Smeulders et al. 2000). Já o Nível 2 de consultas 

pode ser encontrado em aplicações mais específicas. Por exemplo, em (Balan et al. 2007), 

onde, após a segmentação das estruturas de interesse (no caso, massa branca, massa cinzenta 

e caixa craniana do cérebro humano) foram computadas medidas para representação de cada 

região. São elas: centro de massa ou centróide, massa (ou tamanho) e nível de cinza médio. 
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Deve-se notar que essas características estão relacionadas à cor e forma das imagens 

segmentadas e com isso essas informações ficam associadas à semântica específica do 

contexto onde estão inseridas. Há poucos trabalhos na literatura que trabalham com o tipo de 

consulta do Nível 3. Em (Ponciano-Silva et al. 2009) há um detalhamento de aproximação do 

CBIR com o usuário final e a definição das características visuais condizentes com a 

manifestação de lesões intersticiais de pulmão, onde foram extraídas características 

relacionadas à quantidade de ar, distribuição intersticial e quantidade de tecidos densos dentro 

do pulmão. Outros trabalhos que utilizam características nesse nível podem ser encontrados 

em (Medina et al. 2012). 

Em (Bugatti et al. 2009) é realizada uma comparação entre extratores que se encaixam 

nesses três níveis de consultas por similaridade em imagens médicas. Nesse trabalho o uso de 

características relacionadas a consultas do Nível 3 mostraram um ótimo desempenho 

comparado à extratores tradicionais (do nível 1) na representação de lesões pulmonares, 

utilizando menos características (vetor de características menor) que as representações do 

nível 1 e 2. Além disso, esse trabalho mostrou que a combinação de características dos níveis 

2 e 3 foi a que demonstrou melhor eficiência na representação no domínio estudado. 

Com base nos estudos realizados na literatura, percebe-se que os trabalhos realizados 

com extratores do Nível 1 de consultas ajudam a consolidar técnicas de extração de 

características primitivas, porém, a aplicabilidade em ambientes reais se mostra bastante 

limitada. Percebe-se também que há um número crescente de trabalhos focados na 

implementação de extratores do Nível 2 e que essa área tem trazido bastante contribuição 

para a consolidação desses sistemas na prática clínica. Além disso, apesar dos poucos 

trabalhos explorando extratores do Nível 3, essa vertente tem se tornado muito promissora 

para aplicações médicas visto o aumento do interesse dos pesquisadores médicos em 

contribuir com o desenvolvimento de técnicas mais específicas visando o auxílio ao 

diagnóstico em domínios bem específicos. 

5.3 Definição de “Critérios de Similaridade” para Comparação de 
Imagens Médicas 

Ao se desenvolver qualquer extrator de características para CBMIR, principalmente 

aqueles relacionados aos Níveis 2 e 3 de representação de conteúdo intrínseco, é bastante 

importante especificar/formalizar em quais contextos esses extratores poderão ser utilizados. 

Para facilitar a compreensão desses contextos, esta seção propõe a padronização de níveis 
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hierárquicos de “Critérios de Similaridade” e formaliza a definição e utilização desses 

critérios. Uma visão geral é ilustrada na Figura 17 e as definições são formalizadas a seguir.  

 
Figura 17: Visão Geral em níveis para definição de Critérios Similaridade em imagens médicas  

5.3.1 Proposta de Hierarquização de Critérios de Similaridade para Imagens 
Médicas 

 

Nível I – Definições do Exame: Esse nível considera as informações do 

exame e método de geração da imagem. Partindo da existência de vários tipos e 

protocolos de aquisição de imagens radiológicas (p.ex.: RX de Tórax, CT do Tórax, 

Mamografia, RM Axial do Encéfalo, etc), define-se um conjunto de informações 

representativas de cada tipo de exame e seus respectivos protocolos de aquisição e 

geração da imagem que devem ser satisfeitas como pré-requisito para comparação 
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entre características de duas imagens. Essas definições se encaixam no escopo do 

primeiro nível de definição dos Critérios de Similaridade. 

Nível II – Definição de Regiões de Interesse: Esse nível considera as  

informações da imagem a ser comparada. Cada imagem, mesmo aquelas do mesmo 

exame, dispõe de uma ou várias regiões de interesse. Essa definição de qual(is) 

região(ões) de interesse estarão envolvidas na comparação entre duas imagens se 

encaixam no segundo nível de definição dos Critérios de Similaridade. 

Nível III – Definição de Conceitos Semânticos: Esse nível engloba a 

definição de conceitos abstratos que envolvem a sensação de percepção visual (ou 

semântica) humana durante o processo de comparação de duas imagens de um mesmo 

contexto. Para cada “Contexto de Análise”, há diferentes aspectos visuais que podem 

ser considerados e/ou combinados pelo usuário durante a análise (p.ex.: 

distribuição/alterações de cor, clareamento/escurecimento de determinada estrutura, 

alterações de forma, alterações de distribuição/textura do tecido ou de estruturas na 

imagem). Essa definição de qual(is) aspecto(s) visual(is) estará(ão) envolvido(s) na 

comparação entre duas imagens se encaixam no Nível 3 de definições dos Critérios de 

Similaridade.  

 

Definidos os critérios de cada nível de Similaridade, uma série de possíveis algoritmos de 

processamento e análise de imagens disponíveis na literatura poderão modelar cada aspecto 

visual estabelecido por eles. Esses algoritmos representarão cada aspecto visual através de 

vetores de características (ou assinaturas) e, a comparação de similaridade entre esses vetores 

será realizada por uma Função de Distância. A definição do par <Extrator de Características, 

Função de Distância> é conhecido na literatura como “Descritor de Similaridade”, ou apenas 

Descritor. Assim, cada descritor (ou seja, um par <Extrator de Características, Função de 

Distância>, do nível da Aplicação) irá modelar com melhor propriedade e eficiência algum 

(ou alguns) aspecto visual (ou semântico, de nível conceitual). A ligação (ou ponte) entre o 

Nível da Aplicação e o Nível Conceitual Semântico será realizada pela definição do conceito 

de “Parâmetros de Percepção”. 

5.3.2 Formalização dos Critérios de Similaridade 

Conforme descrito nas Seções 2.2 e 3.3, há na literatura diversos extratores de 

características e funções de distâncias que podem ser utilizados para representação e 

comparação de padrões visuais em imagens para recuperação por conteúdo. No entanto, a 
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simples criação do código não é suficiente para incluí-lo em um sistema CBMIR completo, 

visando aplicação em ambiente real. Essa inclusão depende do estabelecimento de pré-

requisitos (critérios dos níveis I a III de similaridade) que as imagens deverão cumprir para se 

qualificarem para serem submetidas a cada método de comparação implementado. No 

entanto, como estabelecer um padrão para criação e inserção desses métodos na construção 

de Sistemas CBMIR Perceptual? 

 

Nível de Aplicação 

Definindo E um conjunto de extratores de características (simples ou compostos): 

E = {e1, e2, ..., en} 

e M um conjunto de métricas (Funções de Distância simples ou compostas): 

M = {m1,m2, ...mn}, 

ambos disponíveis na literatura. Pode-se estabelecer a seguinte definição: 

 

Definição: “Descritor de Similaridade” – é um conjunto formado por um ou mais 

pares <extrator, função de distância> capazes de representar um conjunto de imagens, 

gerando um espaço que permita noção de similaridade entre as imagens representadas. 

 

Assim, um dado conjunto S de possíveis “Descritores de Similaridade” (simples ou 

compostos) será formado pelas diversas combinações possíveis entre os elementos do 

conjunto E e M: 

S = {s1, s2,...,sn}, com sk = { ei,mj } ou skc = { si,sj } 

onde mj é a Função de Distância que apresenta melhor eficácia na representação de 

similaridade da característica visual representada por ei e skc representa um descritor 

composto pela combinação de múltiplos descritores. 

 

Nível Conceitual  I de Definição de Critérios de Similaridade 

No ambiente real de geração de imagens médicas há diversos tipos de exames 

radiológicos, cada um com diversos protocolos de geração de imagens possíveis de serem 

realizados. Esse conjunto de diferentes protocolos de geração de imagens médicas pode ser 

definido como: 

P = {p1, p2, ..., pn}, 

onde P é o conjunto de protocolos de exames de geração de imagens radiológicas disponíveis 

no ambiente de aplicação e pi é um protocolo específico, como, por exemplo, “RX de Tórax” 
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ou “Mamografia”. 

 

Nível Conceitual II de Definição de Critérios de Similaridade 

As imagens geradas por determinado protocolo de exame poderão ser analisadas em 

diferentes “Contextos de Análise”, devido à presença de uma ou várias “Regiões de 

Interesse” passíveis de análise naquele tipo de imagem. 

 

Definição: “Contexto de Análise” – é um conjunto formado por um par <protocolo do 

exame, região de interesse> capaz de determinar um escopo de análise específico, 

gerando uma definição que permita identificar os pré-requisitos de análise daquele 

contexto específico. 

 

Assim, o “Contexto de Análise” passa a ser uma combinação de um determinado 

elemento do conjunto P com uma ou várias das diversas regiões de interesse possíveis de 

serem analisadas nas imagens geradas por aquele tipo de exame. Ou seja, 

C = {c1, c2,...,cn}, com ck = { pi,rj }, 

onde rj é a definição de uma ou várias regiões de interesse a ser analisada nas imagens 

geradas pelo protocolo pi. 

 

Nível Conceitual III de Definição de Critérios de Similaridade 

Cada “Contexto” pode ser analisado na perspectiva de diferentes aspectos semânticos 

presentes na região a ser analisada. Esses aspectos são determinados pelos próprios 

especialistas do contexto e devem ser expressos por “Palavras-Chaves”. Essa palavra-chave 

sumariza de modo claro o aspecto semântico definido pelo especialista do contexto (por 

exemplo: “Quantidade de Ar no Pulmão”). Assim, para cada contexto de análise poderá haver 

um ou mais aspecto visual/semântico passível de ser modelado para posterior comparação e 

consultas por similaridade. 

 

Ligação entre Nível Conceitual e Nível de Aplicação 

Com as padronizações/definições acima, pode-se agora formalizar o conceito de 

“Parâmetros de Percepção”. Cada aspecto visual dos diferentes níveis conceituais dos 

critérios de similaridade pode ser expresso por uma “palavra-chave” que define de modo 

sucinto a sensação de percepção humana durante o processo de comparação de duas imagens 

em um mesmo contexto. No caso do Nível III de definição de Critérios de similaridade, onde 
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já se levantou uma palavra-chave para descrever um aspecto semântico específico do 

contexto, essa mesma palavra-chave deverá ser utilizada como descritor da percepção 

naquele contexto. 

A “palavra-chave” que sumariza o aspecto visual será um dos elementos que irá 

compor o que denominamos de “Parâmetro de Percepção”. A importância desse elemento 

está na possibilidade de mapeamento do melhor descritor de similaridade – si (representação 

de baixo nível do aspecto visual intrínseco da imagem) – para cada aspecto visual de alto 

nível relevante da imagem no contexto especificado. Assim, o “Parâmetro de Percepção” é 

definido como se segue:  

 

Definição: “Parâmetro de Percepção” – composição de uma palavra-chave que 

represente semanticamente uma característica visual de alto nível, determinada pelo 

especialista, e o Descritor de Similaridade que melhor modele numericamente o 

espaço de similaridade causado pela percepção da característica visual representada. 

 

Seja Aci o conjunto de Parâmetros de Percepção descritos pelos especialistas de 

determinado contexto ci: 

Aci = {a1, a2,...,an}, onde aj  si 

cada parâmetro ai conterá uma palavra chave que: 

 

 na interface de interação do usuário com o sistema (alto nível) ele servirá de 

parâmetro de entrada (escolhido pelo usuário, junto com a imagem exemplo) para a 

realização da consulta e expressará de forma sucinta a sensação de percepção humana 

a ser utilizada no processo de comparação das imagens. 

