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Resumo 

 A segmentação de imagens é uma tarefa de fundamental importância para o desenvolvimento 

de soluções baseadas em diagnóstico assistido por computador, com diversas aplicações na análise 

de imagens médicas. Mais especificamente, estudos que envolvem o processamento de imagens de 

pulmão têm crescido rapidamente motivados pelo interesse na redução da elevada mortalidade 

provocada pelas doenças malignas deste órgão. Para aperfeiçoar o desempenho nestas aplicações é 

importante por um lado realizar medições e mapear adequadamente as caracterizações dos pulmões 

e de suas anomalias, além de desenvolver técnicas automáticas de processamento das imagens que 

consigam lidar com restrições de tempo e que eliminem o esforço de radiologistas na segmentação 

manual das imagens.  

 Diversas abordagens são utilizadas para a segmentação pulmonar, cada uma com vantagens e 

também deficiências. Este trabalho, em particular, apresenta um algoritmo voltado para a 

segmentação automática de imagens do pulmão baseado na combinação de técnicas de 

processamento de imagens coletadas de Tomografia Computadorizada por raio-x com propriedades 

matemáticas extraídas das imagens de pulmão, as quais servem de base para a estrutura do algoritmo.  

O trabalho investiga duas técnicas típicas para segmentação de imagens e, a partir da observação do 

comportamento e desempenho apresentado, é desenvolvido um novo método para a segmentação 

pulmonar que procura minimizar as deficiências encontradas nos algoritmos investigados. Os 

experimentos realizados avaliam o desempenho do novo algoritmo, bem como os valores das 

propriedades matemáticas e dos parâmetros estruturais utilizados ao longo do desenvolvimento do 

algoritmo, e comparam os resultados dos métodos em relação à sensibilidade, especificidade, 

acurácia, precisão, f-escore, coeficiente Dice, tempo de processamento e área-perímetro-solidez da 

região pulmonar segmentada, com o padrão referencial segmentado por um especialista. Os 

métodos são testados com 1173 imagens reais coletadas de 22 pacientes de um grande hospital e os 

resultados demonstraram que a combinação de técnicas de processamento de imagens tradicionais 

com propriedades matemáticas apresenta um desempenho satisfatório para a segmentação 

pulmonar. 

Palavras-chave: Pulmão, Segmentação Pulmonar, Tomografia Computadorizada. 
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Abstract 

 Image segmentation is a very important task when it comes to developing solutions based on 

computer-assisted diagnostics, and has a wide range of applications in medical image analysis.  More 

particularly, researches involving lung image processing have been rapidly increased motivated by 

the interest in reducing high mortality caused by lung associated malignant diseases. To improve the 

performance in such applications is important to measure and accurately map the characteristics of 

lungs and its anomalies as well as to develop automated techniques for image processing which can 

deal with time restrictions and prevent radiographers from having to manually segmenting the 

images.  

 Different approaches have been used for lung segmentation, each with associated advantages 

and limitations. This work studies an algorithm for lung automated segmentation, which combines 

typical image processing techniques of collected lung images from an X-ray CT scan with 

mathematical properties extracted from lung images, forming the basis for the structure of the 

algorithm.  This work investigates two algorithms found in the literature for image segmentation 

and, as a result of performance analysis, a new method for lung segmentation is developed to 

minimize the drawbacks of the experimented algorithms. The experiments assess the performance 

of the new algorithm, as well as the value of the mathematical properties and structural parameters 

used throughout the algorithm development. The methods are compared with respect to sensitivity, 

specificity, accuracy, F-scores, Dice’s coefficient, processing time, area, perimeter and solidity of the 

segmented lung region, against image benchmarks segmented by a specialist. The methods have 

been tested with 1173 real images collected from 22 patients of a large hospital and the results 

evidence that the combination of traditional image processing techniques with mathematical 

properties presents a satisfactory performance for lung segmentation. 

 

Keywords: Lung, Lung Segmentation, X-ray computed tomography 
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1 Introdução 
 

"Sem um fim social o saber será a maior das futilidades.” 

Gilberto Freire 

1.1 Motivação e Contextualização 

Imagens digitais são amplamente difundidas como elementos de informação e são 

largamente utilizadas em diferentes aplicações no dia a dia. Mencionam-se, por exemplo, estudos das 

partículas presentes no ar, estudos des fenômenos meteorológicos e estudos na área de 

reconhecimento e classificação de padrões em imagens como assinaturas, impressões digitais,  alvos, 

instrusos, órgãos, padrões de falhas, e doenças, dentre muitos outros [1] [2] [3] [4] [5] [6]. 

As imagens digitais são caracterizadas como uma função de duas dimensões, ou seja, 

         na qual x e y são o par ordenado de abscissa e ordenada, respectivamente; e cada conjunto 

de par ordenado possui uma intensidade [7] [1]. As imagens digitais são representadas no 

computador por uma matriz de duas e cada componente da matriz é denominado pixel. 

Particularmente, quando a temática principal é a aplicação na área da saúde, as imagens 

digitais exercem um papel fundamental no tratamento de doenças, na comunicação médica, na 

educação e na pesquisa. Esses fatos podem ser visualizados no recente progresso no diagnóstico 

assistido por computador, por exemplo [3] [8] [9].    

Uma definição comumente empregada em imagens digitais é quanto à tarefa envolvida no 

processamento das imagens. Estas podem ser definidas da seguinte forma [3]: 

 Geração de Imagens - é a tarefa de geração e conversão para o formato digital; 

 Manipulação de imagem -  é a tarefa de manipular, ou seja, visualizar, analisar, aumentar, 

dentre outras; 

 Gerenciamento de imagens - é a tarefa de armazenar, transmitir, exibir, recuperar e organizar 

as imagens; 

 Integração de imagens - é o processo de integrar outras informações nas imagens. 
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Com o desenvolvimento dessas tarefas ao longo dos anos, ocorreram várias evoluções na 

área de tecnologia médica. Tecnologias para aquisição, gestão e armazenamento de imagens médicas, 

em inglês Picture Archiving and Communication System (PACS), e elaboração de laudos, em inglês  

Radiology Information System (RIS), já estão bem consolidadas [10]. Mais recentemente, têm sido 

desenvolvidas ferramentas de auxílio ao diagnóstico para detecção de anomalias, também chamadas 

de CAD (Computer-aided detection) e ferramentas que facilitem a tomada de decisão de especialistas, 

dentre outras [10]. 

Tem-se buscado otimizar todo o processo de realização dos exames, tratamento automático 

e armazenamento dos dados para posterior análise. Em que pesem os avanços iniciais, ainda existem 

muitos problemas em aberto a serem solucionados e ferramentas a serem desenvolvidas, 

particularmente no contexto de diagnóstico assistido por computador. Nesse contexto, ferramentas 

baseadas em métodos híbridos que combinam diferentes paradigmas da computação, como 

processamento de imagens, redes neurais artificiais, sistemas de inferência difusa, máquinas de 

vetores de suporte com conhecimento especialista humano são candidatos naturais para o 

desenvolvimento de sistemas de apoio ao diagnóstico [8]. 

Para a resolução de problemas em aplicações de processamento de imagens médicas, 

diferentes etapas necessitam ser consideradas, entre elas a segmentação. Para o diagnóstico assistido 

por computador, mais especificamente, é necessário realizar a segmentação de órgãos em imagens 

extraídas de pacientes. Segmentação nada mais é que a subdivisão da imagem nos objetos que fazem 

parte dela. No que tange à segmentação de pulmão, é a separação do pulmão dos demais objetos 

existentes na imagem [5] [6] [7].  

Para segmentar determinados órgãos, os radiologistas eram treinados para delimitar essas 

regiões. Contudo, a segmentação manual é um processo custoso, o que levou ao aumento do 

número de estudos desenvolvidos nessa área com o intuito de reduzir estes custos [11][12][14][15]. 

Logo começou-se a desenvolver aplicações que segmentavam o pulmão de forma semiautomática, o 

que já representou ganho de tempo e redução de esforço [11] [12]. A posteriori, a segmentação 

passou a ser implementada de forma totalmente automática, o que permitiu um maior 

desenvolvimento de aplicações que necessitavam das regiões segmentadas [13] [14] [15]. 

A análise da região desejada é realizada de forma mais precisa, quando se verifica a 

segmentação da imagem, já que contribui para a extração automatizada de características que 

auxiliarão o médico em sua tomada de decisão e, consequentemente, resultará em uma melhora na 

precisão do diagnóstico.  



 

3 
 

Outro motivo para desenvolver ainda mais o estudo da segmentação é sua vasta utilização 

em outras aplicações [9] [16]. Várias aplicações utilizam a segmentação como uma das fases 

intermediárias. Como, por exemplo: 

 Reconstruções 3D da região segmentada [13]; 

 Utilização da segmentação da região de interesse pelos estudantes e médicos [9] [13] [16]; 

 No estudo de diferentes tipos de CAD. Podemos citar o CADe, responsáveis especificamente 

pela detecção de anomalias, e os CADx, responsáveis especificamente pelo diagnóstico de 

anomalias. Além desta divisão de tipos de CAD, os CAD podem ser classificados quanto à 

região de interesse do corpo humano que este visa avaliar como, por exemplo, mama, 

pulmão e cérebro [17] [18] [19]. 

 Além disso, a segmentação tem um grau de criticidade elevado nas aplicações que ela está 

envolvida. Isso se confirma no estudo do CAD, por exemplo.  A acurácia, explicitada adiante neste 

trabalho, está diretamente ligada ao método utilizado. Métodos que não conseguem distinguir 

regiões próximas com valores de intensidades com pequena variação não alcançam acurácia elevada 

[20].  

 Outro estudo que evidencia uma relevante necessidade de uma satisfatória segmentação de 

imagens médicas, é o trabalho apresentado por Armato [21]. Ele relata que se a imagem digital não 

for segmentada de forma adequada, até 17% dos nódulos pulmonares identificáveis são ignorados 

nas aplicações de CAD. Tal estudo corrobora com a indispensabilidade de uma segmentação 

apropriada para a identificação de patologias pulmonares, exemplificando que no contexto de câncer 

pulmonar, especificamente, menos de 15% da população afetada sobrevive por 5 anos após o 

diagnóstico [22]. 

 Awai [23] reforça o estudo de Armato e explicita que, em 26% dos pacientes, os nódulos 

pulmonares são perdidos por motivos de negligência e má distinção entre os nódulos e as estruturas 

normais [24]. Assim, reafirma-se a importância do uso dos CAD para a detecção dos nódulos e, 

consequentemente, em uma das suas etapas, a segmentação pulmonar. 

 O trabalho desta dissertação de mestrado, em particular, propõe a investigação e o 

desenvolvimento de um algoritmo para segmentação automática de pulmão para solucionar os 

problemas apresentados nos algoritmos investigados na literatura, como a quantidade de objetos na 

imagem. 
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 Ademais, contribui de forma relevante e indireta na área de diagnóstico no que diz respeito ao 

auxílio aos médicos com uma ferramenta de segmentação e análise do pulmão. Tal ferramenta 

proporcionará benefícios diretos para a sociedade, pois se propõe a facilitar a análise de imagens 

médicas, diminuindo o tempo e erros dos laudos. Além disso, foi gerada uma contribuição para o 

estudo e entendimento da região de interesse que se pretende investigar. Este trabalho dará maior 

celeridade ao diagnóstico e, consequentemente, a diminuição das filas. Outrossim, esta ferramenta 

contribuirá para o desenvolvimento tecnológico do polo médico local, deficiente em pesquisa nessa 

área. Finalmente, outro benefício deste trabalho é a possibilidade de servir como base para o 

desenvolvimento de aplicações de pulmão para diversas aplicações. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivos Gerais 

 O objetivo geral deste trabalho é investigar e definir um algoritmo eficiente para segmentação 

pulmonar automática baseado na combinação de técnicas de processamento de imagens coletadas de 

Tomografia Computadorizada por raio-x, com propriedades matemáticas definidas a partir de 

características extraídas das imagens de pulmão que servem de base para a estrutura do algoritmo. O 

algoritmo visa ainda auxiliar e facilitar a análise de imagens médicas e uso da segmentação de 

imagens em diversas aplicações. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Para atingir esse objetivo global, as seguintes metas foram propostas:  

1. Estudo das características das imagens obtidas dos dispositivos e inclusão do 

conhecimento de especialista na área de saúde (usualmente um radiologista) em segmentação 

de imagens; 

2. Investigação e implementação de algoritmos técnicas computacionais para 

processamento de imagens que executam a segmentação pulmonar com o intuito de 

reproduzir tais métodos em nosso ambiente de estudo e avaliar vantagens e deficiências; 

3. Identificação das características do pulmão a serem consideradas no algoritmo de 

segmentação (das características morfológicas e de intensidade de sinal);  

4. Avaliação de desempenho e interpretação dos resultados obtidos. 

 Além disso, a execução de um conjunto de atividades específicas foi necessária para a 

consecução dos trabalhos, a saber: 



 

5 
 

1. A coleta, descrição e estruturação dos dados das imagens utilizadas; 

2. Submissão do trabalho ao comitê de ética do Centro de Ciência da Saúde (CCS) 

da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), responsável pela disponibilização de 

imagens reais de pacientes a serem empregados no trabalho; 

3. Relato ao Hospital dos resultados alcançados com a execução dos experimentos 

de segmentação das imagens de pulmão; 

O projeto foi desenvolvido com o apoio da infraestrutura da área médica da Universidade 

Federal de Pernambuco em parceria entre o Centro de Informática da UFPE e o Hospital das 

Clínicas da UFPE. 

