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lr¡fnrduçáio
Considerações iniciais

Tl-#"î";ä:;";,*"* ;--"J-::i"Ï::::-"
desenvolvimento fascinante da tecnologia da Informática e suas aplicações' um importante processo de mutação está

atualmente sendo atravessado, o qual consiste da migração de uma sociedade de produção industrial para uma

sociedade marcada pera informação e pelo conhecimento. A informa çáo ê aessência e resurtado de qualquer atividade

humana

O computador é uma máquina de processamento de informações, uma ferramenta para armazenar, manipular e

recuperaf dados. Com ele tem-se capacidade de getar, arrnazeîar ou processar informações de uma maneira e a uma

extensão nunca antes possíveis. Estas informações podem ajudar a tomar decisões, entender o mundo, e controlar sua

operação. Entretanto, no momento em que o volume de informação cresce' um problema surge: Como essas

informações podem ser efetivamente e eficientemente transferidas entre a máquina e o homem? Dar ao computador a

habilidade de expressar seus dados em um formato gráfico facilita, e muito, sua capacidade de prover informações ao

usuário. costuma-se dizer que a imagem é o Esperanto - a Linguagem Mundial [costa92]' Um diálogo pode ser

facilmente estabelecido através de um meio gráfico. Esta forma de interação do usuário com a máquina é denominada

computação Gráfica Interativa [HaningtonST], e permite a comunicação através de figuras, gráficos e diagramas'
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AtravésdaComputaçáoGtâficapode-sepilotaraelonaves,caminharatravésdeedifíciosSemqueestesestejam

construídosr, ou até visualizar as revoluções dos átomos. Existem infinitas aplicações para a Computação Gráfica'

AMedicinaé,talvez,umadasciênciasquemaistemsebeneficiadocomoavançodastecnologiaseda

Informática. o início foi a invenção dos Raios-X, em 1g95, pelo fisico alemão wilhelm Röentgen, que possibilitou a

visualização da anatomia interna do homem sem a necessidade de cirurgias, que são invasivas e arriscadas' Hoje já

falamosemaquisiçãodiretadeimagensemtrêsdimensõespelosequipamentosdetomografia,ouemvisualizaçãodo

campo biomagnético [Costa93]'

TudoissonãoseriapossívelSemoavançodastécnicasdeComputaçãoGráficaeProcessamentodelmagens.

A Visualização de imagens médicas em duas e três dimensões oferece a oportunidade de melhor entender e coletar

informações para diagnóstico e terapia pelos profissionais da área' Ainda' a visualização é valiosa e aÎ/aerfte parc

estudantes e pesquisadores, fazendo com que caminhem por dentro do corpo humano sem que este seja violado'

Infelizmente para o profissional, nenhum método completamente satisfatório de visualização de imagens médicas ainda

existe [Toennies90].

uma das recentes alavancas para a disseminação da Informática na sociedade foi a ainda crescente explosão da

interligação e comunicação entre os computadores, hoje protagonizada pela rede Internet e o seu protocolo básico

TCp/1p. A telemedicina e o diagnóstico à distância são algumas das aplicações médicas onde as redes de computadores

demonstram sua real utilidade, e reforça a idéia do avanço da ëtteamédica com a Informática'

Objetivos da dissertação
ste trabalho apfesenta estudos desenvolvidos na área de imagens médicas, com enfoques na visualização

e diagnósticos de imagens oriundas de equipamentos de tomografia, através de um pacote completo deE
visualização em duas e três dimensões. Ainda é dado enfoque à disponibilização dessas imagens em Rede de

computadores, fazendo com que, de qualquer ponto de rede, um profissional possa fazer a análise e diagnóstico da

mesma.

I Através de técnicas de Realidade Virtual,que usa a Computação Gráfica para visualização de imagens'
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o sistema foi desenvolvido para utilizar as estruturas Voxel e octree Linear na representação dos dados

tridimensionais, e usufrui de alguns do protocolos padronizados da pilha TCP/P'para comunicação entre

computadofes e transferência de imagens entre eles, além de várias outras técnicas de computaçáo grâftcae

processamento de imagens, descritas e detalhadas ao longo do trabalho' Ainda' o sistema utiliza a arquitetura cliente-

servidor, onde um conjunto de ferramentas de visualização é destinado a facilitar a análise' evitando assim possíveis

erros de interpretação de seu conteúdo'

Organização da drsse rtação

E 
ssa dissertação está organizadaemT (sete) capítulos inclusive esse' que introduz os objetivos e

la ¡técnicas que foram utilizadas na monografia. o capítulo 2,rclataum pouco da história das imagens

médicas, e como elas ajudaram aos profissionais da área no auxílio ao diagnóstico' Um sistema

completo de visualização de imagens médicas, título do capítulo 3,relatatodos os plocessos por onde as imagens

oriundas de equipamentos de aquisição da Medicina passam, desde a sua geração até o diagnóstico' As técnicas

descobertas e utilizadas com relação ao processamento de Imagens, Computação Gráfica e Redes de Computadores são

descritas neste capítulo. O capítulo 4 relaciona como foi implementada uma pafte do sistema descrito teoricamente no

capítulo 3, os seus módulos e as suas interfaces. A conclusão desta monografia, o apêndice (com imagens do sistema

desenvolvido) e as referências bibliográficas utilizadas estão descritas nos capítulos 5, 6 e 7, respectivamente'
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lntrodução
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avanço tecnológico que hora presenciamos, as Imagens Médicas fixaram-se como complemento indispensável para

umapráticamédicamaisprecisa,eficienteeobjetiva[Tachinardi93]'

o início de tudo isso foi a invenção dos Raios-X,descoberta que concedeu um prêmio Nobel ao seu inventor'

Com o tempo, surgiram outras técnicas [Mello93] como a Ultrassonografia, Imagens Radioisotópicas' Imagens por

Ressonância Magnética, Imagens por Emissão de Pósitrons, visualização Térmica e Visualização do Campo Magnético

(algumas destas imagens são apresentadas na figura 2.1). ATomografia Computadorizadafoium importante meio para

o avanço obtido na área de Diagnóstico de Imagens, e é o melhor exemplo da aplicação de técnicas de Computação

Gráfica em Imagens Médicas. A importância da Tomografia Computadorizada fez com que dois outros Prêmios Nobel

fossem concedidos a trabalhos na írea, o de Medicina em 1979, e o de Química em 1982'
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(a)
(b)

(c) (d)

Figura 2. I : TomograJia computadorizada axial (a); imagem por ressonôncia magnética (b); ilustraçõo de um exame de

ultrassonografia (c), e um típico Raio-X de um crânio (d)'

A desco berta dos Raios'X
s Raios-X não foram desenvolvidos, eles foram descobertos, e quase que por acidente [Bushong93]

Durante os anos lg70 e 1880 muitos laboratórios de fisica de universidades estavam envolvidos na

investigação da condução dos raios catódicos,ou elétrons, através de um grande tubo de vidro com vácuo parcialmente

presente conhecido por tubo de Hittorf-Crookes2.Wilhelm Conrad Röentgen, um fîsico alemão' estava fazendo

experiências com o tubo quando descobriu os Raios-X'

2 Tubo este desenvolvido por um grupo de cientistas na época: Hertz, Hittorf, Crookes e Lenard'
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Em g de novembro de 1gg5 Röentgen estava trabalhando em seu laboratório, na universidade de würzburg

(Alemanha)[Bushongg3].olaboratóriofoiescurecidoe,praticamente,eleenvolveutodootubodeCrookescompapel

fotográfico preto para melhor visuarizar os efeitos dos raios catódicos no tubo. uma râmina coberta por pratinociamida

deBório,ummetalfluorescente,estavaemcimadeumabancada,próximoaotubo.Nenhumaluzvisívelescapoudo

tubodecrookes(porcausadopapelpretoemvolta),masRöentgennotouqueaPlatinociamidadeBáriofluoresceu

independente da sua distância do tubo. A intensidade da fluorescência aumentava quando a lâmina eratazidapara

próxima do tubo, conseqüentemente, existia pouca dúvida sobre a origem do estímuro da fluorescência' Imediatamente'

Röentgen começou a investigar aquela luz ..X,, 
, como ele a chamou, interpondo vários tipos de material - madefua,

alumínio, sua mão _ enfe o tubo de crookes e a lâmina fluorescente. Sua pesquisa continuou por várias semanas'

É interessante analisar alguns fatos relativos à descoberta dos Raios-X por Röentgen' Primeiro' a descoberta

foi quase que por acidente. Segundo, provavelmente não menos do que uma dúzia de cientistas contemporâneos de

Röentgen também já tinha observado tal efeito, mas nenhum deles reconheceu seu significado ou procurou investigá-lo'

Terceiro, Röentgen conduziu sua descoberta com tal vigor científico que' em pouco mais de um mês' ele já tinha

atribuídoquasetodasaspropriedadesdaradiaçãoXconhecidashoje.Suainvestigaçãoinicialfoiextremamente

completa, e ele relatou os resultados para a comunidade científica antes do fim de 1895' Por este trabalho ele recebeu'

em 1901, o primeiro prêmio Nobel em física. Finalmente Röentgen reconheceu o valor de sua descobertaparu a

Medicina. Ele se tornou o primeiro radiografista quando produziu e publicou uma série de quatro fotografias para

acompanhar seu primeiro artigo: um conjunto de pesos, uma bússola, um pedaço de metal e uma das mãos de sua

mulher.