 

 no nível da aplicação (baixo nível) mapeará o melhor descritor de similaridade si ϵ S, 

responsável por representar o conteúdo intrínseco da imagem relativo ao aspecto 

visual expresso pelo parâmetro. 

 

Definição de Critérios de Similaridade 

Definir critérios de similaridade para buscas por conteúdo em imagens médicas nada 

mais é do que especificar, de forma padronizada, qual deve ser o contexto da comparação 

para determinada imagem e quais serão os parâmetros de percepção considerados nas 
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possíveis consultas por similaridade. 

 

5.3.3 Definição do melhor descritor de similaridade para cada parâmetro de 
percepção 

A abordagem utilizada pela maioria dos trabalhos da área escolhe um melhor descritor 

de similaridade para todas as imagens da base de um determinado contexto (Abordagem 

Tradicional). Essa escolha se baseia na precisão média de cada descritor disponível na 

aplicação para aquele contexto, obtida  através de alguma Função de Avaliação (p.ex. Área 

abaixo do gráfico de Precisão e Revocação, algoritmo Classificador IBL, curvas ROC, entre 

outras). No entanto, nas seções anteriores foi demonstrado que cada contexto pode ser 

analisado na perspectiva de diferentes aspectos visuais. Assim, cada “Parâmetro de 

Percepção” estabelecido pelo especialista do contexto atua como uma condição de contorno 

que delimita um subconjunto de imagens dentro do conjunto todo. Para cada subconjunto 

poderá haver um descritor de similaridade específico que melhor o diferencie dos demais 

subconjuntos. O Algoritmo 1 propõe uma maneira de se estabelecer, para cada subconjunto 

definido pelo parâmetro de percepção, o melhor descritor de similaridade que o represente.  

 

 

Algoritmo 1 Define, com base em uma função de avaliação de desempenho, qual o melhor 

descritor (<extrator, função distância>) para um determinado parâmetro de percepção. 

Entrada: Parâmetro de Percepção ppID, Contexto contexto, Base de Teste do Contexto D[]. 

01: obterListaDeExtratores(in: contexto, out: listaDeExtratoresCompativeisComContexto)  

02: aux = 0; 

03: para listaDeExtratoresCompativeisComContexto faça 

04: |       obterMetricas (in: extratori, out: listaDeMétricasCompatíveisComExtrator)  

05: |       para listaDeMetricasCompatíveis faça 

06: |       |        executarFuncãoAvaliação(in: extratori, in: metricaj, in: D[], out: desempenho) 

07: |       |        se aux < desempenho então 

08: |       |        |        descritor = id(extratori, metricaj); 

09: |       |        fim se 

10: |       fim para 

11: fim para 

12: inserirDescritor(in: contexto, in: ppID, in: descritor); 
 

 

As informações de quais parâmetros de percepção estão disponíveis para cada 

contexto e, qual descritor de similaridade melhor representa cada parâmetro são armazenadas 

em uma tabela do sistema. No momento de cada consulta, o sistema recupera essas 

informações oferecendo ao usuário uma lista de opções de parâmetros de percepção para 
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realização da consulta. 

5.3.4 Estudo de Caso Prático: Imagens de Mama 

Buscando medir a influência da escolha do melhor descritor de similaridade para 

determinado contexto, considerando um único descritor para todo o contexto (Metodologia 

Tradicional) versus a escolha do melhor descritor para cada parâmetro de percepção 

levantando no contexto (Metodologia Proposta), esse estudo de caso prático foi preparado 

objetivando comparar essas duas abordagens. 

O conjunto de imagens utilizado nesse experimento é formada por 2892 imagens de 

regiões de interesse (ROIS), extraídas de exames de mamografia disponibilizados por uma 

base de imagens de domínio público, a DDSM
4
. Para esse experimento será considerada a 

lesão (Massa ou Calcificação) bem como o tipo da lesão (maligna ou benigna) como critérios 

de classificação das imagens. Portanto, a base foram considerados quatro classes: Massa 

Maligna, Massa Benigna, Calcificação Maligna, Calcificação Benigna. 

Para esse estudo de caso, foram utilizadas as seguintes definições: 

- Protocolo do exame radiológico: p = “Mamografia” 

- Contexto focado na análise de Região de Interesse: c1 = { “Mamografia”, “ROI”} 

- Aspectos semânticos estabelecidos de acordo com as classes encontradas na base, ou 

seja: {“Suspeita de Massa Maligna”, “Suspeita de Massa Benigna”, “Suspeita de Calcificação 

Maligna”, “Suspeita de Calcificação Benigna”} 

- Conjunto de Extratores disponíveis para esse contexto: 

E = {Histograma, Haralick, Wavelets de Haar, Wavelets de Daubechies} 

- Conjunto de Funções de Distância disponíveis para esse contexto: 

 M = {L1, L2, Linf, Divergência de Jeffrey (DJ), Canberra (CA)} 

Aplicando a metodologia proposta (Algoritmo 1), com uma função de Avaliação de 

desempenho baseado na abordagem de validação cruzada (10-folds cross validation) 

utilizando o algoritmo de classificação IBL1 sobre a base, obtém-se o resultado demonstrado 

na Tabela 12. Analisando os valores de precisão apresentados de cada par <extrator, função 

de distância>, a metodologia utilizada mostrou que os seguintes descritores apresentaram 

melhores resultados para cada aspecto semântico estabelecido, possibilitando assim a 

configuração dos parâmetros de percepção a serem utilizados no contexto: 

 

Ac1 = { a1, a2, a3, a4} onde: 

                                                 
4
 http://marathon.csee.usf.edu/Mammography/Database.html 
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- a1 = “Suspeita de Calcificação Benigna”  s1 = {Histograma, Linf} 

- a2 = “Suspeita de Calcificação Maligna”  s2 = {Histograma, Divergência de Jeffrey} 

- a3 = “Suspeita de Massa Benigna”           s3 = {Wavelet de Haar, L1} 

- a4 = “Suspeita de Massa Maligna”           s4 = {Wavelet Daubechies, Divergência de 

Jeffrey} 

Tabela 12: Precisão Média para cada Parâmetro de Percepção 

Par. Percep L1 L2 Linf CA DJ Extratores 

Calcificação 

Benigna 

61% 65% 71% 51% 50% Histograma 

59% 59% 59% 59% 60% Haralick 

55% 60% 60% 64% 60% Wavelet H. 

58% 56% 61% 59% 54% Wavelet D. 

Calcificação 

Maligna 

56% 56% 54% 70% 75% Histograma 

52% 50% 53% 55% 50% Haralick 

59% 58% 57% 62% 61% Wavelet H. 

60% 60% 60% 58% 58% Wavelet D. 

Massa 

Benigna 

61% 65% 64% 52% 51% Histograma 

57% 52% 56% 50% 55% Haralick 

66% 60% 56% 57% 54% Wavelet H. 

50% 51% 50% 51% 50% Wavelet D. 

Massa 

Maligna 

64% 59% 52% 65% 60% Histograma 

61% 60% 64% 64% 51% Haralick 

61% 62% 64% 57% 65% Wavelet H. 

77% 75% 68% 79% 85% Wavelet D. 

 

É importante ressaltar que a “ausência de parâmetro de percepção” significa utilizar a 

metodologia tradicional já consolidada na literatura para determinação do melhor descritor de 

similaridade. Os trabalhos da área utilizam a precisão média considerando a base toda (e não 

a precisão para cada subconjunto separadamente). A Tabela 13, a seguir, apresenta os 

resultados (precisão média) de cada descritor utilizando a metodologia tradicional. 

Tabela 13: Precisão Média da base toda (sem Parâmetro de Percepção)  

Extratores L1 L2 Linf CA DJ 

Histograma 60.5% 61.25% 60.25% 59.50% 59.00% 

Haralick 57.25% 55.25% 58.00% 57.00% 54.00% 

Wavelet H. 60.25% 60.00% 59.25% 60.00% 60.00% 

Wavelet D. 61.25% 60.50% 59.75% 61.75% 61.75% 

 

Conforme os resultados obtidos pela aplicação da metodologia tradicional, 

apresentados na Tabela 13, o melhor Descritor de Similaridade passa a ser a Wavelet de 

Daubechies com a função de distância Canberra: 
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- Ausência de Parâmetro de Percepção  s5 = {Wavelet Daubechies, Canberra} 

 

Uma comparação dos resultados obtidos pelas duas metodologias pode ser visto na Tabela 

14.  

 

Tabela 14: Comparação de Resultados  

Parâmetro de 

Percepção 

Metodologia Proposta Metodologia Tradicional 

Descritor Utilizado Precisão Descritor Utilizado Precisão 

Calcificação Benigna s1 = {Histograma, Linf} 71% 

s5={Wavelet Daubechies, 

Canberra} 

59% 

Calcificação Maligna s2 = {Histograma, DJ} 75% 58% 

Massa Benigna s3 = {Wavelet de Haar, L1} 66% 51% 

Massa Maligna s4 = {Wavelet Daubechies, DJ} 85% 79% 

 Precisão Média 74.25% Precisão Média 61.75% 

 

Com esse resultado fica evidente que a não utilização da sistematização proposta e defendida 

nessa tese, faz com que a eficiência de CBIR diminua consideravelmente. Analisando a perda 

de precisão para cada Parâmetro de Percepção estabelecido, de acordo com a Tabela 14, a 

perda seria de 71% para 59% no caso de imagens com suspeita de Calcificação Benigna, de 

75% para 58% no caso de imagens com suspeita de Calcificação Maligna, de 66% para 51% 

no caso da Massa Benigna e de 85% para 79% no caso de Massa Maligna. Tais perdas 

demonstram claramente a necessidade de se considerar a sistematização proposta.  

5.3.5 Estudo de Caso Teórico: Definição de Vários Contextos 

Nesse estudo de caso foram separados três tipos diferentes de exames radiológicos. 

São eles: 

 p1 = “Mamografia” 

 p2 = “CT de Torax” 

 p3 = “RM da Coluna Vertebral” 

 

Com esses três protocolos de exames coletados e/ou disponibilizados pelo HC-FMRP, 

foram definidos os seguintes “Contextos de Análise”: 

 c1 = { p1, “ROI”} 
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 c2 = { p2, “Pulmão Segmentado”} 

 c3 = { p2, “ROIs 30x30 do interior do pulmão”} 

 c4 = { p3, “Imagem Completa”} 

 c5 = { p3, “Vértebras da Coluna Lombar”} 

 c6 = { p3, “Corpos Vertebrais Segmentados”} 

Dessa forma, dada uma imagem de consulta de CT de Tórax, por exemplo, o 

especialista terá auxílio do sistema em dois tipos de análise distintos. Um considerando 

características visuais do pulmão completo (toda extensão pulmonar) e outra considerando 

uma pequena região de interesse no interior do pulmão. Ficará a critério do radiologista 

escolher qual o contexto de análise que se adequará à suspeita diagnóstica levantada por ele. 

Além disso, para cada contexto bem definido, há a possibilidade de se estabelecer 

diferentes Aspectos Visuais ou Semânticos para cada um dos contextos. Nesse estudo de caso 

foi adotado o seguinte: 

 

 No C1 são: {“Textura”}, 

 no C2 e o C3 são: {“Proporção de Ar”, “Escurecimento de Estruturas”, 

“Espessamento”}, 

 no C4 são: {“Distribuição de Cor”, “Presença de Fratura Óssea”}, 

 no C5 e o C6 são: {“Deformidade no Corpo Vertebral”, “Presença de Sinal 

Vertebral”}. 