1.3 Estrutura da dissertação 

As próximas seções da dissertação estão organizadas da seguinte forma.  

Capítulo 2 - Pulmão, Tomografia Computadorizada e DICOM  

Neste capítulo são apresentados alguns conceitos relevantes para o entendimento geral da área 

de saúde que a dissertação engloba. Como temáticas principais, são apresentados os aspectos 

relevantes relativos a pulmão, a tomografia computadorizada e a Digital Imaging and Communications in 

Medicine (DICOM), este um padrão de representação de imagens. 

Capítulo 3 - Segmentação Pulmonar 

Neste capítulo são apresentados conceitos referentes à segmentação de pulmão, sua 

definição e aspectos gerais desses sistemas. Do mesmo modo, é apresentada uma revisão 

bibliográfica dos algoritmos de segmentação mais recentes. Os pontos fortes e os pontos fracos são 

elucidados à medida que o algoritmo é investigado. No encerramento deste capítulo, explicitam-se as 

técnicas de avaliação das etapas de segmentação. 

Capítulo 4 - Descrição da Base de Dados e Métricas Utilizadas 

A base de dados é descrita no Capítulo 4. Neste capítulo descreve-se como ela foi tratada e a 

finalidade de cada divisão da base de dados. Ademais, são apresentadas as métricas utilizadas ao 

longo deste trabalho e uma descrição de cada uma delas. 

Capítulo 5 - Métodos Iniciais Investigados 
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O Capítulo 5 contempla a investigação e a implementação de métodos inseridos na temática 

deste estudo. Cada método escolhido é descrito e os resultados e as limitações das suas 

implementações são apresentados. 

Capítulo 6 - Um Novo Algoritmo Proposto 

O Capítulo 6 expõe um novo método para segmentação pulmonar automática baseada em  

características extraídas dos objetos das imagens e técnicas de processamento de imagem. São 

descritos os aspectos éticos envolvidos, a escolha das alternativas para contribuir com literatura atual 

e o método utilizado na avaliação do que foi proposto. Realizaram-se, também, alguns experimentos 

preliminares para definição das propriedades matemáticas do algoritmo. Adicionalmente, na etapa de 

determinação dos parâmetros estruturais, são comparadas as diferentes possibilidades de 

implementação do algoritmo desenvolvido neste trabalho. 

Capítulo 7 - Avaliação de Desempenho e Interpretação dos Resultados 

No Capítulo Avaliação de Desempenho e Interpretação dos Resultados, o algoritmo 

proposto neste trabalho é avaliado e analisado a partir da apresentação dos resultados encontrados. 

De mais a mais, foi desenvolvida uma  discussão acerca dos resultados encontrados na literatura 

com os encontrados ao longo deste trabalho. 

Capítulo 8 - Conclusão 

Por fim, a enumeração das contribuições da dissertação bem como delimitação das 

limitações, trabalhos futuros e dificuldades encontradas durante o desenvolvimento deste trabalho, 

são apresentadas no Capítulo 8. 
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2 Pulmão, Tomografia 
Computadorizada e DICOM 

 

“O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado [...]A única coisa 
a fazer é tocar um tango argentino” 

Manuel Bandeira 

Neste capítulo, apresentar-se-ão os principais conceitos atinentes à área da saúde relacionados 

a esta dissertação – tais como pulmão, tomografia computadorizada e DICOM – cuja compreensão 

se revela indispensável para a escorreita leitura dos tópicos inseridos na delimitação temática 

proposta no presente trabalho. 

2.1 Pulmão  

Os pulmões são órgãos do sistema respiratório que têm como função principal a troca gasosa 

entre o sangue e o ar inspirado, chamada de hematose. Apresentam uma consistência esponjosa, 

sendo revestidos por uma membrana, denominada de pleura, e compostos por brônquios que são 

divididos em bronquíolos e alvéolos pulmonares [23] [25] [26]. 

 Possuem a forma piramidal; uma base, com formato côncavo que fica apoiada na parte 

superior do diafragma; um ápice, com formato levemente arredondado e voltado para o crânio; três 

bordas, classificadas em posterior, anterior e inferior; e três faces, costal, voltada para a costela, 

diafragmática, voltada para o diafragma, e medial, voltada para o outro pulmão.  

Com um peso em torno de 700 gramas, localizam-se (os pulmões) na caixa torácica. Ao passo 

que o esquerdo conta com, aproximadamente, 25 centímetros de comprimento x 16 centímetros de 

profundidade x 8 centímetros de largura; o direito tem 25 centímetros de comprimento x 16 

centímetros de profundidade x 10 centímetros de largura. Nota-se, assim, que, por causa de uma 

incisura cardíaca (cavidade para o coração), o pulmão esquerdo é ligeiramente menor que o direito. 

Este se constitui em três lobos ou partes (superior, inferior e médio), divididos por duas fissuras 

(oblíqua - que separa o lobo inferior do médio - e horizontal - que separa o lobo superior do médio). 
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Já aquele é formado por dois lobos (superior e inferior) apartados por uma fissura oblíquia [23] [25] 

[26] [27]. 

 

  A Figura 2.1 ilustra bem a anatomia pulmonar descrita.  

 

(a) 

 

(b) 

Figura 2.1 - Anatomia Pulmonar [27]. (a) Pulmão Direito. (b) Pulmão Esquerdo.                                         
Nesta ilustração evidenciam-se as partes que compõem cada pulmão. 

2.2 Tomografia Computadorizada 

 As imagens médicas, cada vez mais relevantes no âmbito do ensino e no profissional, vêm 

sendo objeto de diversos estudos, a exemplo daqueles concernentes à forma de armazenamento e à 

evolução de diferentes modalidades geradoras. Entre as tecnologias utilizadas para a obtenção de 

imagens, podem-se enumerar: a Radiografia Computadorizada, método mais comum, que utiliza 

contrastes radiológicos naturais entre os órgãos para detectar áreas anormais por meio de raio-x;  a 

Tomografia por emissão de pósitrons PET, mecanismo que utiliza a glicose marcada com um 

elemento radioativo como contraste e permite localizar tumores não identificados por outros 

exames; e a Tomografia Computadorizada [28] [29] [30]. 
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 A Tomografia Computadorizada é uma técnica muito usada para examinar o pulmão e revelar, 

por exemplo, nódulos pulmonares. Nesse tipo de tecnologia, não ocorre a perda de informação pela 

superposição dos órgãos. As imagens são formadas a partir de cada giro completo do tubo dos 

raios-x com seus detectores, que estão do lado oposto, juntamente com a movimentação da mesa 

onde se encontra o paciente que está sendo examinado. Para executar todos essses processos 

simultaneamente, os tomógrafos são compostos por três unidades: unidade de varredura, unidade de 

apresentação da imagem e unidade de computação [29] [30] [31]. 

 As principais vantagens decorrentes da adoção dessa espécie tecnológica são as seguintes: 1) 

método não invasivo; 2) obtenção de imagens sem sobreposição; 3) possibilidade de processar as 

imagens e armazená-las; 4) identificação de diferenças entre tecidos. Em contrapartida, as 

desvantagens são: 1) emprego de maior radiação ionizante, que pode ser prejudicial à saúde; 2) maior 

custo, quando comparado ao raio-x convencional; 3) dificuldade em distinguir vasos de alças 

intestinais, que são as dobras do intestino delgado, sendo possível com a ingestão de uma solução de 

contraste de iodado (à base de iodo) [28] [27] [30]. 

 Devido às diferentes densidades dos tecidos, eles absorvem quantidades desiguais de raio-X. 

O tomógrafo consegue captar a quantidade de radiação que cada órgão absorve, gerada em escalas 

de cinza e em conformidade com o padrão da escala de Hounsfield, nos termos da Tabela 2.1 

apresentada a seguir [29] [30]. 
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Tabela 2.1- Escala Hounsfield [29] 

Tecido Unidades de Hounsfield 

Ar - 1000 

Pulmão -900 a - 400 

Gordura -110 a -65 

Água 0 

Líquido Cefalorraquidiano 0 a 10 

Sangue Normal 35 a 55 

Sangue Coagulado 80 

Músculo 40 a 60 

Fígado 50 a 85 

Ossos 130 a 2000 

  

 Os valores, apesar de serem padrão, são determinados pela energia do feixe empregado, razão 

pela qual variam de tomógrafo para tomógrafo, a depender da energia utilizada. Os únicos valores 

padronizados em todos os equipamentos são o da água e o do ar [29][30]. 

 Além de elaborar essa escala, Hounsfield, no ano de 1972, foi um dos criadores da Tomografia 

Computadorizada, cujo desenvolvimento, entretanto, foi iniciado nos anos 60 pelo neurologista 

William Oldendorf. O primeiro aparelho demorava cerca de 6 minutos para escanear e gerar a 

imagem no computador. Ao longo dos anos, esse tipo de equipamento foi se aperfeiçoando e, em 

1976, surgiram os exames volumétricos. Logo em seguida, foi a vez dos exames com imagens 

tridimensionais. Com o passar do tempo e com a elevação na quantidade de estudos a respeito, o 

tempo de processamento e a qualidade dos exames realizados melhoraram consideravelmente [28] 

[32] [33]. 

  Exemplo de um tomógrafo, responsável por gerar exames de TC, pode ser visualizado 

na Figura 2.5. 



 

11 
 

 

Figura 2.2 - Exemplo de uma imagem de tomógrafo [34] 

2.3 DICOM 

 Para que os tomógrafos e outros equipamentos utilizados em diagnóstico em imagens 

médicas, de diferentes marcas, pudessem se comunicar, foram criados vários padrões [35]. 

 O primeiro padrão foi iniciado nos anos 80 pelo comitê ACR-NEMA. O NEMA – National 

Electrical Manufacturers Association (NEMA, 2010) e o ACR – American College of Radiology (ACR, 2010) 

desenvolvem equipamentos digitais radiológicos e uniram-se para elaborar o padrão Digital Imaging 

and Communications in Medicene (DICOM). A primeira e a segunda gerações do padrão não obtiveram 

sucesso, pois delineavam como deveriam ser os descritores físicos, o que impedia a diversificação na 

venda dos equipamentos e limitava a concorrência das empresas especializadas no ramo. Já a terceira 

geração do DICOM é largamente utilizada e foi apresentada em 1993. Essa última versão incentivou 

o uso de meios de comunicação entre os aparelhos e os hospitais através do uso de redes, sem 

preocupar-se com padrões de meios físicos. A terceira geração cuidou de descrever especificações a 

fim de facilitar a interoperabilidade [35.] 

 Outra importante evolução do padrão DICOM foi a inserção de diversos campos alteráveis e 

atualizáveis, como o Rescale Slope e o Rescale Intercept que são modificadas quando ocorre uma 

mudança linear nos valores dos pixels, com o intuito de auxiliar a geração, a manipulação, o 

gerenciamento e a integração das imagens [3] [35]. 

 Em suma, o DICOM é um padrão internacional para tratamento, distribuição e 

armazenamento de imagens médicas e de informações relacionadas. Este padrão encapsula 
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informações e a imagem em um único arquivo, favorecendo a interoperabilidade entre os 

equipamentos. Esse padrão está definido na ISO 12052:2006 [35]. 
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3 Segmentação Pulmonar 
 

“Jogam-se os grãos na água do alguidar                                                                                                    
e as palavras na folha de papel                                                                                                       

e depois, joga-se fora o que boiar” 

João Cabral de Melo Neto 

 Programas de screening [36] que utilizam a tomografia computadorizada (TC) estão, atualmente, 

sendo cada vez mais usados como um possível meio para detectar os primeiros sinais de câncer de 

pulmão em indivíduos aparentemente saudáveis, mas pertencentes a grupos de alto risco, como é o 

caso de fumantes. Esses programas são chamados de CAD que têm a finalidade de identificar 

anomalias em imagens de diferentes partes do corpo, desde mamografias até imagens de cérebro [37] 

[4]. 