Ontem e hoie

A"'-"':l#ä':::î:"::::::;-:,::Ï-;:"j-"*-::Ïï-,"'
entre órgãos e regiões de processos patológicos' Entretanto, o número de aplicações cresceu onde as operações estão

ficando muito complexas para serem executadas com base em um modelo mental' Tais aplicações são, por exemplo' o

diagnóstico de fraturas complexas, a visualização de órgãos complexos do crânio, a produção de implantes em

Ortopedia,oplanejamentoecontroledaCirurgiaPlástica'etc[Toennies90]'
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Embora a modalidade de Tomografîa computadorizada mais conhecida seja a Tomografia por Raios-X' o seu

conceito é aplicado com oufas fontes, como Radioisótopos, Pósifons e Ressonância Magnética' já mencionadas

anteriormente. Tais modalidades produzem seqüências de fatias representando uma aproximação discreta de funções

relacionadas à anatomia e fisiologia do corpo humano, a partir do tomógrafo ou outo equipamento de aquisição' Nos

sistemas tradicionais de cr, as imagens são formadas por fatias bidimensionais, calculadas apafüt de uma reconstrução

das projeções fomecidas pelo equipamento de aquisição' e apresentadas em um plano qualquer do espaço

tridimensional. Sistemas mais recentes já incorporam a capacidade de representar a cr no espaço voxel (3D), a partir

do empilhamento de fatias bidimensionais. o tomógrafo construído pela usP-são carlos' por exemplo' faz a

reconstrução tridimensional verdadeira a partir das projeções adquiridas' com uma taxa de erro nula ou quase nula

[Tannús87, Traina93].

Apesar de já iniciada a implementação das técnicas de visualização e processamento de imagens médicas em

3D neste trabalho, o seu uso é ainda uma controvérsia lstytzgl] (uma revisão completa de uma dé'cada de uso das

imagens médicas tridimensionais é encontada em [Hemmy94], [Zonneveldg4a] e [Zorureveld94b])' Entretanto' como

dito por Vannier [VannierST], "a despeito de suas limitações, as imagens médicas em 3D vieram para ficar"' Esta

declaração é confirmada pelas expectativas de investimento no mefcado de imagens médicas tridimensionais nos

Estados unidos lzowreveldg4a], cujo crescimento é esperado paruafaixados us$ 100 milhões este ano'
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um sistema completo de captação e visualização de imagens médicas é composto basicamente pelos módulos

[Costag4,Tachinardig3 ], apresentados na fi gura 3' 1

Figura 3.1 - Etapas de um sistema completo de Tomografia Computadorizada'

Sisúema de aquisição de imagens
sequipamentosdeaquisiçãodeimagensmédicasgeram'emsuamaioria,filmes(ouchapas)

provenientes de imagens analógicas captadas do corpo humano. A já radiologia está adotando as

imagens digitais em detrimento do alto custo (e viabilidade) destas imagens analógicas' O processo completo de

aquisição de imagens médicas poderia ser descrito como uma transformação de um processo fïsico ou sinal elétrico'

que pof sua vez é digitalizado por um periferico conhecid o por conversor Analógico-Digital'

Armazenamento

Visualização

Segmentação

lnterpolação

Tratamento

Aquisição
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Existem à disposição da Medicina inúmeros equipamentos de aquisição de imagens' e dentre eles já são

realidade os que geram imagens digitais. Para os que não fornecem estas imagens, existem tês métodos básicos para

transformar as imagens analógicas em digitais [Tachinardig3]: digitalização de imagens em firmes, chapas radiográficas

ouimpressõesdiversas,digita|izaçáodevídeoeaquisiçãodireta.oprimeirométodolti|izascannersespeciaispara

permitir a digitalizaçáo de imagens geradas por sistemas antigos, que não possuem saídas analógicas ou digitais que

permitem a captura das imagens diretamente pala o computador' O segundo é usado em equipamentos que geram sinais

de vídeo, como poÍ exemplo os fluoroscópios e os equipamentos de ultrassonografra' A aquisição direta é a forma mais

adequada e modema; equipamentos de Tomografia computado Åzada emgeral, bem como as novas gerações de vários

equipamentos, já são desenvolvidos com conexões diretas para os computadores'

Tratamento de imagens
s imagens adquiridas geralmente necessitam de operações ou técnicas de tratamento, tais como

realce ou normalização. Estas técnicas podem ser usadas mesmo se os dados não estiverem

em uma forma visível. A manipulação de dados de imagem visíveis é apenas um dos muitos usos do processamento de

imagem (provavelmente o mais predominante). Existem quatro diferentes classes de algoritrnos de processamento de

imagens que são aplicados no tratamento das imagens [Gonzalez87, Lindley9l] :

1. Operações pontuais: São operações que alteram os valores dos pixels da imagem baseadas somente no valor

originaldopixel,epossivelmentenasua|ocaltzaçáodentrodaimagem;

Z. Operações Locais (ou de Área): São processos que alteram os valores dos pixels baseados no valor do pixel

original e dos seus vizinhos;

3. Operações de Frame3 (ou Quadros): São processos que alteram os valores dos pixels dentro de uma imagem

baseados nos valores dos pixels presentes em uma ou mais imagens adicionais;

4. Operações Geométricas: São operações que alteram a dishibuição e alocalizaçáo de pixels em uma imagem,

baseadas em algumas transformações geométricas'

3 As operações de frame e as operações geométricas não são implementadas neste trabalho'
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Operações Pontuais
As operações ponfuais estão entre as mais fundamentais no processamento de imagens, são as mais simples e,

provavelmente, as mais freqüentemente utilizadas em algoritmos no processamento de imagens' Como dito

anteriormente,osalgoritrnosnestasoperaçõesmodificamovalordopixeldeumaimagembaseando.sesomentenoSeu

valor (e algumas vezes na sua localização); nenhum outro valor de pixel é envolvido na tansformação' Em geral' os

processos pontuais não modificam o relacionamento espacial dentro de uma imagem' Por esta razão' estas operações

não podem modificar o detalhe contido nas imagens'

As operações pontuais utilizadas neste trabalho são:

1. Brilho;

2. Contraste

3. ImagemNegativa,e

4. Pseudocolor2ação

Brílho
A aparência de uma imagem pode ser visualmente melhorada por ajustar seu brilho. O Brilho é uma operação

pontual que adiciona (ou subtrai) um valor constante para (ou de) pixels de uma imagem' Expressada algebricamente'

um pixel com intensidade | é transformado como:

v=v+b

onde å é a constante de brilho, que pode ser positiva ou negativa. Se å é positiva, o brilho do pixel aumenta; se

negativa, o brilho diminui. A figuras 3.2a,3.2b e 3.2c ilustram o efeito da operação brilho em uma imagem médica'
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(a) 0) (c)

Figura 3,2: Ilustração do brilho na itnagem original (a), com pouco (b) e muito brilho (c).