 

É importante ressaltar que dentre os aspectos estabelecidos acima, há alguns que são visuais 

(como Textura, Distribuição de Cor entre outros) e há aqueles que são semânticos (como no 

caso da Proporção de Ar ou Espessamento). Nota-se também que há descrições de aspectos 

visuais/semânticos comuns a diferentes contextos (como é o exemplo do C5 e C6). Isso é 

correto e comum de acontecer pois são contextos que, apesar de distintos, trabalham com o 

mesmo tipo de imagem/estrutura do corpo. O sentido semântico da expressão (ou “Palavra-

Chave”) nos dois contextos são iguais, porém, ao ser mapeada ao descritor, cada expressão 

irá compor diferentes parâmetros de percepção (como poderá ser constatado na composição 

dos Parâmetros de Percepção abaixo). 

Para composição dos Parâmetros de Percepção é importante saber quais os algoritmos 

de extração e comparação de imagens estão disponíveis no sistema. O Sistema CBIR nesse 

estudo de caso teórico foi aplicado com os seguintes extratores e funções de distância: 
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- Conjunto de Extratores disponíveis para esse contexto: 

E = {Histograma, Haralick, BulkExtractor, BIC-Med, Zernike, VB-

RelativeShape} 

- Conjunto de Funções de Distância disponíveis para esse contexto: 

M = {L1, L2, Linf} 

Assim, utilizando-se a metodologia proposta, pode-se estabelecer parâmetros de percepção 

para cada aspecto visual/semântico definido pelos especialistas em cada contexto. São eles: 

 Ac1 = { “Textura Geral da Massa”  {Haralick, L2} }; 

 Ac2 = {“Proporção de Ar” {BulkExtractor, L2}, 

“Escurecimento de Estruturas” {Histograma, L1}, 

“Espessamento” {BulkExtractor, L2} }; 

 Ac3 = {“Proporção de Ar” {BulkExtractor, L2}, 

“Escurecimento de Estruturas” {Histograma, L1}, 

“Espessamento” {Histograma, Linf} }; 

 Ac4 = {“Distribuição de Cor” {Histograma, L1}, 

“Presença de Fratura Óssea” {Histograma, Linf} }; 

 Ac5 = {“Deformidade no Corpo Vertebral” {VB-RelativeShape, L2}, 

“Presença de Sinal Vertebral” {BIC-Med, L1} }; 

 Ac6 = {“Deformidade no Corpo Vertebral” {Zernike, L2}, 

“Presença de Sinal Vertebral” {BIC-Med, L1} }; 

 

Quando as palavras-chaves que compõem esses parâmetros de percepção são 

definidos pelos próprios radiologistas, o sistema poderá ser guiado, em cada consulta, para o 

melhor descritor de cada um desses aspectos visuais da imagem com bastante facilidade, pois 

o termo utilizado já será de uso habitual do especialista. Com isso, nesse primeiro momento, 

a eficiência de desempenho também estará relacionada à experiência do especialista em 

discernir corretamente qual o parâmetro de percepção ele julga ser o melhor para a consulta. 

5.3.5 Discussão 

Nessa subseção foi apresentada uma proposta de hierarquização e formalização de 

Critérios de Similaridade e Parâmetros de Percepção para permitir consultas por similaridade 

em múltiplos contextos pré-definidos. Essas definições permitem uma especificação ainda 

maior dos possíveis contextos e aspectos visuais de comparação das imagens (o que ajuda a 
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diminuir  a lacuna semântica dos sistemas CBIR) e ao mesmo tempo, ajuda a tornar o 

Sistema CBIR genérico o suficiente para ser inserido em ambientes onde é preciso uma 

generalização da aplicação para tratamento das diferentes imagens geradas a todo momento 

pelos exames radiológicos. 

Porém, será que não haveria como automatizar toda essa definição e escolha do 

contexto e dos parâmetros de percepção? Assim os especialistas poderiam utilizar de sistemas 

CBIR de forma mais ubíqua, transparente e, caso não queiram ter o trabalho de especificar o 

contexto ou o aspecto visual desejado, o sistema automaticamente já providenciaria a melhor 

configuração para uma dada consulta. 

 

5.4 Identificação Automática de Critérios de Similaridade 

 

Em um ambiente hospitalar, a cada nova imagem/exame gerada na radiologia, há a 

necessidade da mesma ser laudada (classificada). Caso o radiologista deseje consultar um 

sistema CBIR, as características deverão ser extraídas na hora da consulta? O estudo da 

literatura da área responde que sim. Mas, e caso ele deseje realizar consultas em diferentes 

contextos possíveis para aquele tipo de imagem. Teria ele que aguardar cada uma das 

extrações para depois então visualizar a resposta do sistema?  É importante ressaltar que por 

mais rápida que seja uma aplicação CBIR, há algoritmos de extração de características 

robustos, porém de alta complexidade, consumindo um tempo considerável, da ordem de 

muitos minutos, para extração de características.  

Para análise de imagens em ambiente real não é viável deixar para extrair 

características no momento da consulta. Por esse motivo, nessa seção será apresentada uma 

proposta de identificação automática de critérios de similaridade (ou seja, contextos de 

análise e parâmetros de percepção), que podem ser aplicados no processo de aquisição e 

armazenagem das imagens no PACS, ou no registro eletrônico do paciente. 

5.4.1 Definição automática de Contextos de Análise 

 

Assim que uma imagem é gerada, uma cópia dessa imagem poderá ser submetida a 

um processo automático de “análise de requisitos” e “tomada de decisão”. Esse processo 

pode analisar cada contexto disponível no sistema CBIR, levantar os requisitos necessários 
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para cada contexto e por fim verificar quais os conjuntos de requisitos são cumpridos pela 

imagem. Ao verificar em quais contextos uma imagem se encaixa, fica fácil definir a quais 

métodos de comparação essa imagem se qualifica para ser submetida.  

O processo de definição automática de contexto aqui proposto é descrito com o 

seguinte Algoritmo 2. 

 

Algoritmo 2 Define, com base em Contextos bem definidos pelo usuário da aplicação, quais 

são os contextos de análise de similaridade que determinada imagem poderá ser submetida. 

Assim, o algoritmo já inclui automaticamente a imagem em seus contextos específicos. 

Entrada: Imagem DICOM gerada por qualquer exame radiológico Img, Descrição do Pedido 

de Exame Descr. 

01: obterTipoExameDoDicom(in: Img, out: tipoExame) 

02: obterProtocoloExameDoDicom(in: Img, out: protocoloExame) 

03: obterHipoteseDoPedido(in: Descr, out: hipóteseDiagnóstica) 

04: obterListaDeContextosPossiveis(in: tipoExame, in: protocoloExame, in: 

hipóteseDiagnóstica, out: listaDeContextosDeAnálise) 

05: para listaDeContextosDeAnálise faça 

06: |       obterRequisitoDoContexto(in: contextoi, out: requisitoDoContexto) 

07: |       se requisitoDoContexto então 

08: |       |        executarRequisito(in: requistoDoContexto, in: Img, out: ImgPréProcessada) 

09: |       |        inserirImagemNoContexto(in: ImgPréProcessada); 

10: |       senão 

11: |       |        inserirImagemNoContexto(in: Img); 

12: |       fim se 

13: fim para 

 

 

A função “obterListaDeContextosPossíveis” nada mais é que uma verificação na base de 

contextos pré-definidos pelos especialistas (conforme Seção 5.3) e a validação dos dados da 

imagem (tipoExame, protocolo e Hipótese Diagnóstica) encontrados no cabeçalho DICOM. 

Para cada contexto possível encontrado para a imagem, haverá zero, um ou mais requisitos de 

cada contexto a ser cumprido (como por exemplo uma segmentação automática, ou um 

janelamento da imagem) para então se chamar a função “inserirImagemNoContexto”. Essa 

função é responsável por encaminhar a imagem para a extração de características e incluir o 

vetor de características no(s) índices corretos. A Figura 18 ilustra o modelo de dados 

necessário para suportar o algoritmo proposto. Além disso, cada campo “descrição” contido 

nas tabelas do modelo (seja na tabela “contexto”, “descritor” ou “parâmetro de percepção”) é 

composto por um arquivo XML com tags bem definidas que especificam quais os pré-

requisitos que cada imagem deve possuir/passar para se encaixar naquele 

contexto/descritor/parâmetroDePercepção, como exemplo na Figura 19.  
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Figura 18: Modelo de dados para suportar Definição automática de Critérios de Similaridade  

 

 

 

A etapa de definição automática de contexto é essencial para se garantir uma alimentação 

constante do sistema com os novos casos surgidos no hospital. Além disso, essa etapa permite 

ao CBIR ser utilizado em domínios menos específicos (como realmente é o ambiente real de 

análise) e ao mesmo tempo, manter a especificidade necessária para aumentar a eficiência e 

diminuir a lacuna semântica existente no processo de recuperação de imagens por conteúdo. 
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Figura 19: Exemplo de arquivo XML para especificação de requisitos de 

Contexto/Descritores/ParâmetrosDePercepção  

5.4.2 Identificação automática de Parâmetros de Percepção 

Após a etapa de definição automática de contextos, cada imagem submetida ao 

processo terá suas características extraídas de acordo com os contextos em que se encaixa. 

Para cada contexto, haverá um ou vários descritores pelos quais a imagem terá características 

extraídas (de acordo com o número de Parâmetros de Percepção que cada contexto 

apresentar). Assim, no momento da consulta, mesmo tendo um contexto bem definido para 

aquele tipo de imagem, como estabelecer qual parâmetro de percepção melhor representará 

aquela imagem (em uma primeira consulta onde o usuário não deseja indicar o parâmetro de 

percepção) e, consequentemente qual descritor deve ser utilizado nessa situação? 

O Algoritmo 3 estabelece um meio para definição automática de qual parâmetro de 

percepção será utilizado na consulta inicial, quando o médico opta por não definir o 

parâmetro de percepção a ser utilizado na consulta. Essa definição automática é realizada por 

um classificador k-NN, onde, dadas as imagens mais similares para cada parâmetro de 

percepção disponível, o resultado da consulta vai guiando, de acordo com a classificação de 

maior grau de Confiança (ou seja, classe majoritária) qual parâmetro conseguiu retornar a 
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classe majoritária com o maior grau de confiança. Todas essas informações também são 

armazenadas no sistema, conforme modelo apresentado. 

 

Algoritmo 3 Define, com base em uma Classificação k-NN, qual parâmetro de percepção 

melhor se adéqua a uma dada imagem. 

Entrada: Identificador da imagem de consulta idImagem. 

01: obterListaDeContextos(in: idImagem, out: listaDeContextosDeAnálise) 

02: para listaDeContextosDeAnálise faça 

03: |       obterParâmetrosDePercepção (in: contextoi, out: listaParametrosPercepção)  

04: |       para listaParametrosPercepção  faça 

05: |       |        consultaKNN(in: idImagem, in: parâmetroj, k, out: listaSimilares); 

06: |       |        obterClasseMajoritaria(in: listaSimilares, out: classe, out: grauConfiança);  

07: |       |        se aux < grauConfianca então 

08: |       |        |        auxClasse = classe; 

09: |       |        |        aux = grauConfiança; 

10: |       |        fim se 

11: |       fim para 

12: |       obterParametroPercepcao (in: auxClasse, out: auxParametro); 

13: |    inserirParametroInicialDaImagemContexto(in: contexto, in: idImagem, 

in:auxParametro); 

14: |       fim se 

15: fim para 

16: obterParametroPercepcao (in: auxClasse, out: auxParametro); 

17: inserirParametroInicialDaImagemGeral(in: idImagem, in:auxParametro); 

 

Esse algoritmo de definição automática de parâmetro de percepção com base em 

classificação k-NN também pode ser utilizado como base para sugestão diagnóstica ao 

médico. Apesar dessa funcionalidade não ter sido avaliada em ambiente real, ela foi incluída 

na aplicação. A decisão do sistema sobre qual parâmetro de percepção deve ser utilizado é 

tomada com base na classificação k-NN (tomando a classe majoritária dentre as imagens 

retornadas como similares como sendo a classe da imagem de consulta). Essa classificação 

automática é apresentada ao radiologista que pode considerá-la como uma segunda opinião 

diagnóstica. Um exemplo dessa aplicação pode ser visto na Figura 20, onde no canto 

esquerdo, logo abaixo da imagem de consulta, o sistema apresenta um sugestão diagnóstica 

para a imagem. No caso foi “Calcificação”, pois 73.33% das imagens retornadas como sendo 

similares também eram dessa classe. 