Basicamente, os sistemas CAD utilizam técnicas provenientes de duas grandes áreas do 

conhecimento: visão computacional, na qual estão enquadradas as técnicas de processamento de 

imagem para realce, segmentação e extração de atributos, e inteligência artificial, na qual se 

encontram os métodos para seleção de atributos e reconhecimento de padrões. Tang [38] realiza 

uma análise geral de todo o processo de diagnóstico auxiliado por computador. Para isso, foi 

utilizado um estudo na área de mamografia, mais especificamente em relação ao câncer de mama. 

Nessa análise, é evidenciado todo o processo, que consiste em: detecção de calcificações, de 

distorções da arquitetura da imagem e de assimetria bilateral, recuperação e melhoria da imagem e 

anomalias. 

Todo o processo evidenciado por Tang [38] é mais detalhado por Gomathi [18]. 

Primeiramente, é definida uma região de interesse que representa a lesão a ser classificada. Em 

seguida, são delimitadas as quatro grandes áreas: a segmentação, responsável por separar a região de 

interesse das outras regiões; a seleção de características, responsável por escolher as características 

mais representativas; extração de característica, responsável por extrair as características mais 

representativas; e classificação, responsável por classificar os achados com base nas características 

extraídas. Por fim, um determinado diagnóstico é proposto a partir das informações colhidas das 

etapas descritas anteriormente.  
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A figura abaixo explicita esta arquitetura: 

 

 

 

 
 

3.1 Métodos Desenvolvidos para Segmentação Pulmonar 

 Como mencionado alhures, a segmentação é uma das etapas do desenvolvimento do CAD, 

inclusive dos específicos de aplicações pulmonares. Portanto, no restante deste capítulo, explicar-se-

ão algumas técnicas de segmentação de pulmão e algumas formas de avaliá-las. Os trabalhos foram 

escolhidos por apresentarem bons resultados e utilizarem técnicas diferentes e potencialmente úteis 

para a solução do problema. 

 Silva e colaboradores [39] iniciam o processo com a realização de uma binarização. Nessa 

binarização, os pixels assumem 1, quando o pixel inicial tem valor maior que ou igual a -250 

unidades de hounsfield, escala explicitada no capítulo anterior, e 0, quando esse valor for menor que  -

250. Esses valores foram escolhidos, pois os únicos objetos da imagem que assumem valores 

menores que -250 hounsfield são os pulmões, com valores entre -900 e -400, e estruturas aeradas, 

cujos valores são de aproximadamente -1000. Em seguida, ocorre uma sequência de dilatações [1] [2] 

e erosões [1] [2] com o intuito de remover os objetos pequenos, de suavizar as linhas que aparecem 

na imagem e de quebrar e unir objetos. A erosão e a dilatação são operadores fundamentais da 

morfologia matemática com a finalidade de realizar diversas transformações na imagem [1] [2]. No 

próximo passo, é executado um detector e delineamento das bordas dos objetos. Em seguida, é 

realizada uma remoção dos pixels excedentes de cada objeto da imagem, de tal forma que as bordas 

dos objetos fiquem com apenas um pixel. Como resultado, a imagem conterá uma compacta 

representação de cada objeto. Por conseguinte, os objetos que não interessam são removidos 

conforme algumas características como: área; tamanho e descontinuidade da borda. Como ponto 

positivo do método é possível citar a reconstrução do parênquima [23] [25] [26], que é o conjunto de 

células responsáveis pelas funções dos órgãos. Esta etapa é utilizada ao fim do processo de 

segmentação para eliminar fissuras que possam existir nos pulmões. Por outro lado, o algoritmo 

apresenta limitações quando a borda do pulmão não consegue ser distinguida da borda do tórax. 

Neste caso, o pulmão é removido causando um erro grave de segmentação da imagem. Além desta 

deficiência, o hilo [25] [26] [27] [29], uma fissura no pulmão, constituídos de brônquios, artérias e 

Figura 3.1– Arquitetura sugerida para o desenvolvimento de um CAD 
completo, no qual todas as etapas são contempladas.  
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veias pulmonares e linfáticos, é unido quando sua borda é muito próxima com a borda do pulmão 

ou, até mesmo, provoca a união dos dois pulmões. 

 O trabalho de Shojaii e colaboradores [14] apresenta as mesmas limitações do algoritmo 

anterior. Segundo o autor, o seu método apresenta uma melhor acurácia e uma redução no tempo de 

execução da segmentação pulmonar em imagens de TC. No início, a máscara de Sobel [1] [2], um 

filtro que calcula o gradiente da intensidade dos pixels, é utilizado para calcular o gradiente da 

imagem. Em seguida, é realizada uma binarização, semelhante à executada no algoritmo anterior, 

com a determinação dos pixels cuja intensidade seja maior que -400 ou menor que -1000, para o 

fundo da imagem, e menor que -400 e maior que -1000 para a região do pulmão, seguindo a escala 

hounsfield. A posteriori, são demarcadas as bordas das regiões dos pulmões e os mínimos regionais 

são calculados apenas na região delimitada. A transformada watershed [2] [40], que se baseia em 

inundar regiões a partir de um mínimo local calculado pelo gradiente para localizar as fronteiras dos 

objetos existentes na imagem, encontra as bordas do pulmão e evita a fusão entre os pulmões que 

apresentam as fronteiras próximas. Por fim, é utilizado o filtro rolling ball [41], que é executado 

percorrendo a superfície do objeto e suavizando  seus contornos, para incluir estruturas densas e 

veias hilares [26] [27]  (ou seja, do hilo). Essa última etapa é determinante para as regiões de bordas 

serem incluídas na imagem, apesar das limitações citadas. 

A proposta apresentada por Özkan [5] destaca-se pelo método empregado para a remoção da 

traqueia e a sua velocidade na execução. Isso se deve ao fato de o algoritmo ter quatro etapas:         

1) Limiarização – visa distinguir os pixels com alta intensidade daqueles com baixa intensidade. Para 

fazer essa distinção, Özkan utilizou o valor de 700 unidades de hounsfield para o limiar e, segundo o 

mesmo, conseguiu diferenciar os tecidos do corpo, pixels com alta intensidade, do tecido do pulmão 

e das regiões aeradas, pixels com baixas intensidades; 2) Remoção de veias – remover veias internas 

do pulmão cuja intensidade dos pixels seja maior que a do restante do pulmão, tornando a 

intensidade de todos os pixels do pulmão uniforme; 3) Segmentação de pulmão e outras vias áreas - 

detectar as estruturas do pulmão e das outras vias aéreas e identificar suas bordas; 4) Eliminar os 

objetos com ar – remover as vias aéreas da imagem sem suprimir as estruturas pulmonares, após a 

delimitação das bordas das vias aéreas e dos pulmões existentes na imagem. Essa remoção é 

realizada a partir da exclusão de estruturas com número de pixels menor que 1000, a partir da análise 

dos objetos das imagens e constatação que os objetos menores que esta quantidade pixel não são os 

pulmões e podem ser removidos. Com o emprego do algoritmo, um problema é observado 

decorrente da execução da remoção de estruturas menores que 1000, efetivada na etapa 4. Caso o 

pulmão esteja fragmentado, suas estruturas podem ser retiradas nessa etapa e, consequentemente, 
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fica impossibilitada a segmentação completa do pulmão. Além dessa problemática apresentada, tal 

implementação cita o desempenho computacional, mas não faz nenhum estudo utilizando as 

métricas e técnicas objetivas encontradas na literatura. Por fim, o valor do limiar engloba diversos 

pixels dos tecidos e dos ossos, o que pode ser prejudicial para fazer uma separação precisa dos 

objetos da imagem. 

O trabalho apresentado por Gomathi [18], que será exposto adiante, apresenta um conjunto 

de procedimentos para a execução da segmentação de pulmão.  Tal trabalho é iniciado com um 

plano de bits [1] [2] seguido por uma erosão e uma dilatação. O plano de bits visa a analisar a 

contribuição de cada bit na formação da imagem. Já a erosão e a dilatação são executadas com a 

finalidade, dentre outras, de eliminar ou expandir objetos, respectivamente. Entre a erosão e a 

dilatação, um filtro de mediana [1] [2] é executado para diminuir os ruídos aleatórios da imagem. Na 

etapa seguinte, um algoritmo de outlining [1] [2] é utilizado para determinar a região de contorno e as 

bordas que não pertencem ao pulmão são retiradas. Por fim, um flood fill [1] [2] é executado para 

preencher a região do pulmão delimitada pelo outlining. Analisando criticamente esse trabalho, foi 

identificado que ele não faz a análise de todas as imagens dos exames. Ele escolhe apenas a melhor 

imagem entre as segmentadas sem esclarecer quais parâmetros foram usados para a escolha. Além 

disso, ele não explicita como retirar o intestino e a traqueia. Como ponto positivo, o algoritmo de 

segmentação possui duas etapas para retirada de ruído facilitando, assim, as outras etapas.  

Já Felix e colaboradores [42] propõem uma solução para que não ocorra a remoção do 

pulmão, quando não há a distinção entre a borda da imagem com o tórax, e para a união da região 

hilar com o pulmão. Esses problemas são apresentados pelos métodos desenvolvidos por Silva [39] 

e Shojai [14]. A solução proposta é iniciada com uma conversão na resolução da imagem. Caso a 

escala da imagem seja diferente de 8 bits por pixel, ela é convertida para essa escala. Com a imagem 

convertida, é gerado um histograma agrupando os pixels de mesma intensidade. A partir desse 

histograma, o valor da intensidade mais frequente é selecionado. Esse valor é chamado de semente e 

será necessário na execução das próximas etapas. Tal etapa é composta pelo crescimento de região 

[2] [1] que, a partir da semente selecionada, aglomera pixels com características próximas. Assim, de 

acordo com o padrão de proximidade utilizada nesse método, os pixels com uma variação de 

intensidade de até 40% são agrupados. Em seguida, os pulmões são recortados da imagem através de 

uma nova utilização de crescimento de região. Isso ocorre com a inserção de uma subimagem 

retangular em uma determinada posição na imagem com o intuito de determinar a semente. Com 

esse recorte da imagem e com a escolha da semente, os pulmões são isolados e seu tamanho é 

aumentado, evitando, assim, que as bordas dos pulmões próximas à lateral não sejam eliminadas. 

Com essa problemática apresentada nos artigos de Silva [39] e Shojai [14] resolvida, três operações 
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são realizadas, quais sejam: uma dilatação seguida de duas erosões; e possuem as mesmas finalidades 

apresentadas anteriormente. Elas serão descritas posteriormente nesta dissertação. Por fim, os 

pulmões retornam a seu tamanho inicial, através de uma operação de intersecção [2] entre a máscara 

gerada e a imagem original, e finaliza-se a sua segmentação. Esse algoritmo obtém resultados 

melhores que os algoritmos apresentados, mas peca quando o pulmão apresenta uma fissura. Isso é 

problemático, pois, para uma boa segmentação pulmonar e uma posterior utilização de tal 

segmentação em outras aplicações, é preferível incluir outros objetos na imagem a excluir o pulmão. 

Além disso, apesar de não apresentar uma estimativa do tempo de processamento, o método é 

executado em várias etapas, o que pode torná-lo lento e inviabilizar seu uso. 

Wang, Li e Li [43] sugeriram, de forma geral, as seguintes etapas no seu método de 

segmentação pulmonar: identificar e eliminar regiões com ar; estimar os valores iniciais dos pulmões 

por técnicas de limiarização; calcular e identificar regiões do pulmão com intestino; e avaliar os 

resultados. O cálculo executado na etapa intermediária é realizado para analisar todos os pixels da 

imagem, com exceção dos pixels das vias aéreas e do fundo da imagem. Esse cálculo é efetuado para 

determinar as regiões anormais dos pulmões a partir de certas características como, por exemplo, a 

entropia [2] [1] [44]. Analisando criticamente, o algoritmo proposto tem uma pobre segmentação em 

dois casos: quando o pulmão contém uma pequena porção do padrão de atenuação na região 

periférica e quando o exame apresenta uma severa doença intersticial pulmonar (doenças que têm 

em comum a inflamação dos tecidos do pulmão). Outro fator preponderante é que o trabalho de 

Wang foca tão somente em pulmões lesionados, perspectiva essa que, neste estudo, deve ser 

ampliada para abranger todas as imagens dos pulmões, não se limitando ao objeto proposto por 

aquele pesquisador. Como ponto positivo, apresenta resultados satisfatórios comparados com os 

resultados presentes nessa área da literatura estudada. 

Já o estudo realizado por Chen [15] inicia-se com uma etapa de separação dos pixels de acordo 

com a intensidade. A imagem é dividida em blocos e o método flood fill é usado para remover os 

tecidos do corpo que estão em volta do pulmão. Posteriormente, uma varredura linear é executada 

até encontrar pixel modificado na etapa anterior. À medida que a varredura é executada, os pixels 

assumem a coloração preta. Segue-se com a retirada da traqueia e outras estruturas. Por fim, é feita 

uma reestruturação do pulmão com a execução de quatro dilatações. Esse método apresenta a 

efetiva remoção da traqueia e utiliza a imagem original para fazer todo o processamento. Assim, não 

necessita manipular outra imagem. Como desvantagens, o autor cita a má segmentação dos exames 

com traqueia pequena e pulmões perto da traqueia.  