Contrøste

Todos nós temos um sentimento intuitivo da definição do contraste: a distribuição, na imagem, da claridade e

da escuridão. Imagens com pouco contraste s?ro caracÍerízadas como sendo, na sua maioria, ou toda clara ou toda

escura. Imagens com alto contraste parecem' por outro lado, que utilizam uma grande faixa de tons de cinza'

O histogramas é a ferramenta ideal para examinar o contraste de uma imagem' Histograma é um gráfico de

dishibuição de valores de intensidade de pixel em uma imagem, ou parte dela. Eles podem indicar rapidamente o estado

do brilho e contraste de uma imagem, portanto é uma ferramenta de extremo valor no processamento de imagens' Um

típico histograma é ilustrado na figura 3.3. Ele mostra o número de ocorrências de valores de pixels versus os valores

de pixels.
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lonz de cinza, de 0 a 255

Figura 3.3: Histograma da imagem apresentada nafigura 3'2a'

Com o aumento do contraste da imagem, os detalhes aparentes também crescem. Entretanto isto é um

fenômeno do olho/cérebro humano (a quantidade de detalhes na imagem não muda).
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As imagens são agrupadas em três categorias de contraste [Lindley9l]:

Imagens com baixo contraste: são compostas por uma faixa limitada de tons' e são normalmente ou muito

claras ou muito escuras. No histograma esta condição é detectada quando todas as amostras da imagem estão

agrupadas juntas e ocupam apenas uma pequena porção dos valores de amostra de pixels possíveis' Se este

agrupamento tende para o lado esquerdo do histograma (valores mais baixos) a imagem tende a ser escura' Se

o agrupamento tende para os valores mais altos, a imagem tende a ser mais clara' Note que é possível ter uma

imagem com pouco contraste que não é nem muito clara nem muito escura' quando todos os valores dos

2.

pixels estão agrupados no centro do histograma'

rmagens com bom contraste: exibem uma grande faixa de níveis de cinza, sem qualquer uma predominante'

Imagens com bom nível de contraste, geralmente, apresentam um melhor efeito visual' Elas tem a maioria dos

possíveis valores de níveis de cinza sendo usados'

Imagens com alto contraste: da mesma forma que em imagens com bom contraste' estas também contém

uma grande faixa de níveis de cinza. Entretanto, as de alto contraste contém grandes áreas que são dominadas

por cores escuras e outras grandes áreas dominadas por níveis de cinza claros'

Alargamento do contraste

Imagens que exibem pouco contraste podem ser melhoradas por efetuar a operação chamada Alargamento do

Contrastea. Esta operação usa o histograma onde o agrupamento dos valores dos pixels ocoffe' Para realizar isto' o

histograma é varrido do valor mais alto para o valor mais baixo, pafa encontral o primeiro valor do pixel que excede

uma faixa de valores de pixels especificada, aqui denotad a threshold' Aos pixels de valor abaixo do th¡eshold mais

baixo são atribuídos o valor zero. Aqueles acima do threshold mais alto são atribuídos o valor máximo dos pixels' os

pixels de valor entre os dois threshold são escalonados para preencher a faixa completa de pixels (do valor mínimo ao

máximo permitido). o resultado deste processo é uma imagem que melhor utiliza níveis de chtza' resultando em uma

aparência mais balanceada. As figuras 3 .4a e 3.4b ilustram um exemplo do uso do contraste em imagens médicas'

I

a 
do inglês contrast streching
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(a) (b)

Figura 3.4: Imagem original (a); e a mesma imagem com alto contraste (b)'

Imøgem negat¡vø

Imagens negativas (como uma analogia aos negativos fotográficos) são fáceis de ser produzidas usando

operações pontuais. A idéia é fazet aparteda imagem que é clara, escura, e o que é escuto' claro' Isto é realizado

através da subhação do valor do pixel pelo máximo valor possível dos pixels' A negação de uma imagem completa é

útil quando procura-se detalhes em partes claras de uma imagem. O olho humano é muito mais capaz de reconhecer

detalhes em uma área escura do que em uma clara [Lindley9l]'

Pseudocolorízação

Esta é uma técnica que troca o valor da intensidade de um pixel em tons de cinzapor cores, em uma imagem'

O primeiro passo neste processo é selecionar o número e o valor das cores a ser usadas. Esta troca pode ser total,

resultando em uma imagem totalmente colorida, ou parcial, enfocando apenas algumas faixas de valores de tons de

cÍua.

Operações locais

As operações locais, também chamadas de operações de âtea,usam uma ârea ao redor do pixel para derivar

informações sobre uma imagem. A íreade pixels usada nestas operações é referida como vizinhanças' A vizinhança é

geralmente uma matriz de valores de pixels bidimensional, com cada dimensão tendo um número ímpar de elementos'

5 do inglês neighborhood.
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o pixel de interesse (pixel no qual o valor está sendo trocado por um outro valor, como resultado de um cálculo

algorítmico) reside no centro desta vizinhança'

As operações locais são tipicamente usadas para filtragem espacial e alteraçáo da própria estrutura da imagem'

Elas pOdem ,,aguçAr" a imagem, acentuando as mudanças de intenSidade, ou "suavizar-las", tomandO as mudanças de

intensidade menos abruptas; ainda podem prover outras formas de melhoria nas imagens' Estas operações são divididas

em dois grupos:

1. Transformações lineares: aquelas em que os pixels vizinhos ao que está sendo calculado influenciam no

novo valor segundo uma contribuição linear dos mesmos. Tais operações incluem superposição e convolução

de imagens (a ser detalhado abaixo).

2. Transformações não-lineares: utilizam outra forma de arranjo que não a linear.

Convolução

Um dos algoritmos clássicos do processamento de imagens é aquele que efetua a convolução entre imagens,

sendo comumente usado pararealizar filtragem espacial e procurar peculiaridades na imagem lTtana92l'

Esta operação substitui o valor de um ponto pelo valor obtido através de uma operação linear do ponto e de

seus vizinhos, sendo que são atribuídos "pesos" aos vizinhos e ao ponto. Estes pesos são colocados em uma matriz,

usualmente de dimensão peqgena, chamada de máscara. Se para obter um novo valor de um ponto deseja-se que

apenas os vizinhos imediatos influenciem, escolhe-se uma máscara de dimensão 3 x 3, onde o ponto base para a

geração do novo ponto é colocado no centro da máscara'

Dadas duas imagens A(xy) e B(xy), com I = 0,1,...M -l " 
y = 0,1,...,¡y' - 1, a convolução destas

duas imagens éumaterceiraimagem C(*y) com.tr =0,1,...JV[ -l " 
y = 0,1,...,N - 1, dadapela seguinte

expressão lTr aina92, LindleY9 1 I :

C(xy)= #Ð,7"A(m,n)oB(¡ - 
m,y - n)
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E para os valores do bordo da imagem, que se encontram fora dos intervalos [0,M — 1] e [0,N —1], deve-se 

utilizar as seguintes relações: 

A (x y)= A (x ,N - y) 

A (- x ,y)= A (M - x ,y) 

As relações acima são equivalentes a considerar uma imagem A (x ,y) definida em [0,M —1] e [0,N — 1], 

como definida em [— M,M —1] e {—N,N - 11. O resultado da convolução de A por B num ponto p é, na 

realidade, uma média ponderada dos pontos de A, onde os pesos são dados pela imagem B. 

A seguir são apresentadas algumas máscaras normalmente utilizadas para filtragem espacial [Lindley91]: 

Filtros passa-baixas Filtros passa-altas 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 —1 —1 —1 O —1 O 1 -2 1 
9 9 9 10 10 10 16 -8-  16 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 9 -1 -1 5 -1 -2 5 -2 
9 9 9 10 5 10 8 4 8 

1 1 1 1 1 1 1 1 	1 -1 -1 -1 0 -1 0 1 -2 1 
9 9 9 10 10 10 16 -£ 16 

Filtro de realce Filtro da média 

-1 -1 -1 1 1 1 

-1 17 -1 1 1 1 

-1 -1 -1 1 1 1 

As figuras 3.5a, 3.5b e 3.5c exemplificam o uso da convolução, através de filtragem digital, em imagens 

médicas. 