5.5 Experimentos em Ambiente Real 

O Sistema Higiia, desenvolvido pelo aluno e descrito na Seção 3.4 possibilitou a realização 

dos experimentos práticos em Ambiente Real no HC-FMRP para avaliar a sistematização 
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proposta neste capítulo.  

5.5.1 Materiais e Métodos 

O experimento contou com a colaboração de 04 especialistas do HC-FMRP e 

envolveu os seguintes contextos de análise: 

 c1 = { “mamografia”, “ROI”} 

 c2 = { “RM da Coluna Vertebral”, “Vértebras da Coluna Lombar”} 

Os parâmetros de percepção utilizados nesses experimentos foram: 

 Ac1 = {“Textura Geral da Massa”, “Variação de Cor”} 

 Ac2 = {“Deformidade no Corpo Vertebral”, “Presença de Sinal Vertebral”} 

O primeiro contexto utilizou um conjunto de 2892 imagens de regiões de interesse (ROIS) de 

exames de mamografia classificadas com massa ou calcificação. O segundo contexto utilizou 

um conjunto de 171 imagens de coluna vertebral, também selecionadas por especialistas da 

área e separadas em duas classes distintas (normais e com lesão). 

Nesse experimento foi apresentado ao especialista uma imagem e, logo em seguida, 

os resultados de duas consultas por similaridade utilizando aquela imagem como centro de 

consulta. Foi utilizado um k = 15, para o número de imagens mais semelhantes a serem 

retornadas. A diferença nas consultas estava na escolha automática do descritor. O resultado 

da primeira consulta foi obtido utilizando o conceito de “Parâmetro de Percepção” e os 

algoritmos de definições automáticas propostos na tese, já a segunda consulta apresentada foi 

realizada sem a utilização do conceito de “Parâmetro de Percepção”, nesse caso, a 

metodologia tradicional, utilizando o melhor descritor médio para a base toda. As duas 

respostas foram apresentadas ao especialista que, após análise, escolhia a que melhor se 

encaixava com sua própria percepção, ou seja, qual das respostas estava mais adequada à 

situação diagnóstica colocada. 
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Figura 20: Exemplo de tela do Sistema Higiia  

A Figura  20 mostra um exemplo da interface do sistema Higiia utilizado pelos 

experimentos. Nela a imagem de consulta é apresentada no canto superior esquerdo, as 

imagens respostas, com a possibilidade de visão dos laudos (diagnósticos) das imagens 

retornadas e a sugestão diagnóstica baseada em classificação IBL/k-NN utilizada para 

definição automática de parâmetros de percepção, no quadro à direita. A imagem maior, na 

parte central, pode ser qualquer imagem clicada pelo médico, com o objetivo de 

disponibilizar uma  visão maior e mais detalhada, com possibilidade de zoom e janelamento 

da imagem escolhida para análise. 

5.5.2 Resultados 

Para as imagens de mama foram realizadas um total de 24 consultas, utilizando em 12 

delas o conceito de “Parâmetro de Percepção” e em 12 o modo tradicional de consultas CBIR 

da literatura. Foram realizadas também 52 consultas utilizando imagens de Coluna como 

referência (26 delas com o conceito de “Parâmetro de Percepção” e 26 de modo tradicional 

CBIR da literatura). A Figura 21 ilustra os resultados obtidos a partir da escolha dos 

especialistas. 

 Quando analisamos o desempenho do sistema separado por classe, percebemos algo 

muito interessante. Para imagens de coluna classificadas como “Normal” (ou seja, não 

contendo aspectos visuais que caracterizam lesão), 93% dos especialistas escolheram a 
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resposta “Sem o Parâmetro de Percepção”. Já para as imagens contendo algum tipo de 

fratura, 73% escolheram a resposta “Com o parâmetro de percepção”.  Resultado semelhante 

foi constatado com as imagens de Mama. Nessas, 66% e 100% dos especialistas escolheram a 

resposta dada “com o Parâmetro de Percepção” para imagens contendo massa e calcificação 

respectivamente.  
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Figura 21: Resultado da escolha dos especialistas para consultas com e sem o Parâmetro de Percepção  

5.6 Considerações Finais 

Neste capítulo a visão de critérios de similaridade foi decomposta, descrita e sistematizada de 

maneira a permitir o suporte à busca por conteúdo em diferentes níveis de especificidade. O 

capítulo apresentou um arcabouço teórico que padroniza diferentes níveis de especificidade 

para definição e identificação de Critérios de Similaridade e a inclusão de Parâmetros de 

Percepção durante a comparação de imagens médicas em sistemas CBIR. Toda essa 

contribuição teórica proposta na tese ajudou na construção de métodos que colaboram com a 

solução do paradoxo apresentado na introdução deste capítulo. Apesar do grande estudo 

bibliográfico realizado nesta tese, com ele não foi possível encontrar algum trabalho que faça 

uma contribuição nesse nível. Ou seja, de possibilitar a um Sistema CBIR ser específico a 
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diversos contextos médicos e, ao mesmo tempo, incorporar métodos que o tornam genérico a 

ponto de se tornarem viáveis de serem aplicados em um ambiente real.  

O primeiro método proposto após a formalização do arcabouço teórico foi a Definição 

Automática de Contexto. Com ele, foi possível trabalhar, ao mesmo tempo, com três 

contextos bem distintos e específicos (RX de mama, CT de Pulmão e RM de Coluna 

Vertebral), além do que, a definição apresentada permite inclusão de outros contextos de 

análise conforme foi mostrado pelo Estudo de Caso Teórico. O segundo método proposto, a 

Definição Automática de Parâmetros de Percepção, veio como avanço do sistema para uma 

escolha automática da melhor configuração de análise baseada nos diagnósticos das imagens 

similares. Assim o especialista não fica obrigado a escolher o parâmetro de percepção se 

quiser melhorar o desempenho da primeira consulta. Os experimentos mostraram que a 

influência do uso de parâmetros de percepção é bastante considerável, sendo que, no caso das 

imagens de mama, conseguiu-se uma melhora de 12,5% na precisão média do sistema, além 

de poder mostrar a classificação baseada nos diagnósticos das imagens similares como 

sugestão diagnóstica ao médico (segunda opinião) na ocasião da confecção do laudo.  

Por fim, o experimento prático, realizado em ambiente real com imagens de RX de 

mama e RM de Coluna Vertebral, mostrou a aprovação do método pelos radiologistas nos 

casos onde há achados/doenças nas imagens a serem diagnosticadas. Assim, a exploração 

desse tipo de sistema CBIR como potencial sistema CAD poderá trazer grandes benefícios à 

atuação dos especialistas no ambiente real. 
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Capítulo 6 –Representação de Imagens 
de Coluna Vertebral para CBIR 

Perceptual 

6.1 Considerações Iniciais 

Diferentes sistemas, com diversas técnicas e algoritmos para CBIR em imagens de coluna 

vertebral estão disponíveis na literatura (ver Seção 3.4), porém, a maioria dos trabalhos 

estudados utilizam dois tipos de abordagens para extração de características. Uma abordagem 

considerando características “globais” e outra considerando características “locais”. A 

abordagem global extrai características considerando uma análise da imagem completa, sem 

qualquer tipo de segmentação ou especificação de contexto além do tipo do exame. Já a 

abordagem local utiliza algoritmos de segmentação de imagens para analisar apenas uma ROI 

(no caso, cada corpo vertebral), extraindo características de cada vértebra da coluna presente 

na imagem, considerando cada vértebra separadamente. No entanto, durante estágio em 

ambiente hospitalar realizado durante esta pesquisa, foi verificado que nenhuma dessas duas 

abordagens se assemelham com o processo de análise do especialista no momento de 

comparação entre casos similares. Assim, neste capítulo, é proposto um método de 

comparação entre imagens de coluna, bem como duas adaptações de algoritmos tradicionais 

de extração de características, que busca aproximar-se da percepção do especialista durante 

análise de lesões na região lombar da coluna vertebral em imagens de Ressonância 

Magnética. 

Além dos trabalhos específicos para coluna, há também os CBIRs ditos genéricos, 

como descritos na Seção 3.4, que podem incorporar técnicas específicas ao tipo de imagem 

discutido neste capítulo. No entanto, mesmo com tanta pesquisa, existem desafios específicos 

a serem superados, e um deles é a aproximação do padrão de semelhança expresso por 

algoritmos CBIR daquele esperado pelo especialista. No entanto, para atingir este nível há a 

necessidade de se estabelecer métodos de comparação compatíveis com os métodos 

utilizados pelos próprios radiologistas, na prática clínica, conforme proposto neste capítulo. 

6.2 Metodologia Proposta 

Para este trabalho, foi considerado que mecanismos de busca por similaridade 
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construídos/implementados com base em conhecimento extraído da análise realizada pelos 

próprios radiologistas são chamados de Perceptual-Based. Com algumas exceções, os 

métodos humanos utilizados pelos especialistas do domínio, quando estão comparando duas 

imagens em ambiente real, não são usualmente considerados e nem mesmo explorados 

durante construção de sistemas CBIR tradicionais. Visando criar um mecanismo de 

comparação próximo ao utilizado pelos radiologistas, vários questionamentos e observações 

foram realizados junto aos médicos, residentes e radiologistas, do Centro de Ciências das 

Imagens e Física Médica (CCIFM) do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (HC-FMRP). 

O objetivo foi extrair informações de como os especialistas do domínio comparam imagens 

contendo os achados descritos na Seção 4.4.3 desta tese. Com as informações coletadas o 

seguinte método foi proposto. 

 

6.2.1 Representação das Imagens de Coluna para CBIR Perceptual 

Analisando a Figura 22, percebe-se que as imagens A1, A2 e A3 são relativamente 

similares entre si. Porém, uma análise detalhada das imagens leva o observador às seguintes 

conclusões: 

 Uma análise global, considerando a imagem como um todo. Nesse caso, 

provavelmente o observador julgará as imagens A2 e A3 mais similares entre si.  

 No entanto, em uma análise focada em um domínio mais específico, por exemplo 

analisando apenas a coluna lombar, tal como as imagens A’1 , A’2 e A’3, provavelmente 

o observador concluirá que são as imagens A1 e A2 as mais similares entre si (e não as 

ditas na primeira observação). 

 Extrapolando para um contexto mais local, focado apenas nas ROIs (B1,1, B1,2 e B1,3), 

o observador pode ainda chegar a uma terceira conclusão, diferente das duas 

primeiras. 