Alguns estudos realizados utilizam técnicas consagradas em outras áreas da literatura. Como é 

o caso de Ceylan [45]. Ele utiliza duas técnicas para fazer as etapas da segmentação pulmonar. A 
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primeira técnica visa extrair as características pulmonares. O algoritmo utilizado é a Transformada 

Wavelet Discreta Complexa [46] [47] [48]. Tal transformada é a extensão da Transformada Wavelet 

Discreta e tem, entre outras finalidades, a função de caracterizar a estrutura da imagem. A segunda 

técnica, por sua vez, tem o objetivo de classificar as características extraídas com a técnica anterior. 

O algoritmo utilizado é Complex-valued artificial neural network (CVANN) [48]. Essa rede neural está 

sendo ultimamente utilizada em processamento de imagens, baseando-se em números complexos 

para executar suas etapas. Nesse trabalho, a CVANN foi implementada com quatro níveis. O 

melhor resultado encontrado para uma imagem é 99.79% no nível 3. O tempo de processamento 

total é, aproximadamente, 88,7 segundos para uma imagem de 512 x 512 (padrão Dicom). No nível 

1, a execução é 79.58 segundos decaindo para 2 segundos no nível 3. Apesar de atingir um alto nível 

de classificação no 3º nível, a soma dos tempos do 1º para o 3º nível é, aproximadamente, 89 

segundos; assim, o tempo de processamento é um fator crítico desse trabalho. 

 Além de Ceylan, outros trabalhos utilizaram técnicas de inteligência computacional  como o 

realizado por Faizal Khan [50]. Khan utilizou lógica difusa para a segmentação de imagem, mas 

também implementa outras técnicas com a finalidade de comparar os resultados. Entre eles, 

podemos citar o Filtro de Sobel e de Prewit [1] [2], cujo objetivo é detecção de contornos. Para a 

extração das características e treinamento da lógica difusa, os melhores resultados encontrados 

foram com a implementação do algoritmo Contextual Clustering (CC) [51] [52], que utiliza diversas 

características para agrupar elementos. Essas características dependem de diversos fatores inerentes 

ao objeto em análise. Tal trabalho não cita o tempo de processamento de cada etapa; apenas é citado 

que a lógica difusa conseguiu melhores taxas de segmentação comparadas com as outras técnicas. 

3.2 Métricas Utilizadas na Segmentação Pulmonar 

Castellino, em [10], faz uma revisão geral das métricas usadas na avaliação de CADs e suas 

fases. É relatado que esse tipo de sistema pode ser avaliado de várias maneiras, desde a 

implementação de testes no ambiente até a avaliação dos radiologistas. Tais testes envolvem, por 

exemplo, o cálculo da sensibilidade, que seria a probabilidade de se classificar uma região na imagem 

como doente, dado que existe a doença e a especificidade que é a probabilidade de se classificar uma 

região na imagem como não doente, dado que não existe a doença. O cálculo da sensibilidade e 

especificidade são realizados através das Equações 3.1 e 3.2 a seguir: 

                            

Sens(h) = 
                   

                                  
                                       (3.1) 
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Espec(h) = 
                   

                                  
                                      (3.2) 

no qual, Verdadeiro Positivo é o número de exemplos positivos classificados corretamente, Verdadeiro 

Negativo é o número de exemplos negativos classificados corretamente, Falso Positivo é o número de 

exemplos classificados incorretamente como positivos e Falso Negativo é o número de exemplos 

classificados incorretamente como negativos. 

 Após a definição do Verdadeiro Positivo, Verdadeiro Negativo, Falso Positivo e Falso Negativo, 

pode-se explicitar a sensibilidade, especificidade e a precisão. A sensibilidade identifica a proporção 

dos pixels das imagens que pertencem à estrutura do pulmão e foram detectados positivamente, 

daqueles pixels que pertencem ao pulmão (detectados corretamente e não detectados). Já a 

especificidade identifica a proporção dos pixels das imagens que pertencem ao fundo da imagem e 

foram detectados positivamente, daqueles pixels que fazem parte do fundo da imagem (detectados 

corretamente e não detectados). Finalmente, a precisão indica os quão próximos e repetíveis os 

resultados são uns dos outros e sendo descrita na Equação 3.3.  

Precisão = 
                   

                                  
                                                               (3.3) 

F - escore = 
                        

                        
                                                                               (3.4) 

Coeficiente-Dice = 
                     

                                                    
              (3.5) 

  O F-escore é uma média harmônica que compara a sensibilidade e a precisão. Para a 

avaliação dos sistemas, assumiu-se que as duas, precisão e sensibilidade, possuem a mesma 

importância na avaliação. Com isso, o mesmo peso foi atribuído às duas. Na última equação, é 

apresentado o coeficiente Dice. Este procura valorizar a presença do pixel que corresponde ao 

pulmão em relação a sua ausência. Se o pixel do pulmão for corretamente detectado, este é 

valorizado. Em contrapartida, se o pixel do fundo estiver corretamente detectado, este será menos 

valorizado que o pixel da região de interesse. Isso se deve ao fato de que a presença correta do pixel 

do pulmão provê uma maior informação que sua ausência e que a presença dos pixels do fundo da 

imagem 

Verdadeiro Positivo, Verdadeiro Negativo, Falso Positivo e Falso Negativo são as medidas empregadas 

na geração da Matriz de Confusão [53], uma métrica útil e de simples visualização dos acertos e erros 

na tomada de decisão, comumente utilizada em problemas de classificação de padrões.  Um exemplo 

da matriz de confusão é apresentado na Tabela 3.1, a seguir. 
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Tabela 3.1 - Exemplo da Matriz de Confusão 

Resultado 
Nódulo Pulmonar 

Presente Ausente 

Positivo Verdadeiro Positivo Falso Positivo 

Negativo Falso Negativo Verdadeiro Negativo 

 

 Além desses, pode-se, ainda, fazer um estudo com os radiologistas acerca das vantagens do 

uso do CAD. Isso é feito comparando um laudo real, feito por um especialista, com o resultado do 

CAD analisado. Essa comparação ajuda na avaliação do seu desempenho.  

Quanto à fase de segmentação de pulmão, vários artigos fazem variadas avaliações qualitativas 

com um especialista em imagem. Felix et al [42] dividem a classificação em quatro etapas: a) 

segmentação correta - quando não ocorrem perdas nem acréscimo de estruturas; b) sobre 

segmentação - quando ocorre acréscimo de estruturas; c) segmentação com perdas - quando 

ocorrem perdas; d) segmentação ausente - quando um ou os dois pulmões não são segmentados. 

Chen [15] [54] é mais específico e varia a avaliação com relação ao tamanho e as estruturas aéreas. 

São elas: 

 Traqueia pequena; 

 Traqueia com estrutura irregular; 

 Pulmão pequeno; 

 Pulmão com estrutura irregular; 

 Proximidade das junções dos pulmões; 

 Pequena distância entre a traqueia e o pulmão. 

Já Ceylan [45] faz uma avaliação com relação ao tempo de processamento dos exames. Ele 

calcula o tempo de processamento de cada imagem. Além dessa avaliação, Ceylan cita que a 

avaliação visual é subjetiva e varia de estudo para estudo. Assim, ele propõe que a avaliação seja 

executada de forma objetiva. Para isso, Ceylan utiliza a acurácia e a define da seguinte forma: 

 Se 

  Padrão Referencial = Padrão Gerado pela Segmentação 

       Número de pixels avaliados corretamente (NPAC) é acrescido de uma unidade 

Senão 

 Número de pixels avaliadso incorretamente (NPAI) é acrescido de uma unidade 
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Assim, calcula-se a acurácia: 

 

    Acurácia =  
     

          
                                            (3.6) 

 

Outra forma de avaliação é apresentada por Faizal Khan [50]. Naquele trabalho é realizado 

uma comparaçãoa comparação entre as técnicas através de propriedades matemáticas. Para efeitos 

de comparação são utilizados a área segmentada dos pulmões, o perímetro dos pulmões e a solidez 

do pulmão. 

A área é a medida de uma superfície e pode ser determinada pelo método enumerado a partir da 

Equação abaixo [55] [56] [57]: 

                                                                                                                  (3.7) 

Quanto à solidez, pode-se definir como a relação entre a área do objeto, conceituada anteriormente, 

e a área convexa do objeto [1] [2] [58] [59]. A Equação 3.8 a seguir expressa a solidez: 

                                                 
              

                      
                                                (3.8) 

Já o perímetro é, simplesmente, o comprimento de um contorno [55] [56]. Para calcular o 

comprimento do perímetro de um objeto é necessário integrar a função que descreve o contorno 

desse objeto. Essa integração é calculada por uma integral de linha e dada pela Equação 3.9: 

                                                                                                                    (3.9) 

no qual,  é uma função discreta, devido ao fato do cálculo ser em um imagem digital e esta ser 

apresentada na forma de pixel, como explanado anteriormente. 

Outra métrica é calculada somando-se a solidez, o perímetro e a área da imagem. O resultado dessa 

soma é comparado com o padrão ouro e, a partir dos resultados, analisa-se o quão similar os 

resultados estão. Por fim, o número de objetos presente na imagem é calculado e também é 

comparado com a quantidade de objetos do padrão ouro. 
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 As Tabelas 3.2 e 3.3 apresentam um resumo dos métodos e das métricas utilizados para a 

segmentação pulmonar apresentados neste capítulo. 

Tabela 3.2 - Resumo das contribuições e das limitações dos métodos utilizados na segmentação pulmonar 
descritos neste capítulo.  

 Contribuições Limitações 

Silva e colaboradores [39] Reconstruções do Parênquima. 

Remoção do Pulmão, em 

alguns casos, e união entre o 

Pulmão e o Hilo. 

Shojaii e colaboradores [14] 

Melhor acurácia e um melhor 

desempenho quando 

comparado com a técnica de 

Silva [39]. 

Remoção do Pulmão, em 

alguns casos, e união entre o 

Pulmão e o Hilo. 

Özkan [5] 

Baixa quantidade de etapas para 

a segmentação e técnica 

utilizada na remoção da 

traqueia. 

Remoção de estruturas 

pulmonares menores que 1000 

pixels, quando ocorre a 

fragmentação pulmonar, e a 

escolha do limiar que engloba 

valores do osso e do pulmão, 

tornando a separação 

imprecisa. 

Gomathi [18] 
Apresenta duas etapas para a 

retirada de ruídos. 

Ele escolhe apenas a melhor 

imagem entre as segmentadas 

do exame sem esclarecer quais 

parâmetros foram usados para 

a escolha. 

Felix e colaboradores [42] 

Apresenta uma solução para que 

não ocorra a remoção do 

pulmão. 

Segmentação imprecisa quando 

os pulmões apresentam 

fissuras. 
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Wang, Li e Li [43] 

Bons resultados para pulmões 

lesionados e Apresenta 

resultados satisfatórios 

comparados com os resultados 

presentes nessa área da literatura 

estudada. 

Má segmentação quando o 

pulmão contém uma pequena 

porção do padrão de atenuação 

na região periférica e quando o 

exame apresenta uma severa 

doença intersticial pulmonar. 

Chen [15] 

Esse método apresenta a efetiva 

remoção da traqueia e utiliza a 

imagem original para fazer todo 

o processamento. 

Má segmentação dos exames 

com traqueia pequena e 

pulmões perto da traqueia.  

 

Ceylan [45] 

Um desempenho de 99.79% de 

acurácia e o uso de técnicas 

consagradas na literatura. 

Um elevado tempo de 

processamento para o melhor 

resultado da acurácia (89 

segundos por imagem) 

 

Tabela 3.3 - Resumo das métricas descritas neste capítulo utilizadas para a avaliação dos métodos usados na 
segmentação pulmonar.  

Sensibilidade Sens(h) = 
                   

                                  
 

Especificidade Espec(h) = 
                   

                                  
 

Precisão Precisão = 
                   

                                  
                                                                

F-escore F - escore = 
                        

                        
                                                                                

Coeficiente Dice Coeficiente-Dice = 
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Acurácia Acurácia =  
     

          
                                             

Área                     

Perímetro              
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4 Descrição da Base de Dados e 
Métricas Utilizadas 

 
“Não há vida sem correção, sem retificação” 

Paulo Freire 

 Este capítulo objetiva: 1) apresentar a base de dados desenvolvida no estudo, desde a 

compreensão, tratamento e preparação dos dados utilizados; 2) definir as métricas utilizadas para 

avaliar os algoritmos investigados e o algoritmo proposto neste trabalho; bem como 3) enumerar as 

características do equipamento e dos softwares utilizados. 