24 



(a) (b)

(c) (d)

Figura 3.5: Apresenta o uso da convolução na ímøgem original apresentada na imagem (a)' As

máscaras usadasforam: média (a), passa-baixas (b)' e realce (c)'

lnterpolação
espaçamento entre as fatias adquiridas normalmente é diferente da distância entre os pixels na

imagem, nos dando noçäo de um volume pequeno, ou causando outras distorções de visualização

portanto, para formar um volume contínuo das imagens esparsas, além do empilhamento das fatias adquiridas, é

necessário gerar novas fatias intermediárias para preencher os espaços entre elas. Os valores de densidade dos pixels

intermediários são estimados por calcular uma média linear dos valores de densidade dos pixels encontrados nas fatias

vizinhas originais. Três abordagens tem sido largamente usadas [Stytz9l]: interpolação do vizinho mais próximo,

interpolação trilinear e interpolaçã o por Splines. A interpolação do vizinho mais próximo estima o valor da densidade

usando o valor dos pixels de mesma posição das duas fatias vizinhas, enquanto que a interpolação trilinear estima o

valor de densidade tomando uma média dos oito pontos mais próximos do novo a ser gerado. A estimativa através da
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interporação de paraméhic as sprines[Faring0] é feita por calcular os demais pontos que perfazem a c,rva polinomial

cujoscoeficientessãoasposiçõesrelativasdospixelscommesmadensidadedaimagem.

Segmentação
Segmentação é uma etapa não obrigatória neste processo completo de TC, mas de extrema

no diagnóstico preciso. Ela consiste na extração de um objeto (ou superficie) de interesse

de uma cena. A forma mais comum de segmentaç áo ê o thresholding,pelo fato de que esta segmentação funciona bem

em imagens obtidas de tomógrafos por Raios-X, também bastante comum no meio comercial' A segmentação de

imagenspotthresholdingéatécnicadeloca|izarregiõesemumacenaquetemmesmaspropriedades'oobjetivodeste

método é formar uma cena binaria, atribuindo a todos os pixels dentro do objeto de interesse o valor de 1' e a todos os

outros o valor de 0, da seguinte forma: o usuário indica uma faixa de densidade de varores de píxels que englobe a faixa

de valores de densidade de pixels do objeto a ser selecionado [Stytz9l]'

(a) (b)

Figura 3.6: Segmentaçõo por thresholding da imagem original ilustrada naJìgura (a), seguido de (b) uma convolução com uma

matriz passa-altas e a inversão das cores (imagem negativa)'

Ossos mosÍam níveis de cinzabemcaracterísticos, portanto a segmentação por thresholding é eficiente em

imagens de Raios-X (frgura 3.O. É muito dificil extrair a superficie de objetos com tecido mole, como cérebro ou

músculos, pois o contraste entre estes objetos é pobre [Bomans9o]. Em imagens por Ressonância Magnética o contraste

entre estes diferentes tecidos é muito maior que em imagens por Raios-X, mas não existe uma correspondência única

entre faixas de níveis de chtzae diferentes tecidos, conseqüentemente thresholdingnáo é indicado para imagens obtidas
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poIRessonânciaMagnética.Deve-seaplicarumoperadordedetecçãodebordaparaencontrarassuperficiesnas

imagens em 3D'

Adetecçãooudeterminaçãodabordabietridimensionaltambéméumaabordagembastanteutilizadana

segmentação de imagens. Os algoritrnos correspondentes requerem que seja informada vma semente para iniciar a

detecçãodasuperfîcie,queérea|jzadaatéquetodososobjetoscomasmesmascaracterísticasdasementetenhamsido

selecionados.

uma outra altemativa para detecção de borda , e qr¡e funciona bem em imagens geradas por equipamentos de

RessonânciaMagnética,éaaproximaçãodooperadordeMarr-Hildreth[Man80],nasuaextensãotridimensional

[Höhne9O, Bomansg0]. O operador em duas dimensões é definido por:

C(x, Y) = L (I (x' Y)* G(x'Y'o))'

onde l(x,y) éaimagem, G(x,y,O) éafunçãogaussiana, A éooperadorlaplaciano'e C(x'y) éocontomo

(bordo) da imagem. Este operador primeiramente amacia o volume de dados pala remover estruturas com componentes

de mais alta freqüênc ia. os zero-crossing de 1 são considerados como superficies, e por definição, elas são fechadas' e

isto é muito importante para a visualizaçáo fidimensional'

Visualização de imagens
Esta seção apresenta uma classificação das diversas alternativas de visualização de imagens médicas, em

ambientes bi e tidimensional. Ainda são ressaltados outros fatores, que ponderam bastante no plocesso de visualização'

como a resolução espacial e a profundidade dos pixels, e o tempo gasto para que a imagem seja apresentada ao usuário

final.

Dentre as principais técnicas de visualização destacam-se a visualização de fatias (em 2D) e as visualizações

baseadas em superfîcie e voxels (em 3D). Ainda é abordado arenderwaçáo. de superficies e volumétrica' A utilidade

das técnicas de visualização em 3D é impulsionada pelas dificuldades em extrair estruturas anatômicas e fazer

mensurações em imagens médicas fsundaramoorthy9 5 ]'

6 do inglês rendering.
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Visualização de fatias

Estatécnicaéamaissimplesdeserimplementada,eêamaisutilizadaemtomógrafoscomerciais.Consisteem

mostrarcadafatiadosdadosdovolumeadquirido,umaauma.Suagrandedesvantagemvemdofatodousuárionãoter

uma noção volumétrica das imagens, por não transmitir seu posicionamento no volume, podendo acarÍetar em possíveis

enos na sua interpretação [Costa94]'

Visualização baseada em superfícies

O processo de visualização de imagem nesta categoria segue o seguinte princípio: primeiramente um detector

de superficie é aplicado no conjunto de dados, resultando no bordo a ser visualizado; então primitivas geométricas são

encontradas para a superfîcie detectada, onde finalmente a replesentação geométrica final é renderizada [Fuchs89]' As

diversas técnicas desta modalidade diferem umas das outras na escolha das primitivas e na escala na qual elas são

definidas.

Este método possui algumas características desejáveis: as primitivas geométricas são compactas, tornando

barato o armazenamento e a tansmissão; também existe um alto grau de coerência espacial, tornando a renderização

eficiente. Infelizmente, o ajuste automático das primitivas a partir da superfície detectada é raramente correto' forçando

a participação do usuário.

Neste tipo de visualização, os elementos são representados por seus pontos de bordo, resultando em uma

técnica do tipo Boundary-Representation (B-Rep) [Foley90], ou uma triangulação da superficie [Foley90]'

Visualização baseada em Voxels

A maioria dos dados gerados por equipamentos de aquisição da fueamédica (aquisição volumétrica), ou

consiste de uma seqüência de fatias bidimensional, ou mesmo é resultado da produção de um volume, por meio do que

é chamado aquisição direta de volumes.

Um voxel é análogo ao pixel, na sua versão tridimensional. Ele tem um único tamanho, e é representado, no

espaço do objeto, pelos seus três valores de coordenadas. Para representar um volume, um conjunto de matrizes de

pixels bidimensionais são combinados (empilhados), possivelmente com a:utilizaçáo da interpolação para gerar fatias

intermediárias, formando uma matriz tridimensional de voxels (fìgura 3.7)'
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Figura 3.7: Seqüência de fatias produzindo um volume de dados tridimensionais. 

O volume contendo os dados da imagem deve ser projetado em um plano de visão para sua apresentação ao 

usuário. Portanto, urna projeção é necessária, consistindo na identificação dos voxels pertencentes à superfície do 

objeto de interesse no volume de dados da imagem. Isto pode ser feito pelo método de Ray-Casting (traçado de raios) 

[Levoy88], onde para cada pixel do plano de visão é lançado um raio em direção ao volume de dados, penetrando-o até 

encontrar o primeiro voxel pertencente ao objeto de interesse. Para garantir a visualização de qualquer ângulo 

escolhido pelo usuário, transformações geométricas (rotação e translação) podem ser aplicadas ao plano de visão ou ao 

volume de dados da imagem. Porém, é mais rápido computacionalmente fazer transformações somente ao plano de 

visão do que em todo o volume de dados. Alternativamente, voxels podem ser pintados diretamente na tela pelos 

métodos front-to-back ou back-to-front [Fuchs89], como ilustrado nas figuras 3.8a e 3.8b. 	 .. 