O exemplo citado acima caracteriza bem a diferença entre o que o especialista pode acreditar 

como sendo similar e aquilo que o sistema pode julgar como sendo similar (i.e., gap 

semântico). Provavelmente um descritor de cor ou textura, aplicado à imagem inteira 

(Global-Based) retornaria erroneamente as imagens A2 e A3 como sendo as mais similares 

entre si. Percebendo isso,  na tentativa de reduzir o gap semântico, muitos trabalhos buscam 

especificar ainda mais o contexto, abordando somente consultas considerando regiões locais 

bem específicas (ROIs-Based), conforme Seção 3.4. Porém, mesmo esses métodos locais 

trazendo melhores resultados, novas disparidades semânticas poderiam estar sendo criadas. 
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Exatamente como mostrado no exemplo acima, onde uma consulta local provavelmente traria 

as imagens A1 e A3 como mais similares. Sem falar que, ao comparar duas imagens: 1) Exigir 

marcação de ROIs no momento da análise acaba sendo um trabalho extra a ser realizado pelo 

radiologista e, 2) Quando se considera apenas ROIs semelhantes, o médico pode se deparar 

com imagens que têm diferentes regiões representativas (como é o caso dos corpos 

vertebrais), onde poderá haver regiões normais e não normais na mesma imagem. Esse fato 

geraria grande confusão ao se comparar casos inteiros. 

 Além do exposto acima, no contexto específico tratado neste capítulo, consultas 

puramente locais ou puramente globais ainda são distantes daquilo que a análise do 

especialista naturalmente considera para cálculo de similaridade. Nesse contexto o 

radiologista considera variações entre regiões vizinhas e não apenas uma única região. Por 

isso, a seguinte metodologia de representação foi proposta e explorada neste capítulo. 

 

 
Figura 22: Diferentes métodos para se comparar imagens médicas. 

A fim de se adaptar a extração de características para algo próximo ao conceito de 

similaridade percebida por radiologistas, foi proposto um método que extrai as características 

locais (baseada em ROIs), compondo em um único vetor, as características de cada vértebra 

de forma ordenada e reconhecida em um único vetor de características. Essa metodologia 
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permite que cada vértebra pertencente à imagem analisada seja comparada unicamente com a 

vértebra equivalente em outra imagem. Assim, a semelhança entre duas imagens não é 

calculada considerando uma única região, mas considerando-se a variação existente entre 

todas as regiões de uma dada vizinhança. 

6.2.2 Extração de Características Baseada em Análise da Coluna 

Para modelar as características visuais descritas na Subseção 4.4.3, os seguintes 

descritores de cor e forma foram desenvolvidos: 

 

Extrator de Cor do Corpo Vertebral (BIC-Med) O algoritmo BIC (Border Interior 

Classification), apresentado na subseção 2.2.2, foi originalmente desenvolvido (Stehling et al. 

2002) para extração de características em imagens tradicionais RGB. Já as imagens médicas 

são usualmente expressas em níveis de cinza, com 16 bits por pixel. Esse formato possibilita 

imagens com até 4096 níveis de cinza. Consequentemente, devido a pequenas alterações e/ou 

ruídos durante a captação do sinal, o interior dos objetos encontrados nessas imagens médicas 

não apresentam sempre a mesma intensidade (mesmo valor) de pixel. Pequenas variações 

nesses níveis de cinza contidos em um mesmo objeto podem ser consideradas normais nesse 

contexto. Dessa forma, o uso do algoritmo BIC pode trazer grande confusão na classificação 

dos pixels e contagem dos níveis de pixel de uma imagem, principalmente devido a 

possibilidade de erro na classificação entre o que é borda e o que é interior dentro de cada 

imagem.  

 

Figura 23: Classificação dos pixels entre Borda (pixel cinza) e Interior (pixel Branco) utilizando o 

algoritmo  a) BIC Tradicional e o b) BIC-Med. 

a)  b)  
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Para solucionar esse problema, este trabalho propõe uma modificação na maneira como os 

pixels são classificados entre borda/interior, propondo o BIC-Med. Com esse novo 

mecanismo o pixel da imagem é classificado como “borda” SE pelo menos um de seus 04 

vizinhos conectados apresentam uma variação de quantização de nível de cinza MAIOR que 

um dado threshold. Além disso, SE todos os seus 04 vizinhos conectados apresentarem uma 

variação MENOR que (ou igual) a um dado threshold, esse pixel é classificado como 

“interior”. A parte final do algoritmo é responsável por concatenar os dois histogramas, 

gerando um vetor de características da imagem com 16 posições, onde nas primeiras 08 

posições haverá um histograma dos pixels classificados  como “borda” e nas 08 últimas 

posições um histograma dos pixels classificados como “interior”. O threshold considerado 

para os experimentos deste trabalho foi de uma variação relativa de 20% do valor do nível de 

cinza de cada pixel. Esse valor de variação de intensidades foi escolhido empiricamente, com 

base em uma série de experimentos.. A Figura 23 apresenta uma ilustração da aplicação dos 

dois métodos de classificação (o BIC tradicional e o BIC-Med) para uma imagem da coluna 

vertebral. 

 

Extrator de Forma do Corpo Vertebral (VB-RelativeShape) O extrator de forma proposto 

neste trabalho foi também criado com base na percepção médica de análise de fraturas do 

corpo vertebral proposto por Genant (Genant et al. 1993)(Ribeiro et al. 2011). Essa 

metodologia de percepção de análise citada prevê uma escala de zero a três, considerando a 

diferença entre os valores máximo e mínimo da altura do corpo vertebral medidas em três 

regiões da vértebra: a anterior (AH), a central (CH) e a posterior (PH). Na escala citada são 

estabelecidos os valores de score entre 0 (normal) para uma diferença percentual menor que 

20%, até um score 3 (fratura severa), onde essa diferença percentual entre as alturas chegue a 

um valor maior que 40%. Com o conhecimento exposto acima, o extrator de característica 

proposto neste trabalho, chamado de VertebralBody-RelativeShape (VB-RelativeShape), 

extrai três valores representativos de cada corpo vertebral. Esses valores referem-se à 

proporção relativa entre as alturas anterior, central e posterior da vértebra. Ou seja, cada 

corpo vertebral é representado pela proporção de três medidas principais. São elas: 

  

vi,j = [ AH/CH, AH/PH, CH/PH ] 

 

onde v é o vetor de características e as medidas AH, CH e PH são as alturas anterior, central e 

posterior correspondentes à vértebra j da imagem i. A Figura 24 ilustra as medidas propostas 
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acima para a composição do vetor representativo a cada corpo vertebral. Uma grande 

vantagem dessa representação é que como o extrator é composto pela proporção entre as 

alturas da vértebra (percentual de uma altura com relação a outra), o extrator passa a ser 

invariante à alteração de tamanho do corpo vertebral. Isso é importante pois é natural que 

uma vértebra de criança seja menor que uma de adulto, porém, quando apresentarem uma 

mesma lesão, o seu tamanho real não impedirá de ambas serem recuperadas como 

semelhante.  

Assim, o vetor de características representativo da imagem, visando comparação da 

coluna lombar, seria formado pela concatenação dos vetores de cada um dos 05 corpos 

vertebrais correspondentes à coluna lombar: 

 

vi = [vi,1, vi,2, vi,3, vi,4, vi,5 ] 

 

 

Figura 24: Representação da Forma do Corpo Vertebral 

6.3 Experimentos 

Para avaliar a metodologia proposta neste capítulo, foram gerados gráficos de Precisão vs. 

Revocação para comparação de acurácia na recuperação de imagens de mesma classe (tidas 

como similares). A precisão dos extratores específicos do contexto foi analisada nas três 

metodologias apresentadas (Global, Perceptual e Local) para viabilizar uma análise do 

comportamento de cada extrator mediante a metodologia de comparação submetida. A 

metodologia proposta foi comparada com as metodologias tradicionais (Global e Local, 

apresentadas na Seção 3.2) encontradas na literatura.  

6.3.1 Materiais e Métodos 

A realização dos experimentos utilizou uma base de imagens médicas selecionada 

entre exames de RM realizados no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (HC-FMRP). O 

AH CH PH 
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conjunto de imagens contém 171 imagens, selecionadas por especialistas da área e separadas 

em duas classes distintas (83 imagens normais e 88 imagens contendo Fraturas por 

Compressão Vertebral). Para viabilizar os experimentos focando na coluna vertebral, 

especialistas do HC-FMRP realizaram uma segmentação manual da coluna lombar, 

segmentando os corpos vertebrais contidos nas imagens. Com essa segmentação manual foi 

possível também criar uma outra base de testes, específica de ROIs, contendo 855 imagens de 

corpos vertebrais da coluna lombar. 

Para a representação das características visuais desse contexto, foram extraídos das 

imagens vetores de características relativos à cor e forma dos corpos vertebrais. Foram 

utilizados alguns extratores tradicionais, descritos na Seção 2.2.2, bem como os extratores 

propostos neste capítulo. Os extratores de cor são o BIC tradicional e sua extensão, proposta 

nesta tese e chamada de BIC-Med. Os extratores de forma são o extrator proposto, chamado 

de VB-RelativeShape e o extrator tradicional de forma conhecido como Momentos de 

Zernike (Seção 2.2.2). 

6.3.2 Resultados 

Analisando os extratores de características propostos neste capítulo, ambos apresentaram 

melhor desempenho quando comparados aos algoritmos tradicionais. Essa superação ocorreu 

tanto na metodologia de comparação local (baseada em ROIs) quanto na metodologia 

proposta, baseada no modo de percepção e comparação dos radiologistas (Perceptual-Based).  
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Figura 25: Desempenho de diferentes métodos para se comparar imagens de coluna. 

Os gráficos da Figura 25 ilustram o desempenho dos extratores em cada metodologia. 

Ao se comparar as curvas, percebe-se que a precisão média do BIC-Med nos primeiros 20% 

de recall foi superior a 80% de precisão, enquanto o BIC tradicional não chegou a este nível. 

Esse comportamento pode ser visto tanto na abordagem local quanto na abordagem 

perceptual. Durante análise da abordagem local (ROIs), observando o comportamento dos 

extratores de forma, tanto o VB-RelativeShape quanto o Zernike apresentaram um 

desempenho muito similar. No entanto, ao se analisar o desempenho desses extratores na 

abordagem perceptual de comparação de imagens, a precisão dos dois extratores melhorou 

bastante e, nesse caso, o VB-RelativeShape apresentou um ganho significativo em 

comparação com o Zernike (cerca de 10% melhor nos primeiros 20% de recall). 
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Figura 26: Diferentes métodos para se comparar imagens médicas. 

Outro resultado interessante a ser analisado é o comportamento dos diferentes 

extratores nas diferentes metodologias de comparação de imagens (Global-Based, Perceptual-

Based ou Rois-Based). A Figura 26 ilustra o desempenho de cada extrator nessas diferentes 

abordagens. O BIC e Zernike, que originalmente são extratores genéricos (não específicos) e 

originalmente implementados para análise global da imagem, realmente mostraram melhor 

desempenho na abordagem global. Ambos perderam desempenho quando utilizados nas 

abordagens perceptual e baseada em ROIs. Já o extrator BIC-Med, foi o que apresentou 

melhor desempenho em quase todos os cenários, principalmente quando analisado nas 

abordagens perceptual e baseada em ROIs. Em se tratando da análise de forma, o VB-

RelativeShape apresentou um alto ganho na precisão quando utilizado na abordagem 

perceptual (Perceptual-Based). Esse resultado confirma a afirmação dos especialistas quando 

dizem que, no caso da forma, e de certa forma também no caso de extratores de cor, a 

descrição considerando toda a vizinhança apresenta uma aproximação maior com a realidade 

do que se considerar apenas uma única região de interesse. 