4.1 Compreensão e Coleta dos Dados 

 Esta etapa é responsável pela coleta e manuseio inicial da base de dados de imagens médicas, 

além do tratamento da base de dados a fim de se chegar a uma base final.  

 Com esse intuito, foram selecionados, retrospectivamente, 22 exames, totalizando 1173 

imagens, adquiridos em um tomógrafo helicoidal, da marca Toshiba modelo Asteion 4TSX – 021A, no 

período de Julho a Janeiro de 2011, fornecidos pelo Núcleo de Telessaúde e o Hospital das Clínicas, 

ambos da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Os 22 exames considerados no trabalho 

compreendem as imagens da região do tórax do paciente e com a garantia da não ocorrência de 

artefatos que prejudicassem a análise da imagem. Cada exame contém quantidades diferentes de 

imagens, determinada de acordo com a necessidade do profissional no momento da realização do 

exame. O resumo dessas informações pode ser visualizado na Tabela 4.1. 

Tabela 4.1 - Descrição da Base de Dados 

Período de coleta Janeiro a Julho de 2011 

Modalidade Tomografia Computadorizada 

Especificação do Tomógrafo Toshiba modelo Asteion 4TSX – 021A 

Região de Estudo Tórax 

Região de Interesse Pulmão 
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 Todos os exames pertenciam a pacientes com câncer de pulmão e apresentavam, ao menos, 

uma lesão. O fato de selecionar apenas exames com no mínimo uma lesão, que pode aparecer em 

uma ou em diversas imagens no exame tomográfico, não influencia a segmentação pulmonar ou, 

pelo menos, não deveria influenciar. Destarte, poderiam ter sido selecionados todos os exames com 

pacientes sãos ou, até mesmo, mesclados várias enfermidades na segmentação. Desta forma, todas as 

imagens, independente de apresentarem lesões, foram incluídas no estudo.  

 Para efeito ilustrativo, na figura 4.1 apresenta-se um exemplo típico de resultado da 

segmentação pulmonar manual que foi realizada no trabalho. 

   

  
(a)                                         (b)                                             (c) 

  

Figura 4.1- (a) Corte axial retirado de um exame de tomografia computadorizada do tórax. (b) Resultado da 
segmentação manual visualizado através do software Display [60]. Em vermelho, observamos a mascara que 

representa a região pulmonar (c) Reconstrução 3D do resultado da segmentação manual. 

   Após a seleção dos exames, as imagens foram segmentadas manualmente por um 

especialista na área de informática médica, dando origem ao padrão ouro, ou seja, o padrão 

referencial de comparação gerado pelo especialista de tal forma que possa ser comparado com as 

imagens resultantes dos algoritmos implementados, referentes aos métodos investigados e ao 

algoritmo proposto. 

4.2 Descrição da Base de Dados  

 Com a finalização da preparação dos dados, a base foi dividida em três bases menores, 

disjuntas entre si, para serem empregadas em etapas subsequentes segundo a exposição abaixo. 

 Na primeira etapa foi realizada a análise de cada objeto (pulmão, traqueia, mesa utilizada nos 

exames, entre outras) presente nas imagens. Essa fase tem o objetivo de determinar os valores das 

propriedades matemáticas de tais objetos. Como os valores são fixos, pois, quando as estruturas 

aparecem nas imagens, elas apresentam, em quase sua totalidade, as mesmas características, não é 
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necessária a variação dos parâmetros estruturantes para escolher os melhores conjuntos de valores 

imprescindíveis para a execução do algoritmo. Para isso, foram utilizados 10 exames com um total 

de 496 imagens. 

 Já a segunda etapa, visa encontrar os melhores parâmetros estruturantes e quais os impactos 

que eles acarretam sobre o algoritmo investigado. Para isso, é indispensável uma comparação do 

padrão gerado pelo profissional na área com o resultado gerado pelo algoritmo. Assim, esta 

comparação foi executada com os padrões ouro de 324 imagens de 6 exames diferentes daqueles 

empregados na etapa anterior. 

 Por fim, o teste é executado com um terceiro conjunto, diferente dos anteriores. Para tal, a 

base de dados conta com os 6 exames restantes utilizados somente para a terceira etapa, com uma 

base de imagens de teste independente. Assim como na fase anterior, o padrão referencial de 353 

imagens foi gerado com o intento de compará-lo com o resultado da segmentação final do 

algoritmo. 

 A primeira e a segunda etapas são utilizadas apenas pelo algoritmo proposto neste trabalho, 

descrito no Capítulo 6. Essas etapas são exclusivas, pois são os estágios de determinação dos 

parâmetros estruturantes e dos valores das propriedades matemáticas utilizadas. Os métodos 

investigados no Capítulo 5 não utilizam as fases 1 e 2, visto que seus parâmetros e valores 

específicos são descritos e elucidados em seus trabalhos. Já a terceira etapa, que consiste na fase de 

teste dos algoritmos, é usada tanto pelo algoritmo proposto neste trabalho quanto pelos métodos 

investigados no próximo capítulo.  

 É importante frisar que esses conjuntos são disjuntos entre si. Por conseguinte, foram 

utilizados 22 exames diferentes com um total de 1173 imagens. Outro ponto importante, que vale 

ressaltar, foi a utilização do exame inteiro para umas das três etapas. Não foi feita uma subdivisão 

interna do exame. Isso faz com que os resultados se aproximem de um caso real quando um 

determinado paciente for submetido ao exame de TC e seu exame completo for submetido ao 

algoritmo. 
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 A Tabela 4.2 apresenta um resumo das três bases de dados utilizadas neste trabalho. 

Tabela 4.2 -  Descrição das imagens utilizadas nas três etapas de avaliação 

Base de Dados Quantidade de Exames Padrão Ouro Quantidade de Imagens 

Análise 

Individual dos 

Objetos das 

Imagens 

10 Não 496 

Análise dos 

Parâmetros 

Estruturantes 

6 Sim 324 

Teste 6 Sim 353 

4.3 Métricas Utilizadas na Avaliação das Técnicas Implementadas 

 Com a definição da base de dados, o próximo passo a ser executado foi a definição das 

métricas que serão utilizadas para avaliar os métodos investigados e o novo algoritmo proposto 

neste trabalho. Tal algoritmo adota uma nova abordagem para solucionar o problema de segmentar 

o pulmão. Para isso, foi realizado um estudo na literatura com o intuito de determinar quais métricas 

são mais frequentes na área de segmentação pulmonar e chegou-se à conclusão de que diversas 

técnicas de medição são manejadas nessa área e, apesar de números significativos de trabalhos 

utilizarem a sensibilidade e a especificidade, vários trabalhos consideram diversas métricas. Assim, 

com o objetivo de comparar os resultados encontrados ao término deste trabalho com os trabalhos 

presentes na literatura, apesar de eles não reproduzirem fielmente o ambiente e característica deste 

trabalho, foram utilizadas diversas métricas investigativas. Tais métricas são apenas enumeradas, pois 

estas métricas foram explicitadas e elucidadas anteriormente neste trabalho. 

 A primeira etapa é iniciada com a contagem dos objetos de cada imagem do exame. Em 

seguida, calcula-se o perímetro, a área e a solidez de cada objeto; uma nova métrica resultante da 

soma dessas três medidas para uma posterior comparação com o padrão ouro e, por fim, o número 

de objetos presente na imagem que também é comparado com a quantidade de objetos do padrão 

ouro. 
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 Na segunda etapa da avaliação, compara-se também o resultado da segmentação do algoritmo 

com o padrão referencial. Para tanto, as seguintes técnicas estatísticas, muito utilizadas nesse tipo de 

estudo, foram utilizadas: 

 Acurácia; 

 Precisão; 

 Sensibilidade;                         

 Especificidade;  

 F - escore;  

 Coeficiente-Dice. 

4.4 Equipamento e Softwares Utilizados 

 Todo o trabalho foi executado em MATLAB R2011b [61] com a Image Processing Toolbox e 

realizado em um ambiente com as seguintes configurações: processador Intel(R) Core(TM) i5 2430M 

2.4 GHz, 6 GB de memória RAM, AMD Radeon HD 6470M  e Windows 7 64-Bits. 

 Para a preparação das imagens, foram utilizados os visualizadores o ImageJ [62], versão 1.45s, e 

o MicroDicom [63], versão 0.7.6. Ambos os visualizadores são gratuitos e utilizam o formato DICOM 

(.dcm). Para a segmentação manual o especialista utilizou o software Display [60] e o formato de 

arquivo foi o minc (.mnc). 
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5 Métodos Iniciais Investigados 
 

“Há máquinas de felicidades dispendiosas, que funcionam com enorme desperdício,                                   
e há outras econômicas, que, com migalhas de sorte, criam alegria para uma existência inteira” 

Joaquim Nabuco 

 Dentre os trabalhos apresentados na revisão da literatura, foram escolhidas dois, porquanto 

apresentaram e executaram todo um ciclo utilizado em um CAD. O CAD foi escolhido, pois, como 

explicitado na Introdução, neste tipo de aplicação a segmentação é crítica e deve apresentar bons 

resultados para ser útil ao longo de todo o processo.  

 Além disso, outra característica determinante para a escolha destas técnicas é o fato destas 

serem totalmente automáticas e não precisarem de especialista para realizar a segmentação. 

 Por fim, os trabalhos explicitados abaixo são recentes e, por isso, tendem apresentar 

características de robustez e melhor desempenho, em relação  aos resultados alcançados nas métricas 

utilizadas para avaliar estas aplicações (acurácia, sensibilidade, especificidade, tempo de 

processamento, entre outros), quando comparados com trabalhos mais antigos. 

5.1 Método Proposto por Gomathi e Thangaraj 

 A primeira técnica estudada foi proposta por Gomathi e Thangaraj [17] [18], a qual é 

executada em sete etapas: Plano de Bits, Erosão, Filtro de Mediana, Dilatação, Outlining, Extração 

da Borda do Pulmão e Flood Fill. Tais etapas são ilustradas na Figura 5.1 e são descritas a seguir. 
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Extração do Pulmão 

 

 

Figura 5.1 - Fluxograma mostrando o algoritmo proposto por Gomathi e colaborado 

 Na primeira etapa, é utilizado o algoritmo de Fatiamento de Plano de Bits [1] [2]. O 

Fatiamento de Plano de Bits visa analisar a contribuição de cada bit específico para a formação da 

imagem final. Por exemplo, caso se tenha uma imagem de 8 bits, cada pixel conterá 8 bits. Então, 

para formar cada plano de bits, é utilizada a posição de cada bit no seu pixel. Com isso, fazemos um 

plano de bits com todos os bits menos significativos de cada pixel; outro plano de bits com o 

penúltimo bit menos significativo de cada pixel; um terceiro plano de bits com o antepenúltimo bit 

Plano de Bits 

Erosão 

Filtro de Mediana  

Dilatação 

Outlining 

Extração da Borda do 
Pulmão 

Flood Fill 

Imagem Original 
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menos significativo de cada pixel; e assim sucessivamente até o bit mais significativo ou, nesse 

exemplo, o 8º bit de cada pixel.  

 Com todos os planos de bits gerados, o método em análise escolhe o melhor plano de bits 

resultante da primeira etapa através da análise da acurácia e da nitidez. 

 O procedimento posterior é composto pela execução de uma Erosão, a execução de um filtro 

de mediana e uma dilatação.  

 A Erosão é um operador fundamental da morfologia que influencia na separação de objetos 

próximos; no aumento de buracos [1] [2], que significa uma região de fundo circundada por pixels, 

pertencentes a determinados objetos, conectados; e, na eliminação de objetos menores que o 

elemento estruturante [1] [2], que é uma matriz que possui forma e tamanho definido e tem a 

finalidade de realizar transformações na imagem. Um elemento estruturante pode ser visualizado 

abaixo: 

   
   
   

 

 A partir do elemento estruturante encontra-se a erosão de cada pixel da imagem. Esse valor, 

em imagens de diferentes tons de cinza, é determinado pelo pixel cuja intensidade é menor entre 

todos os pixels que o estruturante sobrepõe. No elemento estruturante apresentado acima, tem-se 

uma matriz 3x3; assim, é analisado o valor mínimo desses nove valores e escolhido o menor deles. 

 Assim, Gomathi e Thangaraj relatam que, com a Erosão, objetivavam retirar determinados 

ruídos da imagem. Eles frisavam que, com o Filtro de Mediana e com a Dilatação, outras distorções, 

como ruídos do tipo salt and pepers [1] [2], seriam retiradas. 

 O Filtro de Mediana [1] [2] é um método estatístico que, ao elencar valores que se desejam 

comparar, escolhe o valor central. No caso de processamento de imagens, são selecionados um 

determinado pixel e os que o circundam. Aquele pixel assumirá o valor da intensidade central em 

relação aos que o circundam. Tal Filtro tem a função de remover ruídos aleatórios na imagem. 