(a) (b) 

Figura 3.8: Seqüência de 9 fatias empilhadas, formando um volume 3D, visualizada por front-to-back (a) e back-to-front (b). 
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Octree e Octree Líneør

octrees[Sametg4, sametg0] são uma variante hierárquica da visualização por voxel (também conhecida por

Enumeração Exaustiva), projetada para suprir a deficiência de requisitos excessivos de atmazenamento desta

abordagem, portanto eficiente para um volume de dados com atributos iguais (níveis de círza'por exemplo)' como no

caso de imagens segmentadas'

Aregiãooctreeébaseadanasubdivisãorecutsivadaimagememoitooctantesdeigualtamanho.onóraiz

corresponde à imagem por completo; os filhos de um nó subdividido representam os octantes denominados 0' l' 2'3' 4'

5, 6 e 7;os nós folhas correspondem aqueres blocos nos quais nenhuma subdivisão adicional é necessária' um nó folha

é denominad o preto ot¡ brancodependendo de seu correspondente bloco estar inteiramente dentro ou inteiramente fora

da região representada. Todo nó não folha é denominado cinza. Afrgura 3.g ilustra um exemplo de representação de

dados usando a estrutura Octree'

(c)

Figura 3.9: Llm exemplo de um obieto tridimensional (a); sua d'ecomposição em blocos þ), e sua representação em ánore (c)'

Gargantini [Gargantini82a] desenvolveu um algoritrno para implementação de uma Octree de forma linear,

onde apenas os nós pretos sáo armazenados, e a sua representação implicitamente codifica o caminho daraiz ao nó' A

Octree Linear introduz uma economia de pelo menos 80% das localizações de memória requeridas pela Ochee

convencional [Gargantini8 2b].

As imagens tridimensionais segmentadas podem ser visualizadas através do modelo Octree por duas maneiras:

(1) pelo fato da octree manter todos os elementos do objeto em um formato espacial pré-ordenado' os voxels podem

ser projetados na tela pelos método sfront-to-back ou back-to-front, semgrande esforço, além de já apresentarem suas

superfícies internas escondidas [Gargantini83]; (2) pode-se também visualizar o volume 3D por primeiro mapear o

objeto dado em seu bordo (ou superfície) tridimensional e então projetá-lo na tela' enquanto faz-se um teste de

RAE

(A)

(B)
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visibilidade. Isto pode ser realizado utilizando-se o algoritmo de traçado de raio, já mencionado anteriormente' ou

ouûos algoritrnos como os apresentados por Gargantini e Atkinson [Atkinsong4, Atkinson85]. Estes eliminam as

superfîcies internas entre nós de mesmo tamanho enquanto deletam os nós internos, e termina apenas quando festam os

nós de bo¡do. Ambas entrada e saída destes algoriùrros são octrees Lineares.

Renderização
Usando algum dos métodos de visualização em três dimensões descritos acima, o volume inteiro (ou o objeto

de interesse serecionado) ainda pode ser renderizado rstytzgrl. o rendering, em imagens médicas, é a técnica onde são

aplicadososseguintespassos:formaçãodovolume,classificação'detecçãodesuperficie'rotação'sombreamentoe

projeção (a detecção de superficie e o sombreamento são passos opcionaisT) [Ney90]' As duas maiores abordagens em

rendertzaçàodeimagensmédicassãoarenderizaçiodesuperfíciesearenderizaçãovolumétrica.

Renderizuçã.o de suP erfícíes

Paracalculararenderizaçáodesuperficies,osdadosdeentradadevemserprocessadospalaextrairuma

superfície desejada, através de uma crassificação. Esta classificação é feita por separar os dados nas classes de objeto de

interesse e objeto que não interessam'

Glassificação

A classificação ahibui a cadavoxera pofcentagem de diferentes materiais nele existentes. Há quatro tipos de

materiais que podem ser separados pela atenuação de equipamentos de tomografia: ar' gordura' tecido e osso

[Ney90]. Em geral, cada voxel representa uma mistura destes quatro materiais' No entanto' como este processo

de classifîcação é de naturezaprobabilística, é assumido que não mais de dois materiais tenham valores

sobrepostos [de Geus93]. As misturas comuns são ar-gordura, gordura-tecido e tecido-osso' A figura 3'10

ilustra a função genérica que representa um pfocesso comum de classificação de um dos materiais'

? quando estes passos são omitidos as imagens geradas são denominadasunshaded imagens' ou imagens

imagens nas quais os passos são incluídós sáo shad.ed images, ou imagens sombreadas.

não sombreadas; e as
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Classificação Típica de um Material em Tomografia
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Figura 3.10: Este gráfico ilustra uma classificação típica, ou seia, a atribuição de porcentagens a diferentes tipos materiais (ar'

gordura, tecido ou ouo¡ 
"^-"o,o 

voxel. Os ponio, ¿.2 f iao os-níveis de porcentaþm zero'bs pontos B e D são as fronteiras dos
' -- 

100%. O^ponto C ë o numero nominal CT para este møterial'

Aimagemresultanteforneceumavisualizaçáodasuperficievisíveldeumúnicoobjetodentrodoespaço3D'

Nota-sequenestepassoaimagemresultantepodesergravada;comissorcnderizaçóessubsequentesdomesmoobjeto

podem ser realizadas sem passar novamente pela classificação'

Ren derizøç ão v olu m étr¡ c ø

A renderização volumétri catralaos voxels como volumes opacos ou semi-opacos' com a opacidade de cada

voxel determinada pelo seu valor. para cada vez que o objeto for modificado' todos os voxels no espaço do objeto são

examinados, fazendoeste tþo de renderização mais caro computacionalmente que a anterior' A meta deste tipo de

renderizaçáoé apresentar o(s) objeto(s) de interesse dentro de um contexto anatômico de seu tipo de tecido'

Outros aspectos referentes à visualização de imagens

o Tempo de visualização. Normalmente, em sistemas de visualização de imagens médicas, quando estas são

armazenadas localmente (isto é, imagens armazenadas no disco rígido do computador) a visualização deve ser feita

dentro de um tempo razoâvel.Dados preliminares indicam que os usuários consideram a visualização lenta se o

tempo para mosÍar a imagem excede três segundos [Gur93]'

¡ Resolução. Um dos mais importantes parâmetros na visualização de imagens médicas é a resolução do monitor de

vídeo para aplicações de diagnóstico. Não há dúvida que, para a maioria dos sistemas de diagnóstico de imagens'
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a

monitores com resoluçã o de 1024 píxels sâoadequados [Gur93]' Entretanto ainda existem aplicações (ex':

mamografia e fraturas delicadas de osso) onde monitores com resoluções bem mais altas são necessários'

profundidade dos pixers. Imagens de Raios-X convencionais digitalizadas conforme especifîcações próprias'

devem apresentar 12 bits de profundidade, enquanto que uma imagem tþica de ressonância magnética apresenta-se

com 16 bits (65.536 cores ou tons de cinza)'

Quantidade de monitores disponíveis. Médicos Radiologistas estão acustumados a visualizar múltþlas imagens, e

estudá-las simultaneamente. Reproduzir esta realidade em um ambiente elefônico pode ser algo custoso' Isto pode

ser simulado com 
'ma 

visualização rápida em seqüência de uma série de imagens em2D' ou com uma real

visualizaçãodasimagensaomesmotempo,emtamanhoreduzido'nomonitordocomputador(figura3'11)'

Figura 3.1 I: Seqüência defatias 2D, simulando um ambiente típico de diagnóstíco por imagens'

Armazenamento e recuperação, compressão e transmissão de imagens

Todo sistema de computação normalmente realizafunções de gerência de arquivos. No caso de imagens

médicas, estas precisam ser arquivadas para posterior utilização, indexadas para permitir sua rápida recuperação e

transmitidas para chegar até o usuário [costag4,Tachinardig3]. A peculiaridade das imagens é o tamanho do atquivo'
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fazendo com que as técnicas de compressão de dados e as redes de computadofes se tornem requisitos importantes no

campo da Medicina. os pACS (pictures Archiving and communication system) são os sistemas dedicados às tarefas

deste tópico. rJmpACS,quando completamente imprementado, permitirá não somente a aquisição direta e indireta de

imagens, mas também a interpretação e armazenamento de cada imagem médica' e sua transferência entre

computadores. os principais componentes de um Plcs são apresentados na figÌna3'72 [CaITol93]' Eles incluem os