 

6.4 Considerações Finais 

Neste capítulo foi apresentada uma nova metodologia de representação de imagens de coluna 

que visa diminuir o gap semântico existente entre a análise humana e a modelagem 

computacional tradicional existente na literatura para esse tipo de imagem. Foi proposto um 
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método de comparação que busca imitar a lógica de percepção do especialista durante a 

análise de lesões em imagens de Ressonância Magnética de coluna. Foram propostos também 

dois tipos de representação de características visuais das imagens, um para características de 

cor e outra para representação de forma do corpo vertebral. O primeiro com base na 

adaptação de um extrator de cor tradicional (o BIC) e o segundo com base na própria 

descrição de análise dos especialistas. A metodologia proposta (Perceptual-Based) alcançou 

melhores resultados nos experimentos realizados, mostrando que não apenas a extração de 

características, mas também a maneira de comparação automática de imagens deve 

considerar os aspectos visuais relevantes definidos pelos especialistas dentro de um contexto 

específico. 
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 Capítulo 7 – Avaliação da Viabilidade 
Clínica de um CBIR em Ambiente Real 

7.1 Considerações Iniciais 

Há na literatura diversas propostas de sistemas CBIR para imagens médicas (Akgül et al. 

2011)(Deserno et al. 2011). Uma aplicação clara desses sistemas consiste na disponibilização 

de imagens armazenadas que são visualmente similares a uma nova (e não diagnosticada) 

imagem. Essa abordagem permite que os radiologistas analisem diagnósticos e tratamentos 

realizados em exames passados (casos similares), informações que podem auxiliar na tomada 

de decisão. No entanto, a grande maioria dos trabalhos relatados em CBIR não verificam 

como os especialistas se comportam na presença desses sistemas durante suas atividades de 

rotina diagnóstica. Na Seção 3.4 são apresentados trabalhos da área cuja avaliação 

apresentada não modela com precisão o processo de diagnóstico convencional realizado pelos 

radiologistas, além de não apresentar interatividade para realimentação por relevância. Essa 

falta de estudo prático adequado, abordando o impacto do CBIR no ambiente médico, pode 

aumentar a desconfiança dos especialistas nesse tipo de sistema e ainda desacelerar o avanço 

dessas ferramentas como meio de auxílio ao diagnóstico. 

Além do exposto acima, não foram encontrados na literatura estudada trabalhos que 

apresentem uma proposta de análise voltada para o comportamento dos usuários durante 

processo de classificação de imagens atrelado à mudança do grau de certeza do especialista 

na classificação realizada, como proposto nesta tese. Essa expressão do grau de certeza foi 

avaliada como positiva, pois capta um sentimento complexo envolvido na classificação das 

imagens. Outra exigência dos especialistas, desenvolvida neste trabalho, que não é 

encontrada nos demais sistemas ou avaliações estudadas, foi a possibilidade de exclusão de 

imagens irrelevantes para redução de ruído visual causado por elas durante análise das 

imagens similares. 

Neste capítulo é apresentada a análise de um sistema CBIR Médico, centrada no 

usuário, em termos de auxílio no processo de diagnóstico e classificação de imagens. Foi 

acompanhado também o grau de confiança do usuário nesse tipo de tarefa, tendo o sistema 

como apoio. Para a realização dos testes, foi desenvolvido um sistema CBIR que possibilita a 

inclusão de laudo (classificação) de uma dada imagem. Para evitar ambiguidades, os campos 

de classificação foram implementados em múltipla escolha, com diagnósticos pré-definidos. 
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O sistema também questiona os usuários sobre a sua confiança no diagnóstico em cada ciclo 

de interação, permitindo a captura de possíveis mudanças no grau de certeza do radiologista 

após contato com imagens (casos) similares.   

7.2 Metodologia Proposta 

A Figura 27 ilustra a abordagem proposta para avaliação da viabilidade clínica de sistemas 

CBIR na área médica. Na etapa 1 o sistema apresenta uma imagem não diagnosticada ao 

médico, que a visualiza e realiza uma primeira classificação (laudo). Na etapa 2, o 

especialista atribui um determinado grau de certeza sobre sua própria classificação, e, logo 

em seguida, no passo 3, decide se irá realizar ou não uma consulta por similaridade para 

apoiar seu diagnóstico e/ou melhorar o nível de certeza no diagnóstico atribuído. No passo 4 

o sistema executa uma consulta por similaridade, utilizando a imagem não diagnosticada 

como o centro de consulta, e exibe as imagens recuperadas consideradas pelo sistema como 

sendo semelhantes. Nas etapas 5 e 6, o especialista é incentivado a indicar, dentre as imagens 

retornadas, quais são as imagens irrelevantes, aquelas que nada tem a ver com a imagem de 

consulta e, por isso, são imediatamente eliminadas da interface, e quais são as imagens 

relevantes. Finalmente, no passo 7, o radiologista vê o laudo/classificação das imagens 

relevantes recuperadas. O sistema permite que o especialista visualize os laudos 

(classificações) das imagens retornadas. Esse processo de análise pode ou não ajudar na 

tomada de decisão (e é justamente o objeto de estudo nesse caso). Após estas etapas é 

solicitado ao especialista uma reclassificação da imagem não diagnosticada, bem como o 

fornecimento do atual grau de certeza sobre a classificação realizada. Assim, fecha-se um 

ciclo e o pipeline retorna aos passos 1 e 2. É importante observar que, nesse ponto, o 

especialista pode manter a classificação e/ou o grau de certeza fornecidos inicialmente. Por 

fim, se o especialista ainda não está satisfeito com os resultados (ou seja, ainda não tem uma 

certeza suficiente para finalizar a interação com o sistema) e quer refinar a pesquisa, isso 

pode ser realizado através de realimentação por relevância, que é introduzido no 

processamento da consulta. Para esse experimento, os usuários foram estimulados a 

experimentar pelo menos uma iteração para realizar realimentação por relevância (utilizando 

o algoritmo de Rocchio(J J Rocchio 1971)). Assim, todos poderiam refinar a consulta com 

base em seu próprio conceito de similaridade e analisar novamente os resultados de 

similaridade retornado pelo sistema. A partir daí os usuários poderiam utilizar quantos ciclos 

de realimentação quisessem, conforme julgassem necessário para melhorar a precisão e a 
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certeza de seu próprio diagnóstico. 

 

Figura 27: Metodologia proposta para avaliação de viabilidade clínica em Sistemas CBIR 

Todas as interações do usuário com o sistema foram monitoradas e armazenadas em 

uma base de dados para posterior análise dos resultados. Foram armazenadas quais imagens 

foram marcadas como relevantes ou irrelevantes, quais classificações foram realizadas em 

cada um dos ciclos, bem como as sucessivas mudanças na classificação e, principalmente, no 

grau de certeza de cada usuário do sistema. 

7.3 Experimentos 

Com o apoio de 10 diferentes radiologistas foi realizado um experimento prático no Hospital 

das Clínicas de Ribeirão Preto (HC-FMRP) para avaliação da viabilidade clínica de um 

CBIR. Os resultados relatados nessa seção foram obtidos utilizando-se imagens de 

mamografias digitalizadas. Esse domínio específico foi escolhido porque o diagnóstico do 

câncer de mama ainda é um grande desafio a ser explorado e a mamografia é atualmente a 

forma mais eficaz de se realizar a detecção precoce para possível tratamento dessa doença 

(Doi 2007). A metodologia utilizada permitiu medir a influência do sistema no diagnóstico 

realizado pelos especialistas.  

7.3.1 Materiais e Métodos 

Buscando aplicar a metodologia proposta para análise de influência de um sistema 
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CBIR em um ambiente real, o pesquisador desenvolveu um Sistema CBIR chamado Higiia, 

descrito na subseção 3.4. Essa versão de interface do sistema foi desenvolvida 

especificamente para captar o comportamento dos especialistas e, consequentemente, com os 

dados coletados, analisar a viabilidade clínica desse tipo de sistema. Toda a interface de 

classificação foi definida de acordo com os requisitos previstos por especialistas do Centro de 

Ciências das Imagens e Física Médica (CCIFM) do HC-FMRP.  

A base de imagens separada para realização desses experimentos foi disponibilizada 

pelo HC-FMRP. O conjunto consiste em 2892 imagens de regiões de interesse (ROIS), 

obtidos a partir de exames de mamografia extraídos de uma base de imagens de domínio 

público, a DDSM
5
. Essa base divide-se em duas classes: Massa e Calcificação. 

Além das imagens, há na base outras informações a respeito dos exames que 

compõem o conjunto de dados. Nessas informações estão incluídas uma classificação da 

densidade da mama, uma classificação conforme a sutileza das lesões e o Breast Imaging 

Reporting and Data System (BI-RADS), proposto pelo Colégio Americano de Radiologia 

(ACR) como um padrão de comparação e classificação de mamografias. A Figura 28 ilustra 

exemplos das imagens do conjunto de dados utilizado. 

 
Figura 28: Exemplo de imagens da Base de mama 

Para a realização das consultas por similaridade, foram extraídas das imagens da base 

características de cor utilizando um extrator tradicional de histograma de níveis de cinza. A 

escolha do extrator tomou por base o desempenho contrastante na representação das 

diferentes lesões encontradas na imagem. Isso permitiu uma análise do comportamento dos 

especialistas em duas situações contraditórias. O histograma de nível de cinza apresentou 

uma precisão razoável em relação a uma classe (mais de 60% para a classe “Massa”) e uma 

precisão muito ruim para a outra (cerca de 40% para a classe calcificação), isso utilizando a 

                                                 
5
 http://marathon.csee.usf.edu/Mammography/Database.html 

(a) Calcificação (b) Massa 
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distância euclidiana (L2) como a função de dissimilaridade. Com essa configuração julgava-

se que para as imagens da classe de massa o sistema ajudaria no diagnóstico (e a ideia é saber 

o quanto ajudaria) e, para as imagens da classe calcificação, seria medido o quanto poderia o 

sistema confundir ou não o especialista. Essa contradição de resultados foi importante para 

verificar em quais situações (positivas e/ou negativas) os usuários considerariam a resposta 

do sistema ou confiariam somente na própria percepção. Assim, com esse objetivo, não foi 

revelado para os especialistas a diferença de eficácia do extrator nas diferentes situações. 

Durante todo o processo do experimento, 10 especialistas participaram do 

experimento, incluindo radiologistas e médicos residentes do CCIFM e do HC-FMRP. Trinta 

(30) imagens foram aleatoriamente selecionadas como centros de consulta para a realização 

do experimento, porém, buscou-se manter a proporcionalidade entre as classes (massa, 

calcificação e Bi-Rads) apresentadas pela base completa. Cada radiologista analisou uma 

média de seis imagens e cada imagem foi analisada em média por dois profissionais 

diferentes. Ao final do experimento foi realizado um total de 65 classificações. Cada consulta 

k-NN realizada retornava as 15 imagens mais similares à imagem de referência. 

7.3.2 Resultados 

A metodologia descrita (Seção 5.3) foi aplicada para se obter e analisar os resultados 

apresentados nesta seção. Para análise dos resultados obtidos pelo sistema foi utilizada a 

precisão média alcançada pelo sistema através dos resultados das consultas por similaridade. 

A precisão de cada consulta é computada pela fração dos elementos recuperados que são 

relevantes (ou seja, de mesma classe da imagem de consulta) obtida pela área abaixo da curva 

de Precisão e Revocação. A classificação realizada pelos especialistas foi avaliada utilizando 

a taxa de acerto (acurácia) dos médicos nas classificações realizadas. 