 A Dilatação, outro operador fundamental da morfologia, visa aumentar o objeto, conectar 

objetos próximos e preencher buracos [1] [2]. Assim como a Erosão, tal método utiliza elementos 

estruturantes. Portanto, a partir do estruturante, encontra-se o valor resultante da dilatação de cada 

pixel da imagem. Esse valor, em imagens de diferentes tons de cinza, é determinado, ao contrário da 

erosão, pela maior intensidade de todos os elementos da estruturante. No elemento estruturante 

apresentado anteriormente, vislumbra-se uma estrutura 3x3; assim, é analisado o valor máximo 

desses nove valores e escolhe-se o maior deles. 
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  Por fim, três etapas são executadas com a finalidade de extrair o pulmão: Outlining, a Extração 

da Borda do Pulmão e o Flood Fill. 

 O outlining é utilizado para determinar a região de contorno a partir da imagem gerada da etapa 

anterior. Esse algoritmo visa encontrar regiões que deseja destacar.  

 O algoritmo de Extração da Borda do Pulmão é inserido com o intuito de delimitar a região 

de fronteira do pulmão.  Assim, a extração do pulmão pode ser obtida com essa técnica. 

 Na sétima e última etapa, é utilizado o algoritmo Flood Fill. Com a definição da região realizada 

na etapa anterior, o Flood Fill irá preencher a região do pulmão delimitada e extraída pela Extração 

da Borda do Pulmão. Depois dessa etapa, o pré-processamento é finalizado e a máscara do pulmão é 

extraída. 

 Foram feitas adaptações na implementação do algoritmo devido à omissão de determinados 

parâmetros. As adaptações foras as seguintes: (i) o algoritmo escolhe a melhor imagem entre as pré-

processadas no plano de bits, mas não diz como é feita essa seleção. Como o bit mais significativo 

do Plano de Bits resulta, basicamente, em uma função que atribui os pixels com intensidades 

menores que a metade a 0 e os pixels com intensidades maiores que a metade a 1, foi escolhido esse 

bit. (ii) a quantidade de dilatações e erosões não foi definida. Portanto, a partir de estudos realizados 

na literatura da área, 1 erosão e 1 dilatação são bastante utilizados. Com isso, essa quantidade foi 

escolhida. (iii) não foi definida qual máscara é usada nas etapas de dilatação e erosão. Diante disso, 

utilizamos a seguinte máscara.  

   
   
   

 

  Esta determinação seguiu a justificativa do item anterior, ou seja, estudos realizados na 

literatura e uma maior ocorrência deste máscara para o elemento estruturante. 

5.1.1 Resultados do Método de Gomathi e Thangaraj 

  Os resultados são apresentados nas Tabelas 5.1, 5.2 e 5.3. 

 A comparação dos testes é realizada com o padrão referencial, sendo apresentado na Tabela 

5.1 pelas medidas de sensibilidade, especificidade, acurácia, precisão, f-escore e coeficiente dice; na 

Tabela 5.2 pelas propriedades matemáticas dos objetos: soma de todas as áreas, soma do valor da 

solidez e soma do perímetro; e, Tabela 5.3 apresentando o tempo total de execução. 
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Tabela 5.1 - Resultado das medidas apresentado pelo algoritmo proposto por Gomathi 

Sensibilidade Especificidade Acurácia Precisão F-escore Coficiente Dice 

0,801 0,927 0,920 0,476 0,570 0,421 

 

Tabela 5.2 - Resultado das estruturas em todas as imagens da base de dados de teste apresentado pelo 
algoritmo proposto por Gomathi 

 
Área 

(em Pixel) 

Perímetro 

(em Pixel)  
Quantidade de Objetos na Imagem 

Imagem Ouro 12781387 402112 638 

Resultado 92536413 475181 2680 

 

Tabela 5.3 - Resultado do tempo de execução da base de teste por segundo apresentado pelo algoritmo 
proposto por Gomathi 

Tempo Total de Execução  
(em segundos) 

Tempo de Execução por Imagem 
 (em segundos) 

293,03 0,83 

 

As imagens a seguir ilustram algumas imagens da segmentação gerada pelo algoritmo. 

                                     

                       (a)                                                                         (b) 

Figura 5.2 - (a) Imagem Original. (b) Imagem resultante do algoritmo apresentado por Gomathi. 
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                        (a)                                                                         (b) 

Figura 5.3 - (a) Imagem Original. (b) Imagem resultante do algoritmo apresentado por Gomathi.             
Pixels branco representam os objetos cujas intensidades na escala Hounsfield se                          

assemelham aos pulmões. Pixels preto representam demais intensidades. 

5.1.2  Limitações do Método de Gomathi e Thangaraj 

 Nos resultados do algoritmo, é apresentada uma grande quantidade de estruturas que não 

fazem parte do padrão ouro. Isso pode ser visualizado nas Figuras 5.2 e 5.3. A métrica Quantidade 

de Objetos na Imagem, apresentada na Tabela 5.3, mostra que o algoritmo de Gomathi apresenta 

mais de 4 vezes o números de estruturas existente no padrão ouro. O mesmo fato acontece com a 

Área cuja diferença é cerca de 7 vezes entre o padrão referencial e a segmentação realizada por 

Gomathi. 

 Ademais, o coeficiente Dice, que prioriza os pixels que pertencem ao pulmão, apresenta uma 

taxa de 42%. Assim, nota-se que o resultado da acurácia de 92%  é baseado na boa segmentação dos 

pixels que fazem parte do fundo imagem. 

 Outro ponto importante desse algoritmo é o tempo de processamento. O algoritmo apresenta 

um processamento rápido em relação a segmentação manual da base de dados. Em média, 3 

minutos foi o tempo necessário para a segmentação manual de cada imagem da base de dados de 

teste deste trabalho. Já a segmentação com o algoritmo de Gomathi teve um tempo de 

processamento menor que 1 segundo por imagem. Isto mostra a diferença entre a segmentação 

manual e o método proposto por Gomathi.  

 O tempo de 0,8 segundo por imagem de Gomathi também é comparado às técnicas existentes 

na literatura. Esta comparação não é tão precisa, pois os trabalhos utilizaram base de dados e 

hardwares diferentes em suas investigações. Porém, é um indicativo do tempo  médio que o 

algoritmo leva para processar cada imagem. A técnica de Wang [65] tem um tempo médio de 20 
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segundos por imagem. Nuzio [66] propõe uma segmentação cujo tempo de processamento é de 1,4 

segundo por imagem. Por fim, cada imagem é processada durante 0,48 segundo no algoritmo 

apresentado por Özkan [5]. Assim, nota-se que este método investigado apresenta um tempo 

satisfatório no processamento de cada imagem.  

5.2 Método Proposto por Chen 

 O método proposto por Chen [54] é composto de seis etapas: Determinação automática da 

semente do Flood Fill, Definição automática do limiar, Início do Flood Fill, Segmentação do Fundo da 

Imagem, Remoção da Região da Traqueia, Restauração da Região do Pulmão. Elas estão ilustradas 

na Figura 5.4 e são explicitadas a seguir 
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Imagem Original 
 

Extração do Pulmão 

Figura 5.4 - Fluxograma mostrando o algoritmo Proposta por Chen 
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As etapas do algoritmo são descritas abaixo: 

 Inicialmente a imagem é separada em três grandes grupos de acordo com a intensidade do 

pixel que, nesse método, varia de 0 até 65535. Chen relata que os pixels que correspondem à 

região pulmonar assumem uma média de 15000, os pixels que correspondem ao fundo da 

imagem possuem uma intensidade menor que 1000 e os pixels que correspondem aos outros 

tecidos são caracterizados por uma intensidade maior que 45000. Destarte, pode-se dividir a 

região em três grandes grupos: o fundo da imagem, os tecidos do corpo ao redor do pulmão, 

a região pulmonar.  

 A imagem é dividida em blocos de tamanhos iguais para facilitar a análise dos pixels em torno 

do pulmão. Por exemplo, se há uma imagem de 512x512 e quer dividi-la em 8 blocos, cada 

um deles terá tamanho 64 no eixo das abscissas e 64 no eixo das ordenadas. A partir dessa 

divisão, escolhe-se o pixel com maior intensidade entre todos para ser a semente do bloco. 

  Após a escolha da semente, calcula-se a média de cada bloco e os blocos cujo valor calculado 

seja maior que 45000 são inseridos no processo de Flood Fill; 

 O Flood Fill é iniciado para remover os tecidos do corpo em torno do pulmão. O bloco com 

maior média irá começar o processo, uma vez que é mais provável conter uma maior 

quantidade de pixels cuja intensidade é maior que 45000. Ele visita pixel por pixel 

internamente ao bloco e, em seguida, é iniciada uma visita aos blocos vizinhos, marcando-se 

os já visitados. Dessa forma, todos os blocos são visitados. Porém, se o bloco não for 

visitado devido à junção de estruturas, escolhe-se uma nova semente em outro bloco não 

visitado com maior média, repetindo o processo.   

 O procedimento do item anterior é executado até os tecidos em torno do pulmão terem sido 

removidos. Se isso não acontecer, todo o procedimento é reiniciado. 

 Em seguida, uma varredura linear da imagem é executada. Todos os pixels de determinada 

linha são visitados sequencialmente, a partir das bordas, até ser encontrado um pixel 

modificado na etapa anterior. 

 A traqueia é retirada, analisando a média e a variância dos pixels dos objetos restantes na 

imagem. As estruturas pulmonares, por serem compostas de veias, ar, dentre outros, 

apresentam variância menor que outros objetos, sendo assim retirados. Já a média das 
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intensidades dos pixels da traqueia é menor quando comparados com a média dos pixels do 

pulmão. Assim, Chen propõe a retirada da traqueia por meio desses parâmetros. 

 A Reestruturação da região do pulmão, composta por quatro dilatações, é necessária para 

corrigir algumas falhas provocadas pelo Flood Fill. Nessa etapa é possível recuperar certas 

estruturas do pulmão (vasos, brônquios, entre outros) e, até mesmo, nódulos que foram 

eliminados nas etapas anteriores por possuírem intensidade diferente das encontradas 

normalmente na estrutura pulmonar. 

 Foram feitas adaptações na etapa de varredura linear para facilitar a implementação. Os pixels 

foram pintados de branco para facilitar a identificação do critério de parada. 

 A segunda modificação foi a fixação dos valores que os pixels podem assumir a partir da 

imagem original extraída do tomógrafo. Tais valores correspondem a -1000 e 1000 na escala de 

Hounsfield e isso permitiu a implementação do algoritmo diretamente das imagens de tomografia 

computadorizada evitando, assim, a sua conversão. 

 A remoção de objetos na imagem com área menor que 50 pixels foi outra modificação 

realizada no algoritmo. Esse tamanho da área não prejudica a identificação correta do pulmão e 

ajuda na remoção de ruídos na imagem. 

 Por fim, os valores da média e da variância do pulmão não são determinados. Esses valores 

são diferentes de um exame para outro. Isso faz com que as imagens não tenham um valor fixo. Por 

conseguinte, os valores escolhidos foram entre 51 até 121 para variância e entre -870 até -920 para a 

média. Tais valores foram escolhidos a partir da investigação empírica dos objetos nas imagens.  

5.2.1 Resultados do Método de Chen 

 As Tabelas 5.4, 5.5 e 5.6 apresentam os resultados encontrados com a investigação, 

implementação e teste do algoritmo de Chen. 

 Assim como no algoritmo de Gomathi, a comparação dos testes é realizada com o padrão 

ouro, sendo apresentado na Tabela 5.4 pelas medidas de sensibilidade, especificidade, acurácia, 

precisão, f-escore e coeficiente dice; na Tabela 5.5 pelas propriedades matemáticas dos objetos: 

soma de todas as áreas, soma do valor da solidez e soma do perímetro; e, Tabela 5.6 apresentando o 

tempo total de execução. 
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Tabela 5.4 - Resultado das medidas apresentado pelo algoritmo proposto por Chen. 

Sensibilidade  Especificidade Acurácia Precisão F-escore Coeficiente Dice 

0,962 0,998 0,993 0,989 0,975 0,975 

 

Tabela 5.5 - Resultado das estruturas apresentado pelo algoritmo proposto por Chen. 

 
Área 

(em Pixel) 

Perímetro 

(em Pixel) 
Quantidade de Objetos na Imagem 

Imagem Ouro 12781387 402112 638 

Resultado 13135115 423179 743 

 
 

Tabela 5.6 - Resultado do tempo de execução da base de teste por segundo apresentado pelo algoritmo 
proposto por Chen. 

Tempo Total de Execução  Tempo de Execução por Imagem  

2498,50 7,08 

 

 O resultado do segundo algoritmo pode ser visualizado nas figuras 5.5, 5.6 e 5.7. As quatro 

primeiras imagens, Figuras 5.5 e 5.6, mostram um resultado satisfatório do algoritmo executado. Já 

as duas últimas apresentam estruturas indesejadas não retiradas. 