Sistemas de Aquisição de Imagens (CT, MRI, etc.), Sistema de Arquivamento de Imagens, as Worl<stalions (estações de

trabalho médicas), um Computador Controlador Principal, Impressoras e a Rede Física Local (LAN)' Primeiro os

dispositivos de aquisição enviam suas imagens para o Computador Controlador que aÍnazena as imagens (para

posterior recuperação) em fitas, discos magnéticos ou discos ópticos. Essas imagens também podem ser impressas em

filmes ou impressoras laser, por exemplo, e, obviamente' serem visualizadas por usuários em llorkstations ' os termos

teleradiologia e telemedicina têmsido utilizados para referir ao processo de transmissão, visualização e diagnóstico

remotos de imagens. Afim de encontrar um padrão de comunicação ente equipamentos de aquisição médica' o

American College of Radiologt (ACR), em cooperação com The National Electrical Manufactures Association

(NEMA), produziu um conjunto de regras para assegurar interoperabilidade entre formatos de imagens' interfaces e

estrutura de dados de equipamentos - DICOM (Digitat Imaging and communication in Medicine) - que hoje encontra-

se na terceira versão [Prior93].

Compressão de imagens

Existem dois tþos básicos de técnicas de compressão: com perda e sem perda. Há uma impressão geral que

imagens médicas não podem ser comprimidas por algorifnos com perda, mas na verdade muitas destas imagens

apresentam níveis altos de ruído, que podem ser excluídos no processo de compressão. O que devem ser procurados são

técnicas de compressão não-destrutivas, ou seja, que preservem as características diagnósticas da imagem [Paniago94]'

Técnicas de compressão são normalmente necessárias quando envia-se imagens entre máquinas separadas por

longas distâncias (através do uso da interface serial do computador), onde a velocidade ainda é um ponto fundamental'

Nas LANs, a velocidade já supera os 1O0Mbpse, portanto compressões não são tão necessárias quanto em redes de

t LAN, do inglês Local Area Network.

t lO0Mbps não indica a velocidade nem a performance da LAN, mas a largura de faixa ou a capacidade técnica do canal de

comunicação. A performance é medida ãtravés da largura de faixa e pelo que está acontecendo nas extremidades do canal' o

valor real da velocidade de um canal é calculado pelo tempo gasto para se movimentar informações, que inclui o tempo de acesso

à mídia, a velocidade de sinalização (ou largura de faixa), e o1.*pò usado na montagem e desmontagem dos pacotes de dados'
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longa distâncias. Entretanto a compressão não está somente pfesente quando imagens são transmitidas entre

computadores. o armazenamento de arquivos gráficos em memória secundária (discos rígidos, ópticos, fitas) também

utiliza métodos compressivos. Uma compressão não destrutiva' com escala em torno de 1 '5 : 1' é normalmente

utilizadaemgrandeshospitais,comonoJohnsHopkinsHospital[Tachinardi93].
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Figura 3'12 - Os componentes essenciais aum PACS

Redes de comPutadores

os plcs podem facilitar a transmissão de imagens dentro do departamento de Radiologia,paÍa os vários

setofes de um hospital, ou mesmo parafondele. Tais transmissões são efetuadas usando LANs otr' se os dados são

transferidos para oufio prédio da instituição ou para uma localidade remota, redes de longa distância (l4lNs10)'

portanto, o bom funcionamento de um PACSpassa por um ótimo desempenho da Rede de computadores' obviamente'

um protocolo de rede de computadores deve ser utilizado para gerenciar as regras de transferência dc informações entre

as máquinas [costa95c]. o conjunto de protocolos comumente chamado TCP/P [comer9l] têm sido implementado em

ambas zlNs e llANs,e tem se mostrado bastante adequado para este fim, por sua capacidade de interligar sistemas

heterogêneos, simplicidade e, por ser um protocolo de origem acadêmica, é aberto e com bastante literatura no mercado

disponível para sua implementação [Costa95c]'

Im pressora
F ilm e/

'o wAN, do inglês I(ide Area Network'
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TCP/E
o rcp/IP (Transmission control protocol /Internet Protoco[) foi desenvolvido por um grupo de universidades

e instituições comandado pela antiga DAkpA (Deþnse Advanced Project Research Agency) no início dos anos 70' mas

ainda é um dos protocolos mais utilizado no mundo [Reinhardtg4]. Tudo começou com a intenção do governo

americano de construir uma rede robusta, confiável e descenüarizada, e que fosse "à prova de bombas nucleares" (caso

algumdeseusnósfosseatingido'apenasumapartedaredeficariaforadoar,nãoabalandooresto)'Aexperiência

inicial deu_se em 196g, quando participaram computadores das universidades da califórnia em Los Angeles e em são

Bernardino, o Instituto de Pesquisa de stanford (sRI) e a universidade de utah' resultando em uma rede de comutação

de pacotes experimental denominada ARPANET (Advanced Proiect Research Agency Network)'Eml9'11', a DARPA

assumiu o projeto, e uma de suas principais tarefas foi o desenvolvimento de um conjunto de protocolos para suportar a

ARPANET. Inicialmente foi concebido o Network control Program, efútetafto mais tarde surgiria o protocolo

definitivo: o Transmission control Protocol e o Internet Protocol 'TCPIIP' Alguns anos mais tarde o projeto

AR'ANET foi colocado em forma operacional, dando início a atual Internet. Durante este tempo a DARPA começou a

converter alguns de seus computadores para usar o TCP/P. Em 1983, todos os computadores ligados à rede já usavam

o protocolo.

Um dos passos mais importantes para o crescimento do uso do conjunto de protocolos TCP/P foi a decisão

tomada pela DARPA de implementar o protocolo no sistema operacional unix' Para isto, a DARPA fundou a BBN

(Bolt, Beranet and Newman) pataçiazer }TCP/IP para dentro do unix da Berkeley (BSD)' Também em 1983' a

ARPANET foi dividida em duas redes interconectadas: a MILNET, aparte militar da rede, e a nova ARPANET' O

termo Intemel foi então usado para denominar as duas redes conectadas'

A estrutura do TCp/Ip é baseada em camadas, e alguns dos seus protocolos mais importantes são os próprios

TCp e IP, e os uDP e ICMP (figura 3.I3); amaioria dos demais protocolos são de aplicação, podendo ser

implementados na pilha ou não. Ao contrário do modelo oSIll, a estrutura de camadas do TCP/IP apresenta apenas 4

níveis principais: a camada de acesso à rede, a camadalnternet, a camada de transporte e a camada de aplicação'

,, osr çop"n systems Interconnect),é um modelo-padrão criado pela ISo (International standards organization) para servir como

referência na construção de protácolos de comunicação de dados. Ele define um conjunto composto por 7 camadas de protocolos

onde cada um é responsável por uma determinada tarefa no processo completo de comunicação entre computadores, desde a

entrada de dados pelo usuáriå até a transmissão de sinais elétricos pelo canal de comunicação'
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AcamadadenívelmaisbaixonapilhadeprotocolosTCPÆPéacamadadeacessoàrede,oucamadafisica.

sua função é prover os mecanismos pam que o sistema enÍegue dados para os dispositivos ligados à rede de

computadores.AsfunçõesrealizadaspoÏestacamadaincluemoencapsulamentodosdadosem.framestransmitidos

pelarede,eomapeamentodeendereçoslPemendereçosfisicosusadospelarede.Comopode-senotarnafigura3.13,

o protocolo TCp/Ip funciona sobre qualquer tþo de rede física instalada, seja ela local (ethernet' token-ring) ou remota'

através do uso de protocolos de envio de pacotes de dados via linha serial, como oppp (Point-to-Point Protocol) ou o

SLIP(SeriatLinelntemetProtoco[),oupeloencapsulamentodolPemoutostiposdeprotocolosparaWAN,comoo

x-25.