Tabela 15: Precisão do médico durante classificação e Precisão do Sistema CBIR (área abaixo da curva de 

Precisão e Revocação) 

Massa 

  1
a
 Iteração 2

a
 Iteração 3

a
 Iteração 

Taxa de Acerto do Médico 89% 93% 93% 

Precisão do Sistema   61% 62% 

  

Calcificação 

  1
a
 Iteração 2

a
 Iteração 3

a
 Iteração 

Taxa de Acerto do Médico 47% 31% 27% 

Precisão do Sistema   39% 41% 
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Na Tabela 15, que apresenta a visão da taxa de acerto do médico e a precisão do sistema, 

pode-se notar que, utilizando um sistema com valores de precisão em torno de 61% (no caso 

de imagens contendo Massa), a precisão do especialista aumentou para 93% logo após o 

primeiro contato com o Sistema. Em contraposição a esse resultado, encontra-se o uso do 

sistema para imagens contendo Calcificação. Nesse caso, o sistema apresentou uma precisão 

média entre 39% e 41%, considerando o desempenho na consulta inicial e no primeiro ciclo 

de realimentação. Esse desempenho mostra que a maioria das imagens retornadas pelo 

sistema foi da classe oposta à imagem de consulta. Esse comportamento do sistema causou 

uma confusão na análise do radiologista, diminuindo bastante a taxa de acerto do médico de 

47% para 31% e depois 27% após o primeiro e o segundo contato com o sistema 

respectivamente. Esse mesmo comportamento pode ser observado nos gráficos da Figura 29 

(a) e (b). Estes gráficos ilustram a taxa de acerto obtida pelo especialista e a taxa de acerto 

obtida pelo sistema (no caso, considerando o sistema como um classificador 15-NN).  

  
Figura 29: Comparação entre precisão do Médico e do Sistema em classificar as imagens 

Paralelamente à classificação das imagens, os radiologistas também expressaram o 

grau de confiança (ou grau de certeza) no próprio diagnóstico dado à imagem de consulta. 

Esse grau de certeza foi discretizado nos valores: 0 (totalmente incerto), 1 (um certo grau de 

incerteza), 2 (certeza moderada), 3 (algum grau de certeza) e 4 (completamente confiante). 

Em uma análise geral, observando os dados referentes a essa expressão de confiança 

na própria classificação considerando as duas classes de imagens e todas as classificações 

efetuadas na primeira iteração do processo, 55.38% das imagens foram classificadas com um 

grau de certeza entre 0 e 2; 32.32% foram avaliados com grau de certeza 3 e 12.30% das 

classificações foram atribuídas com grau de certeza 4. Das classificações que receberam grau 

de certeza entre 0 e 2 e das classificações que receberam grau de certeza 3, 25% e 4.76% 

respectivamente sofreram  modificações no valor da certeza após a primeira interação com o 

sistema. No total, de todas as classificações realizadas na primeira iteração do processo, 
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15.38% foram reclassificadas ou tiveram o seu grau de certeza modificado. Destes, 60% 

ocorreram durante a segunda iteração do processo (primeiro contato com as imagens 

similares) e o restante ocorreu nas iterações seguintes (com a utilização de realimentação de 

relevância). Para uma melhor interpretação do comportamento dos radiologistas durante a 

utilização do sistema, foram analisados os graus de certeza, observando o que levou a alterar 

algumas classificações previamente indicadas. Observou-se que 90% das mudanças na 

primeira classificação estavam relacionadas às imagens que o especialista não tinha certeza 

da classificação (taxa de confiança entre 0 e 2). A mudança mais significativa ocorreu nas 

imagens que os radiologistas estavam absolutamente incertos sobre o diagnóstico (passando 

de 10.77% para 3.51%), aumentando a taxa de confiança. Os demais níveis de certeza 

mostraram variação de aproximadamente 4%. Essa análise geral mostra o quanto os 

especialistas podem se beneficiar pelo apoio ao diagnóstico oferecido pelo sistema CBIR 

quando não há uma grande certeza na decisão tomada. Em algumas ocasiões extremas de 

dúvida no diagnóstico, como foi o caso das classificações de calcificação apresentadas acima, 

onde a taxa de acerto do médico diminuiu com o uso do sistema, há uma grande consideração 

naquilo que o sistema traz como sendo verdadeiro, independente do fato de o resultado do 

sistema estar correto ou não. 

É importante ressaltar que cada iteração do processo representa cada contato do 

usuário com a imagem de consulta (inicialmente não diagnosticada) para efetivação da 

classificação. Na primeira iteração, os especialistas visualizaram a imagem e classificaram-

na. Na segunda iteração, os radiologistas classificaram novamente a imagem após a 

realização da consulta por similaridade (ou seja, após o primeiro contato com o sistema). Nas 

próximas iterações, os especialistas aplicaram a realimentação por relevância para refinar a 

consulta para realizar novamente a classificação (análise) da imagem de referência. 

 

  
Figura 30: Variação do “Grau de Certeza” dos médicos durante utilização do Sistema. 
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Em uma análise mais específica, visualizando cada classe separadamente nas diferentes 

iterações do processo de classificação, as variações nos graus de certeza do médico na própria 

classificação seguiu os padrões ilustrados nos gráficos da Figura 30 (a) e (b). Esses gráficos 

ilustram os resultados das modificações dos graus de certeza considerando imagens de massa 

e calcificação respectivamente. O eixo x desses gráficos representa cada iteração do processo. 

O gráfico da Figura 30(a), relativo às classificações de imagens contendo Massa, mostra que 

a maioria das modificações no grau de certeza ocorreu partindo dos graus 0 e 1 para os graus 

2 e 4. Uma clara evidência de que o sistema, no geral, aumentou a confiança do médico em 

sua própria classificação. Por outro lado, analisando o gráfico da Figura 30(b), a confiança do 

médico na própria classificação diminuiu. Isso ocorre porque as características obtidas a 

partir de um histograma de níveis de cinza não descreve adequadamente as alterações visuais 

causadas por calcificação nas imagens, fazendo com que o resultado do sistema para esse tipo 

de lesão seja grandemente comprometido. Esse resultado reforça a importância de se definir 

bem o descritor de similaridade ideal para cada tipo de parâmetro perceptual. Um mesmo 

descritor para a base toda pode ser bom para um tipo de situação (p.ex. Massa), mas pode ser 

péssimo para imagens onde o achado apresenta um padrão visual tão diferente (p. ex. 

Calcificação). Este experimento corrobora a proposta de se trabalhar com as classes que 

compõem a base de imagens, conforme apresentado no Capítulo 5 desta tese. 

7.3.3 Trabalho Colaborativo: Medida de Satisfação e usabilidade 

Aproveitando toda a mobilização dos especialistas para a realização do experimento 

apresentado na seção anterior, foi realizado, em parceria com outra aluna, um trabalho 

colaborativo voltado para análise de satisfação e usabilidade do Sistema Higiia (Souza 2012). 

O objetivo era coletar informações para elaborar um Modelo de Qualidade para 

desenvolvimento e avaliação de CBIR. Assim, após a finalização do processo diagnóstico 

com o uso do sistema, foi realizada uma entrevista com os radiologistas através do 

preenchimento de um questionário. O objetivo do questionário foi identificar as informações 

relevantes sobre as necessidades reais dos médicos, bem como as expectativas atingidas com 

o uso do sistema. Os dados coletados permitiram análises para avaliar a satisfação dos 

radiologistas ao utilizar o sistema na prática clínica. O questionamento era composto de seis 

perguntas de caráter pessoal (por exemplo: “Você já teve contato com esse tipo de sistema?”, 

entre outras) e 17 questões relativas à avaliação do sistema, elaboradas com base em 

características de usabilidade e funcionalidade do mesmo. A análise dos resultados da 

aplicação do questionário mostrou que: 
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 67% dos usuários encontraram facilidade em operar o sistema, mesmo sendo o 

primeiro contato com esse tipo de sistema; 

 11% dos usuários tinham conhecimento prévio sobre a existência/aplicabilidade desse 

tipo de sistema; 

 44% dos usuários julgaram que a representação das imagens foi adequada para um 

diagnóstico inicial; 

 100% dos usuários sugeriram novas maneiras de facilitar a visualização das imagens; 

 89% dos usuários acreditam na aplicabilidade de Sistemas CBIR na prática clínica; 

 89% dos usuários indicariam o sistema para treinamento de radiologistas e estudantes 

de medicina durante a faculdade; 

Durante a análise das funcionalidades e requisitos sugeridos pelos médicos foram 

identificadas algumas das reais necessidades dos radiologistas para viabilizar a utilização de 

sistemas CBIR. São elas: 

- possibilidade de manipulação de imagem (contraste, zoom, visualização completa, 

marcadores de sinal, janelamento, entre outros), 

- contar com telas de computador mais apropriadas para visualização de detalhes, 

- integração do sistema com o PEP (Prontuário Eletrônico do Paciente) e o RIS 

(Radiological Information System) do Hospital para viabilizar todo o histórico médico do 

paciente. 

As conclusões qualitativas, obtidas a partir dos resultados da aplicação do 

questionário, mostraram que os radiologistas têm grandes expectativas quanto à utilização de 

sistemas de busca por conteúdo na prática clínica. Há potencial interesse em tornar a 

ferramenta utilizável para recuperação de informações relevantes e para auxílio à tomada de 

decisões. 

7.4 Considerações Finais 

Neste capítulo foi apresentada uma análise de um sistema CBIR Médico, que é centrada no 

usuário, buscando suprir uma lacuna devido à pouca realização desse tipo de 

estudo/abordagem dentre os Sistemas CBIR desenvolvidos na área médica. Os resultados 

apresentados indicaram como um CBIR para a área médica pode operar em um ambiente 

clínico real, e como suas capacidades e limitações influenciam na tomada de decisão 

diagnóstica. A aplicação da metodologia proposta, baseada na análise das mudanças de 

classificação atreladas aos graus de certeza do médico na própria classificação, mostrou que o 
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diagnóstico médico é afetado tanto positivamente (quando o sistema funciona 

adequadamente) quanto negativamente (quando o sistema não recebe a calibração ideal para 

determinado padrão visual). Isso mostrou o quanto é necessária a continuidade de estudos que 

adequem os melhores descritores de similaridade para cada contexto específico de análise de 

imagens. O sistema, se bem ajustado com descritores de imagens representativos, pode guiar 

os especialistas para uma correta classificação além de aumentar a confiança do radiologista 

na própria classificação. 

A metodologia proposta para avaliar o impacto e viabilidade clínica desse tipo de 

sistema permitiu medir a influência do sistema no diagnóstico realizado pelos especialistas. 

Além disso, as informações coletadas durante a interação do usuário com o sistema, como por 

exemplo quais imagens são relevantes dada uma certa imagem de consulta, poderão ser 

utilizadas em trabalhos futuros para destacar características importantes a serem consideradas 

no desenvolvimento de futuros sistemas de busca por conteúdo nessa área. Essas informações 

poderão trazer resultados mais próximos e consistentes com o desejo dos usuários. 
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Capítulo 8 - Conclusão 

8.1 Considerações Finais 

Os recentes trabalhos de pesquisa em sistemas CBIR têm evidenciado o potencial de uso de 

imagens similares como ferramenta de auxílio à tomada de decisão no processo diagnóstico. 

No entanto, a maior parte desses trabalhos ainda está restrita a domínios bastante específicos 

de conhecimento, dificultando a execução de uma avaliação realística da aplicabilidade 

desses sistemas como ferramenta de auxílio ao diagnóstico em um ambiente clínico real. Ao 

longo dos anos, obstáculos como a descontinuidade semântica, a generalização do sistema 

CBIR e a falta de estudos sobre a viabilidade clínica dessas ferramentas como forma de 

auxílio ao diagnóstico ainda persistem e também são responsáveis pela não efetivação real 

dessa tecnologia em ambientes médico-hospitalares em prática clínica. A necessidade de 

especialização do sistema para diminuir a descontinuidade semântica e a necessidade de 

generalização do mesmo para viabilizar seu uso em ambiente real criou um paradoxo difícil 

de ser contornado. Por isso, o sistema CBIR tem sido usado de modo reservado e em 

aplicações controladas. Tais sistemas precisam adquirir uma perspectiva centrada no usuário 

final para assim alcançar uma larga aceitação nos ambientes reais de diagnóstico por imagem. 