  
   

                       (a)                                                                         (b) 

Figura 5.5 - (a) Imagem original da base de dados de teste com os dois pulmões. (b) Imagem resultante         
da implementação do algoritmo apresentado por Chen. Os pixels segmentados como pulmão assumem 

intensidades dos pixels da imagem original. Os demais pixels assumem valores 0 e começam a                  
fazer parte do fundo da imagem. 
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                       (a)                                                                         (b) 

Figura 5.6 - (a) Imagem original da base de dados de teste com os dois pulmões completos. (b) Imagem 
resultante da implementação do algoritmo apresentado por Chen. 

 

 

  
 

                       (a)                                                                         (b) 

Figura 5.7 - (a) Imagem original da base de dados de teste com intestino. (b) Imagem do resultado da 
implementação do algoritmo apresentado por Chen. 

5.2.2 Limitações do Método de Chen 

 Com o algoritmo de Chen implementado e testado, os resultados apresentam uma melhoria 

com relação à remoção de estruturas indesejadas. Entretanto, ainda contêm um número significativo 

de estruturas que não fazem parte do pulmão, como é apresentado na Figura 5.7, por exemplo. A 

métrica Quantidade de Objetos na Imagem ,apresentado na Tabela 5.5, explicita que o algoritmo de 

Chen apresenta 105 objetos a mais, quando comparado ao padrão ouro. 
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 Os 97,5% de coeficiente Dice retratam uma alta taxa de acerto dos pixels do pulmão, quando 

comparados com o 42% do método proposto por Gomathi e Thangaraj. A acurácia do método de 

Chen foi de 99,3%, ou seja, muito próximo do padrão referencial. Nas demais métricas, os 

resultados alcançados por Chen também apresentaram resultados próximos ao padrão ouro. 

 O tempo de 7,08 segundo por imagem de Chen também é comparado às técnicas existentes 

na literatura. Esta comparação não é tão precisa, pois os trabalhos utilizaram base de dados e 

hardwares diferentes em suas investigações. Porém, é um indicativo do tempo médio que o algoritmo 

leva para processar cada imagem. Nuzio [66] em seu trabalho apresenta um tempo de 

processamento de 1,4 segundo por imagem e Özkan [5] explicita tempo de execução de 0,48 

segundo por imagem. De mais a mais, o tempo de processamento de Chen é muito inferior a 

segmentação manual, 3 minutos por imagem. Assim, nota-se que este método investigado apresenta 

um tempo satisfatório no processamento de cada imagem em relação ao método manual e um valor 

relativamente alto comparados com outros trabalhos existentes na literatura. 

 

 Portanto, um problema que nenhuma das duas aplicações resolve é o aparecimento de 

estruturas indesejáveis nas imagens. Baseado nisso, este trabalho propõe a retirada dessas estruturas, 

analisando cada uma individualmente. 
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6 Um Novo Algoritmo Proposto 
 

“O engenheiro sonha coisas claras:  
Superfícies, tênis, um copo de água” 

João Cabral de Melo Neto 

No capítulo anterior observou-se que, nos trabalhos para segmentação pulmonar 

inicialmente implementados, muitos objetos indesejados aparecem nas imagens. Tais objetos tornam 

a segmentação imprecisa, podendo invalidar possíveis aplicações com esta segmentação.  Com o 

intuito de solucionar este problema, neste capítulo é proposto um novo método para segmentação 

pulmonar automática baseada em propriedades matemáticas calculadas de características extraídas 

em objetos nas imagens e técnicas de processamento de imagens.  

O algoritmo proposto adota uma nova abordagem para realizar a segmentação pulmonar 

com o intuito de analisar e eliminar os objetos indesejados da imagem. Com essa nova abordagem, 

os objetos são delimitados, analisados e removidos ou não a partir dos valores extraídos das 

características. Os métodos investigados não adotam tal tratamento para as imagens. A investigação 

e a análise pormenorizada dos objetos de cada imagem foi proposta e realizada apenas pelo 

algoritmo proposto nesta dissertação. 

Além do mais, foi proposta a inserção de novas propriedades matemáticas na investigação e 

na análise das imagens pulmonares. Diversas propriedades, como o Centroide que será descrito 

adiante neste capítulo, foram introduzidas ao contexto da segmentação pulmonar, com a finalidade 

de auxiliar propriedades largamente utilizadas, como a média que também será explanada adiante, na 

remoção de objetos indesejados. 

Para garantir os aspectos éticos necesários, este projeto foi submetido ao comitê de ética do 

Centro de Ciências da Saúde da UFPE. O mesmo foi aprovado e o número do Certificado de 

Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) é 01750812.0.0000.5208 conforme apresentado no 

Apêndice A. 
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6.1 Método Proposto para Segmentação Pulmonar 

 O método proposto visa ao tratamento da imagem para que, ao final do processamento, o 

pulmão seja completamente segmentando. Esta técnica foi, paulatinamente, sendo desenvolvida a 

partir da análise de estudos presentes na literatura e de análises experimentais realizadas para definir 

propriedades matemáticas capazes de remover estruturas que não pertencem ao pulmão. Tais 

estruturas indesejadas constituem-se nos principais problemas encontrados nos métodos anteriores 

investigados. Inicialmente, 8 etapas, ilustradas na Figura 6.1 na página 41, formam a proposta para o 

novo algoritmo. As etapas são: Normalização, Binarização da Imagem, Retirada de Estruturas 

Pequenas, Outilining, Flood Fill, Remoção de Estruturas Grandes, Erosão e Dilatação. Esta 

configuração foi investigada e testada ao longo deste trabalho e, ao final, uma configuração definitiva 

é apresentada. 
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    Figura 6.1 - Algoritmo inicialmente proposto 
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6.1.1 Normalização 

 Essa etapa consiste na redefinição dos valores dos pixels da imagem para um mesmo padrão 

de valores de intensidade. Desta forma, imagens geradas por equipamentos diferentes estarão na 

mesma escala. No caso do CT a escala padrão é a de Hounsfield. A normalização pode ser feita com 

base nos valores de duas tags do cabeçalho DICOM, o Rescale Slope [35] e o Rescale Intercept [35]. Estas 

são modificadas quando ocorre uma mudança linear nos valores dos pixels, como explicitado 

anteriormente. A Equação 6.1 explicita este cálculo para normalização das imagens com base nos 

valores das tags: 

 

                                                                                                                                         

 

no qual, VPF representa o valor final do pixel; VIP indica o valor inicial do pixel; RS é o valor do 

Rescale Slope; e, o RI corresponde ao Rescale Intercept. 

6.1.2 Binarização da Imagem  

 A Binarização [2] [1] é uma técnica de processamento de imagens que tem a finalidade de 

atribuir aos pixels valores 0 ou 1, a partir de um intervalo desejado. Neste caso, a delimitação inicial 

do pulmão é realizada utilizando a binarização e com base nos valores da região pulmonar definidos 

na escala Hounsfield. Segundo a escala, os valores que representam o parênquima pulmonar variam de 

-400 a -900. Contudo, baseado em alguns trabalhos estudados que, muitas vezes, incluem o valor do 

ar [67] [14], foram testados três limites inferiores para determinar o melhor parâmetro que se 

utilizaria nesta etapa. Desta forma, além do -900, o valor -1000 foi escolhido, já que consiste no 

valor Hounsfield para o ar. Outro valor que foi escolhido foi -950, pois se tentou um valor 

intermediário entre os dois anteriores.  

 Os valores que incluem o ar acarretam na inserção do intestino e, algumas vezes da traqueia, 

que, geralmente, possuem ar. Já o valor -900 pode excluir a borda ou outras partes do pulmão, o que 

traria maiores prejuízos para as próximas etapas da segmentação.  

 A técnica da Binarização é utilizada quando se quer priorizar a forma dos objetos da imagem 

em relação a intensidade. Além disso, a Binarização tem o objetivo de separar e identificar os objetos 

do fundo da imagem e alterar a quantidade de bits responsáveis pela  intensidade da imagem (de 

muitos bits de resolução para apenas um bit). Devido a estes fatores,  tal técnica foi escolhida. 

 Nesses termos a Binarização é de extrema importância para o processo de análise das 

estruturas.  
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 A Figura 6.2 mostra o resultado desta etapa. 

 

   

                      (a)                                 (b)  

Figura 6.2 - Exemplo da Binarização realizada em uma imagem. (a) Imagem Original. (b) Imagem após a 
realização da Binarização. 

6.1.3 Retirada de Pequenas Estruturas  

 Esta etapa consiste no processo de retirada dos objetos com quantidade de pixels da imagem 

inferior a 100. Tais objetos são ruídos em geral, pequenas partes dos órgãos e pequenas partes da 

mesa. Para determinação desse valor, foi analisada a menor área significativa do pulmão apresentada 

em todos os exames. Detectou-se que, aproximadamente, esse valor é superior a 150 pixels. 100 

pixels foram escolhidos com a finalidade de deixar uma margem entre o valor de 150 pixels e o valor 

de retirada dos objetos; objetivando, assim, evitar possíveis variações nas quantidades de pixels do 

pulmão. 

 A retirada de pequenos objetos antecipadamente é de extrema importância para a diminuição 

do tempo de processamento, já que reduz o número de objetos que serão analisados posteriormente. 

 Pode-se visualizar o resultado desta etapa na Figura 6.3. 
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     (a)                              (b)                                               (c) 

Figura 6.3 - Exemplo da Binarização seguida com a Retirada de Pequenas Estruturas. (a) Imagem Original. 
(b) Imagem após a realização da Binarização. (c) Imagem após a execução da Retirada de Pequenas 

Estruturas. 

 

Figura 6.4 - Visão mais detalhada sobre o resultado da aplicação da etapa de retirada de pequenas estruturas. 
Recorte da imagem 6.3 (b). 
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Figura 6.5 - Visão mais detalhada sobre o resultado da aplicação da etapa de retirada de pequenas estruturas. 
Recorte da imagem 6.3 (c). 

 

6.1.4 Outlining e Flood Fill   

 O outlining é utilizado para determinar a região de contorno de todos os objetos presentes na 

imagem. Esse algoritmo visa encontrar regiões que se deseja destacar para, em seguida, poder ser 

feita a análise de cada objeto individualmente [2]. Depois de selecionar determinada estrutura, o 

outlining é utilizado para delimitar apenas aquele objeto em estudo. 

 Logo em seguida, é utilizado o algoritmo Flood Fill. Com a definição da região realizada na 

etapa anterior, o Flood Fill irá preencher a região do pulmão e dos outros objetos delimitados.  

 Na próxima etapa, cada estrutura, contida na imagem, é analisada individualmente. Assim, 

pode-se extrair uma série de propriedades matemáticas de cada estrutura e estudá-las 

individualmente.  

6.1.5 Remoção das Estruturas Grandes que não pertencem ao Pulmão 

 Esta etapa visa retirar todas as estruturas que não pertencem ao pulmão, mas que não foram 

removidas nas etapas anteriores. Estruturas grandes são a traqueia, o intestino, a mesa radiológica e a 

região óssea segmentada Para isso, uma série de propriedades matemáticas foi analisada, 

individualmente e conjuntamente. As propriedades matemáticas selecionadas foram: 

 Média dos valores das intensidades dos pixels - calculou-se a média das intensidades dos 

pixels dos objetos na imagem original e percebeu-se que traqueia e o intestino assumem 

valores menores que o pulmão. Logo, esses objetos podem ser retirados utilizando um 

valor limiar da média. 
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Segundo Meyer [68] a média amostral é definida como a soma das variáveis que se deseja 

avaliar divido pelo número de ocorrência da variável. A Equação 6.2 exemplifica a 

explanação dada. 

                                 
 

 
   

 

   

                                                 

na qual,   é a quantidade de elementos no espaço amostral e    é o valor de cada elemento 

inserido no espaço amostral.  

 As Figuras 6.6, 6.7 e 6.8 explicitam o resultado obtido a partir da utilização da média. 

 

 

                     (a)                                     (b)                                                  (c) 

Figura 6.6 - Exemplo da utilização das médias. (a) Imagem Original. (b)Imagem antes da retirada pela média. 
(c)Imagem depois da retirada da traqueia pela média. 

 
 

Figura 6.7 - Visão mais detalhada sobre o resultado da aplicação da etapa de retirada de pequenas estruturas. 
Recorte da imagem 6.6 (b). 
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  Figura 6.8 Visão mais detalhada sobre o resultado da aplicação da etapa de retirada de pequenas estruturas. 
Recorte da imagem 6.3 (c). 

Com essa propriedade, é possível retirar uma grande parte dos objetos indesejados, mas 

não todas. Isso se deve ao fato dos objetos das imagens possuírem ar e ruídos. 