Figura 3. I3 : Estrutura de carnadas TCP/P

o|P(InternetProtocol)éoprincipalprotocolodoTCP/P.Eleestabeleceumserviçosemconexão,

permitindo a troca de dados entre computadores sem qualquer plocesso de inicialização prévia' Suas funções básicas

incluem [Hunt92]:

. defînição do datagrama, unidade básica de transmissão de dados em uma rede TCPÆP;

¡ definição do esquema de endereçamento em uma rede TCP/IP;

o transmissão de dados entre a camada inferior (camada fisica) e a catndasuperior (camada de transporte);

. roteamento de datagramas para computadores remotos;

¡ fragmentação e remontagem de datagramas'

A principal característica do Ip é o fato de ser umprotocolo não orientado à conexão. Isto significa que o IP

não toca qualquer controle de informação para estabelecer uma conexão fim-a-fim antes de transmitir dados' o IP

|EEE002Ethcm.tEl+232Y-z'l tL2l bls V2{ V'20 ISDN ¿tc

IEEE 802 Elùè.nct 0DCMP I.¡PSIDIM¡X SDLC Aloh! TDI¡|Ä ¿tc

GrtcgãY Prolodls lP ¿ lcMP ANP, FÁRP, G¡C

fcP UDP

'fEt-i¡ET slrfP RPC0omal¡ SNMP

FTP
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também náo fazconfole de checagem e recuperação de erros, ele confia nos protocolos acima que provém tais

mecanßmos

osprotocolosqueoferecemconfiabilidadeaolPfazempartedacamadadetransporte.Seusprincipais

protocolos sáo o TCp (Transmission contror protocol) e o UDp ((Jser Datagram protocol). O TCp oferece o serviço

deentregadedadosconfiávelcomcontolededetecçãoecorreçãodeerros.oUDPofereceserviçosdeenfregade

datagramasem conexão, sendo portanto mais rápido que o TCP' Ambos os protocolos entregam dados ente a camada

de aplicação e a camadalnternet. Os programas implementados em cima de TCP/P podem escolher se utilizam um

serviçomaisrápidoenãoorientadoàconexão,oumaislentomasrobustoeconfiável.

NotopodaarquiteturaTCP/Pestáacamadadeaplicações'Nelaestãoimplementadososmaisdiversos

serviços possíveis, desde emulação de terminal remoto, até o gerenciamento completo de computadores que fazem

parte darede. Novos protocolos de aplicação também podem ser implementados' através de abordagens de

programação TCP/IP citadas a seguir'

Progrømação TCP/IP

Duas abordagens podem ser utilizadas quando do projeto de aplicações distribuídas em cima do protocolo

TCp/IP: o projeto orientado à comunicação ou o projeto orientado à aplicação [costa95b]'

Na primeira, a programação começa com o protocolo de comunicação' A sintaxe e o formato dos pacotes de

mensagens são projetados para, então, seremprojetados os componentes dos sistemas cliente e servidor, especificando

como cada um reage no recebimento das mensagens e como as mensagens de resposta são geradas' A utilização da

abstração de sockets é um exemplo deste paradigma middlewarerz. cada aplicação do protocolo TCP/IP é identificada

por um número de porta [costa95a]. Este número é usado entre duas máquinas para identificar qual programa de

aplicação deve receber os dados que estão sendo fansmitidos. o uso de portas também possibilita a multiplexação do

meio de transmissão, fazendo com que múltþlos progr¿ìmas cliente se comuniquem com apenas um programa de

aplicação, ou servidor. Juntamente com o uso das portas, o TCP/P usa um identificador abstrato, chamado de socket'

para definir um ponto final em um processo de comunicação. o conceito de socket é análogo ao do descritor de

,, Middl"*or"de um modo geral, é o meio como os programas cliente pedem informações e serviços ao(s) programa(s)

servidor(es) e, também, .o--o o servidor responde a taiserviço; isto em uma estrutura de programação cliente-servidor
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manipulaçãodearquivosdoUnix[Comer9lb]:quandorrmprocessochamaafunçãoparucriarumsocket'osistema

operacional aloca uma nova estrutufa de dados para manter a informação necessária para comunicação com uma outra

máquina, da mesma forma que o sistema operacional aloca um ponteiro quando se chama a função de criação de

arquivos. lJmavezcriado o socket, ele pode ser usado pala esperar uma conexão (servidor)' ou iniciar uma nova

conexão (cliente). Portanto, em uma comunicação cliente-servidor pelo menos dois sockets são criados' o socket usado

pelo servidor para espefar conexões é chamado de socket passlvo; enquanto que o socket usado pelo cliente para iniciar

uma conexão é chamado de socket ativo lcomerglb] (ver exemplo na frgura 3'14)'

Cliente
socket ---> connect -> write -> read -> close

Servidor
socket -> bind ---> listen -> accept ---> read ---> write -> close

Figura 3.14 - Exemplo de chamada de funções sockets que fazem um simples cliente e um simples semidor TCP

O modelo de programação utilizando RPC (Remote Procedure CalI) lTanenbaums5] tem o seu enfoque na

aplicaçáo,e é outra altemativa como ferramenta middleware em TCP/IP' Uma RPC é uma chamada local a um

programa localizado (e executado) remotamente. Todavia, nem o plograma local sabe que o procedimento está sendo

executado em outra máquina, ncm o programa remoto sabe que vai retornar o resultado da aplicação para outro

computador. Este mecanismo de isolamento de tarefas é realizado pelos processos-stub. Como nos procedimentos

convencionais, os procedimentos remotos aceitam passagem de parâmetros e retornam um ou mais resultados'
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lrnDlorno'lrfnçÉio do Sistllllln
Ambiente do sistema

s estudos realizados e compilados nesta monografia objetivam a construção de um sistema completo de

fatamento e visualização de imagens médicas (Raios-X, CT, MRI, etc) em duas e fês dimensões

[Costa94]. Trata-se de um sistema aberto (portanto passível de inserção de novas implementações)'

utilizando-se de técnicas, linguagens e padrões não proprietarios, podendo o código-fonte ser compilado em diversas

plataformas. A facilidade de uso também foi uma preocupação tomada quando da escolha e desenvolvimento do

sistema de comPutador

o sistema (figura 4.1) foi dividido em dois ambientes distintos de tratamento e visualização de imagens: um

ambiente servidor e outro cliente. O sistema servidor foi desenvolvido em uma máquina com sistema operacional

(Jnix".Ele está implementado em linguagem C utilizando-se o sistema de janelas X- View, e funciona como contole de

um PAcS (figura 3.l2).Eletem as funções de processamento de imagens mais avançadas, permitindo também a

visualização de imagens em três dimensões. Ainda, o servidor armazeîa as imagens capturadas dos equipamentos de

aquisição. Para tanto, existem recursos que permitem o al|mazeîamento secundário de informações (discos rígidos'

discos ópticos, CD,s ou fitas magnéticas). As estações de trabalho cliente são PC compatíveis' Os programas-cliente

foram desenvolvidos utilizando-se as linguagens C++ e Visual Basic@, com interface gtâfica Microsoft@ Windows@ '

Funções gráficas mais simples são implementadas nos progfamas-cliente, além do módulo que permite a transferência

de imagens do servidor, através do uso do protocolo TCP/P'

Dois pontos são ainda de extrema importância neste tipo de sistema: (a) a interface com os Sistemas de

Informações existentes no hospital, fazendocom que as imagens e as informações relacionadas ao paciente sejam
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Técnica usada 

Transferência de imagens de algum computador servidor (que 
mantém armazenadas imagens capturadas de equipamentos de 
aquisição) 

Transferência de Arquivos 
Implementação de um protocolo 
FTP adaptado 

integradas, e (b) as estações de trabalho - Workstations - onde o usuário final terá acesso rápido às informações. Um 

computador com alta resolução gráfica com uma interface amigável ao usuário é recomendado como Workstation para 

trabalhos médicos. 

Cliente 

LAN 

Workstations 

Cliente Cliente 

* Enlace de dados ligando duas redes locais 

Cliente Cliente Cliente 

 

Sistema 
Servidor 

LAN 

  

CT 	E MRI 

Aquisição de Imagens 

  

Sistema 
Servidor 

Figura 4.1 - Modelo de implantação do sistema desenvolvido, em relação ao contexto do PACS ilustrado na figura 3.12. O sistema 
servidor (Unix) está conectado à LAN e receberá as imagens adquiridas dos equipamentos (CT,MRI) que também estão ligados à 

LAN, via TCP/IP. Estas imagens ainda podem ser visualizadas através dos sistemas clientes (Windows). 