A inclusão da percepção médica na construção de ferramentas CBIR deverá aproximar essa 

tecnologia do especialista médico, quebrando uma barreira clara entre a ciência médica e a 

ciência da computação. 

A proposta desta tese consistiu em promover a aproximação dos sistemas CBIR à 

realidade médica e assim aumentar a capacidade desses sistemas como Sistemas de Auxílio 

ao Dignóstico (Computer Aided Diagnosis - CAD). A ideia principal foi desenvolver um 

arcabouço que permita o ajuste automático de consultas por similaridade baseado em 

parâmetros de percepção levantados pelos próprios radiologistas. Esse arcabouço possibilitará 

uma escolha automática de quais os parâmetros perceptuais deverão ser considerados 

relevantes no processamento da consulta. Toda essa contribuição teórica proposta na tese 

ajudou na construção de métodos que solucionam o paradoxo citado no parágrafo anterior. 

Apesar do abrangente estudo bibliográfico realizado nesta tese, não foi possível encontrar 

algum trabalho que faz uma contribuição nesse nível. Ou seja, de possibilitar a um Sistema 

CBIR ser específico a diversos contextos médicos e, ao mesmo tempo, incorporar métodos 
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que o tornam genérico a ponto de se tornarem viáveis de serem aplicados em um ambiente 

real. Assim, sistemas específicos poderão continuar sendo desenvolvidos e integrados à 

proposta desta tese, unificando assim vários algoritmos específicos em um grande sistema 

CBIR genérico o suficiente para adequação em ambientes de aplicação real. A Figura 31 

ilustra as principais inovações apresentadas nesta tese, marcadas de vermelho, que 

caracterizam um CBIR Perceptual. Ela pode ser comparada com a Figura 11, que resume o 

que a maioria das propostas CBIR tradicionais da literatura apresentaram até a atualidade. 

 

Figura 31: Visão Geral de um Sistema CBIR Perceptual 

Outro ponto importante do trabalho foi a validação dos métodos propostos e do 

sistema CBIR desenvolvido. Nessa etapa foi realizado um estudo sobre o desempenho e a 

viabilidade de um sistema CBIR como ferramentas de auxílio ao diagnóstico em ambientes 

reais de diagnóstico por imagem. Foi observado o desempenho dos radiologistas ao avaliar 

um exame com o auxílio do sistema e por fim, questionários aplicados aos radiologistas 

indicaram quais tarefas devem ser acrescentadas aos sistemas CBIR para se tornarem uma 

ferramenta efetiva de auxílio ao diagnóstico. O projeto de pesquisa buscou suprir a 

descontinuidade semântica, propondo um mecanismo que aproxima o sistema CBIR ao nível 

de percepção do usuário médico, investigando e demonstrando sua aplicabilidade como 
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ferramenta de auxílio ao diagnóstico em um ambiente clínico real.  

8.2 Principais Contribuições 

Foram alcançadas contribuições teóricas e conceituais nas áreas de reconhecimento de 

padrões de imagens médicas, de uso de informações textual dos pedidos de exames e 

cabeçalho das imagens DICOM, de indexação das imagens baseada nas características 

extraídas e na recuperação de exames a partir do conteúdo pictórico e conteúdo semântico 

coletado junto aos especialistas dos contextos apresentados. Além da contribuição teórica 

para a área de conhecimento, os seguintes resultados foram obtidos como indicadores de 

produtividade: 

 

 Desenvolvimento de um arcabouço teórico para aprimoramento de resultados de 

busca por similaridade em imagens médicas baseado nos conceitos de “Percepção 

Visual”. Foi proposto um algoritmo de “Definição automática de contextos”, aplicado 

já na etapa inicial de processamento de consultas, que possibilite a inclusão 

automática de conhecimento específico do domínio médico e a interação do usuário 

radiologista com os resultados da consulta por similaridade antes da realização da 

mesma.  

 Desenvolvimento de uma taxonomia que indique quais os melhores descritores de 

similaridade que melhor represente um subconjunto de imagens seguindo a percepção 

do especialista médico. Tal taxonomia é de extrema importância para ampliar a 

usabilidade e aceitação de sistemas de recuperação de imagens por conteúdo.  

 Adequação e criação de um novo modelo de dados para viabilizar o processamento de 

consultas por similaridade que permitam contemplar a percepção de similaridade do 

ser humano e a escolha automática de “Parâmetros de Percepção”.  

 Desenvolvimento de novos extratores de características específicos ao contexto, bem 

como o desenvolvimento de uma nova representação de imagens de coluna vertebral 

visando a construção de um CBIR Perceptual 

 Desenvolvimento de uma ferramenta CBIR estruturada e modular (o Higiia), que 

permite inclusão contínua de novos algoritmos de processamento, extração e seleção 

de características e recuperação por conteúdo. 

 Uma pesquisa/análise sobre a viabilidade da ferramenta desenvolvida ao ser utilizada 

em um ambiente real, bem como sua aplicabilidade como ferramenta de auxílio ao 
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diagnóstico e ensino médico. 

 

Os resultados alcançados contemplaram aspectos de pesquisa muito relevantes para a 

área de recuperação de imagens médicas e consultas por similaridade. Esses resultados 

apresentam soluções novas para problemas que têm sido pesquisados pelas comunidades de 

pesquisa em CBIR.  

8.3 Publicações Geradas  

As publicações geradas até o momento foram: 

8.3.1. Publicações em Periódicos 

 

a) PRoSPer: Perceptual similarity queries in medical CBIR systems through user 

profiles. Pedro H. Bugatti, Daniel S. Kaster, Marcelo Ponciano-Silva, Caetano Traina 

Jr., Paulo M. Azevedo-Marques, Agma J.M. Traina; Computers in Biology and 

Medicine, Volume 45, 1 February 2014, Pages 8-19, ISSN 0010-4825, 2013. 

 

 

8.3.2. Publicações em Conferências com Arbitragem 

 

b) Does a CBIR system really impact decisions of physicians in a clinical 

environment?. Ponciano-Silva, M.; Souza, J.; Bugatti, P.H.; Bedo, M.V.N.; Kaster, 

D.S.; Braga, R.T.V.; Bellucci, A.D.; Azevedo-Marques, P.M.; Traina-Jr.,C.; Traina, 

A.J.M.; In: 2013 IEEE 26th International Symposium on ComputerBased Medical 

Systems (CBMS), 2013, Porto. Proceedings of the 26th IEEE International 

Symposium on Computer-Based Medical Systems. v. 1. p. 41-46. 

 

c) A Differential Method for Representing Spinal MRI for Perceptual-CBIR. 

Ponciano-Silva, M.; Bugatti, P.H.; Reis, R.M.; Azevedo-Marques, P.M.; Nogueira-

Barbosa, M.; Traina-Jr.,C.; Traina, A.J.M.; In: 18th Iberoamerican Congress on 

Pattern Recognition (CIARP), 2013, Havana, Cuba. Lecture Notes In Computer 

Science Series, 2013. p. 1-6. 

 

d) Using boundary conditions for combining multiple descriptors in similarity 

based queries. Barroso, R.F.; Ponciano-Silva, M.; Traina, A.J.M.; Bueno, R.; In: 18th 

Iberoamerican Congress on Pattern Recognition (CIARP), 2013, Havana, Cuba. 

Lecture Notes In Computer Science Series, 2013. p. 1-8. 

 

e) Pattern recognition of diffuse lung disease in HRCT for content-based image 

retrieval and computer-aided diagnosis. Calabrez, L.; Ponciano-Silva, Marcelo; 

Azevedo-Marques, P. M. . In: CARS 2013 - Computer Assisted Radiology and Surgery, 

2013, Heidelberg. Proceedings of the 27th International Congress and Exhibition, 2013. 

v. 8. p. S338-S339 
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f) Higiia: A Perceptual Medical CBIR System Applied to Mammography 

Classification. Bedo, M.V.N.; Ponciano-Silva, M.; Bugatti, P.H.; Kaster, D.S.; 

Azevedo-Marques, P.M.; Traina-Jr.,C.; Traina, A.J.M.; In: Demo and Applications 

Session of the XXVII Brazilian Symposium on Databases (SBBD), 2012, São Paulo - 

SP. Proceedings of the SBBD 2012. Porto Alegre: SBC - Brazilian Computer Society, 

2012. p. 13-18. 

 

g) Integrating User Profile in Medical CBIR Systems to Answer Perceptual 

Similarity Queries. Bugatti, P.H.; Ponciano-Silva, M.; Kaster, D.S.; Traina-Jr.,C.; 

Traina, A.J.M.; In: SPIE Medical Imaging Conference, 2011, Lake Buena Vista, 

Orlando, USA. Proceedings of the SPIE Medical Imaging 2011. Los Angeles: SPIE, 

2011. v. 1. p. 1-12. 

 

h) MedFMI-SiR: A Powerful DBMS Solution for Large-Scale Medical Image 

Retrieval. Kaster, D.S.; Ponciano-Silva, M.; Bugatti, P.H.; Traina-Jr.,C.; Traina, 

A.J.M.; In: 2nd International Conference on Information Technology in Bio- and 

Medical Informatics (ITBAM), 2011, Toulouse, FR. Lecture Notes in Computer 

Science (LNCS). Berlin / Heidelberg: Springer, 2011. v. 6865. p. 16-30. 

 

i) A Proposal of a Reference Model for the Assessment of Content-Based Medical 

Image Retrieval Systems focused on Computer-Aided Diagnosis Applications. 

Souza, J. P.; Ponciano-Silva, Marcelo; Bugatti, P. H. ; Traina, A. J. M.; Braga, R. T.; 

Azevedo-Marques, P. M. .In: 8th Annual Health Technology Assessment International 

(HTAi) Meeting, 2011, Rio de Janeiro. HTA for Health Systems Sustainability, 2011 

 

j) Integrating User Preference to Similarity Queries over Medical Images Datasets 

Ferreira, M. R. P. ; Ponciano-Silva, Marcelo ; Amo, Sandra Aparecida de ; Pereira, F. 

S. F. ; Traina, A. J. M. ; Traina-Jr, Caetano ; Chbeir, R.. In: 23
rd

 International 

Symposium on Computer-Based Medical Systems (CBMS 2010), 2010, Perth. 

Proceedings of the CBMS 2010, v. 1. p. 1-6. 

 

k) OBERON: Integrando os Módulos PEP, Visualizador de Imagens Médicas e 

CAD de um Sistema de Informação de Saúde Bedo, Marcos Vinícius Naves; 

Ponciano-Silva, Marcelo. In: Congresso Brasileiro de Informática em Saúde, 2010, 

Porto de Galinhas. Anais do XII CBIS, 2010. v. 1. p. 1-6. 

 

8.4 Propostas para Trabalhos Futuros 

A seguir estão apresentadas algumas sugestões de tópicos que podem ser abordados em 

trabalhos futuros. 

 Refazer experimento prático de viabilidade clínica do CBIR em ambiente real 

considerando a nova abordagem proposta na tese, incluindo parâmetros de percepção 

e definição automática de contextos na ferramenta utilizada pelo radiologista. 

 Desenvolvimento de técnicas para recuperação de imagens médicas 3D, criando o 

conceito de consultas baseada em exames de consulta (e não apenas imagem de  
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consulta); 

 Desenvolvimento de novos extratores de características específicos aos principais 

contextos de imagens médicas; 

 Aplicação de algoritmos de detecção de lesões e reconhecimento de padrões para 

guiar consultas por similaridade; 

 Exploração de novas técnicas para avaliação de descritores de similaridade, bem 

como análise da interferência de operações como normalização local e global no 

desempenho de extratores  de características; 

 Desenvolvimento de novas técnicas de visualização de informações voltadas para a 

análise perceptual das características de baixo nível utilizadas na representação de 

conteúdo visual em imagens; 
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