Sistema cliente 
Nas estações de trabalho, onde os profissionais da Área Médica irão poder realizar o diagnóstico à distância, 

através de uma interface conhecida e amigável, estão os programas clientes. O conceito cliente-servidor utilizado nesta 

monografia não se refere ao tradicional ambiente de aplicações distribuído, mas ao ambiente onde existe um 

computador servidor de arquivos, e clientes que acessam estes arquivos local ou remotamente. 

O programa implementado em Windows oferece as seguintes ferramentas: 

 

visualização da imagem por inteiro na tela, ou como uma seqüência 
de imagens, simulando uma mesa de negatoscópio 

Visualização 2D de fatias lidas uma 
a uma. Visualização da Imagem 

   

Através do algoritmo de operação 
local do contraste, como o 
encontrado em [Lindley 91] 

Contraste Mudança do contraste de uma imagem 
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Brilho
umado

operaçãoAtrâvés
local do brilho, que acrescentâ uma

constante ao valor do Pixel

Transferência de imagens

Foi implementada no sistema cliente uma versão mais amigável do protocolo FTP (File Transfer Protoco[)'

que dispensa a maioria dos comandos interativos (ver tabela 1), tornando a transferência de arquivos com imagens bem

mais fácil para o usuário. Através do uso deste protocolo FTP, as imagens podem ser transferidas de qualquer

computador que esteja na rede TCP/IP, local ou remota' permitindo o diagnóstico à distância'

Tabela t : Típico cenário FTp : um usuário no Host lJ querendo transferir arquivos de/para o Host S (obtido do RFC 959)

Sisfema servidor
O sistema de tratamento e visualização de imagens discutido neste trabalho apresenta um módulo, denominado

servidor,contendo implementações de boa parte dos tópicos relacionados e discorridos nos capítulos 2 e 3'

Especificamente, o módulo servidor implementa as seguintes funções:

all
t€mlnate <CRLF>à

550 Access denied <CRLF>
STOR >udd>cn>fd <CRLF> t

<cR> ln
<cR>store (local type) image

€ 200 Command OK <CRLF>

c226
TYPE I<CRLÞ àtype Image <CR>

file üansfer successful <CRIF>'data

to

(for. test.pll
about !o

RETR t€st.pll<CRLF>à
€ I 50 File status data connection <CRLF>

€ 230 User in <CRLF>.
PASS mumble <CRLÞà

331 Username need <CRLÞ.

password mumble <CR>

<CR>uemame Doe USER Doe <CRLF>å
€ 220 Service <CRLF>
Connect to

Contraste tvtuaança Ao contraste de uma imagem ¡trav¿s ¿o algoritmo de oPeração

local do confaste, como o

encontrado em [LindleY 91]
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volume o fatias
visualização até o volume de dados.

O traçamento encontra a superficie

do objeto e gera uma matriz de

visualização 2D, que é colocada na

tela do computador

plano de

o pafa Rotaciona o Plano de visualização

em tomo do centro do volume de

dados

para a melhorGera do Interpolação linear

do Forma o 3D para Voxel

2D
de imagens, simulando uma mesa de

ou como umana
negatoscópio

pol
a uma.
Visuatizaçao 2D de fatias lidas uma

'^-.'nlrreãn/F Filtra a matrizes deatravés Convolução linear

Segmenta a
Thresholding

il-colorização em tonsa cfrza cofes ffi ffi t!ãoTãf õok-up {abl e em

tons de cinza Pol outra com corcs

lmãæm Negativa a imagem negafiva um fotog
valor máximo da Look-UP-Table

do

Recotte d;lmagets uma imagem umâ novapartesRecorte
usadas para gerar a suPerficie da

região a ser cortada. DePois um

Scanline é usado Para separar a

região selecionada.

sao

uma lmagemMudança
operaçãoalgoritmoA

local do brilho, que acrescentâ uma

constante ao valor do Pixel

Algumas das imagens de telas do programa implementado nos sistemas cliente e servidor estão ilustradas no

apêndice desta monografia'
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Ifj oonelusiir;s
Conclusão do trabalho

ö**::i":ffi ;:î#:::îi:::':,::::::"::::;:,"*::,:::"::""::
imagens médicas,nas áteas de computaç áo gtâfrca,processamento de imagens e redes de computadores' como

resultadoprático,aimplementaçãodeumaferramentadevisualizaçáodeimagensdetomografiaeressonância

magnétrcaem duas e fês dimensões torna possível, aos profissionais da área médica, a análise e o diagnóstico de

qualquerpontodeumaredeondesetenhaumaestaçãomédicadetrabalho(paratanto,umconjuntocompletode

operações e transformações está disponível para o usuário manipular sua imagem)'

Pode-se derivar, as seguintes conclusões:

o como estamos tratando de imagens de pacientes com supostas patologias clínicas' é necessário fornecer ao

profîssional da ëreamédica um conjunto completo de ferramentas de Informáti ca' pata o auxílio ao diagnóstico

precrso.

o As técnicas de processamento de imagens e computação grâficautilizadas aplicam-se muito bem em imagens

médicas.

¡ A utilização da técnica de voxel e ocÍee na visualização do volume 3D mostra-se eftcaznamontagem a partir do

empilhamento de fatias, interpolação e renderização'
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. o TCP/IP, escolhido como plotocolo padrão na transferência de imagens entre cliente e servidor' também se mosta

eftcazpelasua grande disseminação nos vários modelos de hardware existentes' como também pela sua

simplicidade e facilidade de implementação de novas funções'

¡ A interface Windows usada na visualização da imagens no sistema cliente foi bastante aceita pelo fato de já ser

conhecida pelo usuario profissional da áreamédica (ponto avaliado com médicos)'

o com a descoberta de novas tecnologias de aquisição de imagens médicas, talvez sejanecessário o desenvolvimento

de novos algoritrnos no tratamento de processos complexos, como a segmentação tridimensional de Man-Hildreth.

A utilidadeclínica de um sistema de visualização, como propõe esta monografia, só será alcançada quando do

avanço tecnológico dos vários itens inerentes ao processo completo, como os equipamentos de geração de imagens

digitais em 3D, a interface do usuário, o uso de hardware especial (processadores paralelos ou multþrocessamento)

para rea¡zaro processamento gráfico e os cálculos matemáticos. A apticabilidade cltnica do sistema proposto ainda

passa por um estudo mais profundo e testes em uma grande quantidade de pacientes, por parte dos profissionais da área'

Trabalhos futuros

^ 
imolementação dos módulos, tanto no sistema cliente quanto no servidor, com todas as técnicas apresentadas

./A.r"r," *ororrunu produziu uma excelente ferramenta no auxílio ao diagnóstico médico' Implementações de

outras técnicas não realizadas neste trabalho, como funções de processamento de imagens (segmentação em MRI,

operações de frame e geométricas) e computa çáo grátfica (utilização da modelagem de sólidos baseada em Octree

linear, iluminação, sombreamento, transparência) estão previstas para serem feitas em pequenos projetos, já iniciados'

Conforme ressaltado no tópico anterior, deve-se abrir mão de todas as técnicas possíveis para oferecer aos

profissionais da íreamédica uma ferrame trta eftcazno auxílio ao diagnóstico preciso. Portanto, a implementação da

visualização de imagens em 3D através de outras técnicas de modelagem de sólidos, como B-Rep ou triangulação, seria

adequada para aproveitar as suas vantagens com relação ao arfirazeÍamento e transmissão entre computadores, e

coerência espacial.

A implementação de um protocolo específico sobre o TCPÆP para a transferência de imagens, e utilizando o

UDP na camada de transporte, melhoraria a velocidade de transferência destes arquivos'
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Ainda, estudos na tentativa da descoberta de novas interfaces ente o profissional da ixea médica e o sistema

devisualizaçäodeimagenspodemresultaremmelhorianousodocomputadorcomoferramentadeauxílioao

diagnóstico.Deve-selembrarqueasferramentasmédicasbaseadasemcomputadortendemaultrapassaromomentodo

diagnóstico, e chegar à cirurgia, tornando-se um grande sistema de auxílio aos profissionais da Medicina'
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