 Centroide - para calcular o centroide de um objeto é necessário escolher um subobjeto 

interno a este objeto maior e calcular o centroide deste objeto. Em seguida, escolhe-se 

outro subobjeto e calcula-se o centroide. Esta sequência é seguida até o cálculo de todos os 

centroides dos subobjetos. Por fim, somam-se todos os centroides e divide-se pela área 

total. Tal cálculo pode ser realizado, também, calculando-se o centroide de um subobjeto e 

realizando o somatório em relação a área do objeto e, em seguida, divide-se este valor pela 

área do objeto, como pode ser visualizado nas Equações 6.3 e 6.4. 

 

                                               
        

    
                                             (6.3) 

                                                      
        

    
                                                           (6.4) 

 

nas quais,    e    são as coordenadas do centroide (abscissas e ordenadas) do subobjeto,      e 

   são as coordenadas do centroide do objeto e    são as áreas infinitesimais da área total 

[55] [56] [58]. As Equações 6.5 e 6.6 representam o momento estático, necessário para o 

cálculo do centroide, em relação a   e em relação a    respectivamente. 

                                                                                                   (6.5) 

                                                                                       (6.6) 

 

 Assim, com as equações 6.2 e 6.3, os valores da abscissa e da ordenada são calculados e, a 

partir destes valores, pode-se analisar essa propriedade.  
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  Portanto, nota-se que objetos em determinadas localizações na imagem não fazem 

parte da estrutura do pulmão e, por isso, eles são removidos. Por exemplo, objetos cujo 

valor da coordenada x for próximo ao eixo da abscissa ou no outro extremo desse eixo são 

removidos. A mesma situação ocorre com os eixos das ordenadas e, por conseguinte, 

removem-se, também, esses objetos. 

 O resultado obtido a partir da utilização da Centroide é explanado na Figura 6.9. 

  

 (a)             (b)         (c)  

  Figura 6.9 - (a) Imagem original. (b) Imagem antes da retirada pelo Centroide. (c) Imagem depois da 
retirada pelo Centroide.  

Excentricidade - a excentricidade pode ser definida como uma variação em relação a uma 

circunferência. Está relacionada com a elipse, hipérbole e parábola da seguinte forma: 

elipse, excentricidade entre 0 e 1; parábola igual a 1 e hipérbole superior a 1 [7] [59]. Neste 

trabalho, essa propriedade analisa o quão circular é o objeto. Quanto mais circular o objeto 

é, mais a excentricidade se aproxima de zero. A excentricidade é usada, principalmente, para 

retirar a traqueia e o intestino que são os objetos mais circulares da imagem.  

A Figura 6.10 apresenta o resultado obtido a partir da utilização da Excentricidade. 
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                   (a)                                      (b)                                               (c) 

Figura 6.10 - (a) Imagem original. (b) Imagem antes da retirada pela Excentricidade. (c) Imagem depois da 
retirada pela Excentricidade.  

  Números de pixels convexos - tal propriedade matemática informa quantos pixels existem 

na parte convexa do objeto avaliado. Essa propriedade assume valores maiores para objetos 

com grande quantidade de pixels na área convexa, sendo utilizada para a retirada de 

estruturas planas como, por exemplo, a mesa. 

A Figura 6.11 elucida o resultado obtido a partir da utilização do Números de Pixels 

Convexos. 

 

   

                   (a)                                       (b)                                               (c) 

Figura 6.11 - (a) Imagem original. (b) Imagem antes da retirada pelos Números de pixels convexos. (c) 
Imagem depois da retirada pelos Números de pixels convexos.  

 Área - essa propriedade matemática, definida anteriormente nesta dissertação, foi associada 

a outras propriedades matemáticas para a retirada de objetos que não desejamos na 

estrutura final da imagem. Tal exclusão foi realizada  analisando a área da estrutura em 

questão associada a outra propriedade matemática. A única situação na qual a propriedade 

área é utilizada para remover os objetos individualmente é quando a estrutura possui área 
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maior que a junção dos dois pulmões. A Figura 6.12 explicita o resultado obtido a partir da 

utilização da Área. 

  

                           (a)                            (b)                                                  (c) 

Figura 6.12 - (a) Imagem original. (b) Imagem antes da retirada pela área. (c) Imagem depois da retirada pela 
área.  

A junção ocorre quando as partes superiores dos pulmões se unem quase na totalidade na 

tomografia gerada e, por diversos motivos, ocorrem, por exemplo, ruídos e problemas na 

segmentação. A Figura 6.15 explicitada a seguir nesta seção, apesar de apresentar uma 

correta segmentação e, consequentemente, não apresentar uma junção entre os pulmões, 

transmite a ideia da junção.  

 

 1/Solidez - Essa propriedade matemática, definida anteriormente neste trabalho, foi 

utilizada, pois notou-se uma relação entre o número de pixels convexos do objeto com a 

área do objeto. A partir de uma determinada área, o pulmão assume quase uma proporção 

de 1 para 1 com o número de pixels convexos. Já certas estruturas apresentaram uma 

proporção maior que 4 para esta relação. 

A Figura 6.13 ilustra o resultado obtido a partir da utilização do Números de Pixels 

Convexos. 
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(a)                            (b)                                                  (c) 

Figura 6.13 - (a) Imagem original. (b) Imagem antes da retirada pelos Números de pixels convexos. 
(c) Imagem depois da retirada pelos Números de pixels convexos.  

 Orientação - considerando um objeto na imagem e a maior elipse traçada internamente 

nesse objeto, o ângulo entre o eixo X e o eixo da elipse, que contém os dois focos, 

determina a Orientação dos objetos analisados. A Figura 6.14 ilustra essa propriedade.  

 

 

 

Figura 6.14 - Demonstração da propriedade Orientação. A figura mostra a elipse com seus dois eixos 
(tracejados em verde) e com os dois focos (pontos em azul). O maior eixo forma um ângulo                     

com o eixo X (tracejado em vermelho) e esse ângulo determina a Orientação. 

  Os  ângulos podem assumir valores de -90º até +90º. A partir de determinado valor de área, o 

pulmão assume valores próximos a 90º, enquanto outras estruturas não pertencentes ao pulmão 

aproximam-se de 0º. A Figura 6.15 explicita essa propriedade. 
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                            (a)                                     (b)                                                 (c) 

Figura 6.15 - (a) Imagem original. (b) Imagem antes da retirada pela propriedade Orientação. (c) Imagem 
depois da retirada pela propriedade Orientação. 

6.1.6 Erosão e Dilatação 

 A etapa que se segue é composta pelo operador morfológico de abertura. Esse algoritmo é 

caracterizado pela execução de uma erosão seguida por uma dilatação. Esse operador permite que 

uma textura seja preenchida, eliminando pequenos orifícios, ou pode separar linhas que estavam 

próximas, mas não se tocavam. Assim, se ocorrer a junção pulmonar, na sua parte superior, devido a 

uma má binarização, a abertura tem o intuito de separar o pulmão direito do esquerdo. Dessa forma, 

como resultado, ter-se-á uma máscara com todo o conteúdo dos pulmões individualizados. 

 Nesses termos, visando a um melhor resultado da técnica proposta, foram executados três 

testes com essas operações para avaliar a sua inclusão ou exclusão do algoritmo. Assim, a sua 

inclusão foi analisada com dois elementos estruturantes diferentes, apresentados abaixo, e 

executados com 1 erosão e 1 dilatação e com 3 erosões e 3 dilatações.  

 Analisando os artigos na área, muitos não explicitam a quantidade de operações de erosão e de 

dilatação que utilizam. Por isso, a quantidade de operações de erosão e de dilatação foi uma decisão 

baseada no nosso estudo, na observação a priori do impacto no tempo de processamento e da 

descaracterização dos objetos na imagem. 

 Assim como a quantidade de erosão e dilatação não são elucidadas nos trabalhos, os 

elementos estruturantes também não são explicitados. Por isso, foram escolhidos devido a sua larga 

utilização na literatura em geral e em alguns estudos realizados na área: 

 

    Estruturante 1:           
   
   
   

              Estruturante 2:            
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6.2 Avaliação dos Parâmetros e das Propriedades Matemáticas 

 Com a apresentação das propriedades e de seus respectivos valores para analisar e excluir 

estruturas indesejadas, esta seção tem o escopo de apresentar como é a avaliação para a escolha dos 

parâmetros estruturantes e como serão executados os testes. 

 A avaliação foi dividida em três etapas: Análise Individual dos Objetos das Imagens, Análise 

da Variação dos Parâmetros Estruturantes e Teste. 

 Estas três fases começaram a ser descritas no capítulo da Base de dados, mas são melhor 

delineados a seguir. 

6.2.1 Análise Individual das Imagens 

 Como descrito anteriormente, as estruturas foram analisadas e os 10 exames foram utilizados 

para determinar os valores que, ao mesmo tempo, não afetem o pulmão e elimine as estruturas 

irrelevantes. Esses valores são determinísticos e não há a necessidade de avaliar o impacto desses 

valores. 

 As etapas que utilizaram essa análise inicial foram: retirada de pequenas estruturas e remoção 

de estruturas grandes. 

6.2.2 Análise da Variação dos Parâmetros 

 Com o padrão ouro gerado, avaliou-se a variação dos parâmetros estruturantes dos seguintes 

tópicos: 

 Binarização das imagens - determinar se a inserção dos pixels com intensidade na escala 

Hounsfield referentes ao ar serão inseridos na estrutura do pulmão ou não, a partir dos 

valores descritos anteriormente: -900, -950 e -1000; 

 Operação de Abertura - determinar se a execução da operação de abertura é necessária; 

 Quantidade de Erosões e Dilatações e variação do elemento estruturante necessária para a 

execução dessas técnicas. 

 Para a avaliação desta etapa foram utilizados, apenas, a acurácia, a quantidade de objetos, o 

coeficiente Dice e o tempo de processamento. 
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6.3 Especificação dos Valores das Propriedades Matemáticas 

 Apresentada a especificação da avaliação das propriedades, esta seção tem a finalidade de 

apresentar os valores das propriedades matemáticas e o modo da escolha destes valores. Além de 

reforçar a importância da utilização de cada propriedade matemática no algoritmo proposto.  

 Para isso, uma base de dados foi utilizada para analisar e determinar os valores das 

propriedades matemáticas (média dos valores dos pixels, centroide, excentricidade, número de pixels 

convexos, inverso da solidez e orientação) e uma segunda base de dados para analisar e determinar 

os parâmetros estruturantes. 

6.3.1 Resultado da Análise Individual das Imagens 

 Duas etapas do algoritmo forma analisadas nesta fase: a retirada das estruturas pequenas e a 

remoção das estruturas grandes. 

 Na primeira excluíram-se as estruturas com área menor que 100 pixels. 

 Já na outra etapa, remoção de estruturas grandes, os valores das propriedades de cada fase é 

descrita a seguir. 

6.3.1.1 Média dos valores dos pixels 

 A média dos pixels pode assumir valores de acordo com a resolução dos pixels das imagens, 

como no trabalho do Chen [15]. Isto pode ser um problema, pois cada trabalho desenvolvido pode 

utilizar determinada resolução e dificultar a análise e comparação entre os diferentes trabalhos 

existente. Outros trabalhos [64] utilizam a escala de Hounsfield, já explicitado anteriormente neste 

trabalho, para determinar tais valores. A escala de Hounsfield assume um valor padrão e, assim é 

uniforme em todos os estudos realizados e em todos os exames gerados.  

 Diante do exposto, foram calculados os valores da média dos pixels do pulmão e dos demais 

objetos da imagem a partir da escala Hounsfield. 

A média dos pixels do pulmão assumem valores entre -870 e -920. Já a traqueia tem média, 

aproximadamente, um valor médio de -960. Portanto, as retiradas dessas estruturas foram 

executadas a partir desses limiares. 

 

 Os artigos relacionados à segmentação de pulmão presentes na literatura e analisados neste 

trabalho não fizeram menção as propriedades centroide, excentricidade, número de pixels convexos, 
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inverso da solidez e orientação; e, portanto, não desenvolveram estudos baseado nestas 

propriedades.  

6.3.1.2 Centroide 

 Quanto ao centroide, pode-se observar, nos diversos exames analisados, que os pulmões 

assumem a região central do exame. Assim, como não tem um valor de estudos anteriores para 

adotar valores a esta propriedade, os valores desta propriedade foram analisados empiricamente e 

são descritos abaixo. 

Como a imagem no padrão tem 512 x 512 pixels, os seguintes valores foram escolhidos: 

 Eixo das Abscissas - Estruturas com valor do centroide no eixo das abscissas menor que 82; 

 Eixo das Abscissas - Estruturas com valor do centroide no eixo das abscissas maior que 472; 

 Eixo das Ordenadas - Estruturas com valor do centroide no eixo das Ordenadas menor que 

78; 

 Eixo das Ordenadas - Estruturas com valor do centroide no eixo das Ordenadas maior que 

412; 

6.3.1.3 Excentricidade 

 A excentricidade, como especificado anteriormente nesta dissertação, assume valores 

próximos de 1 para objetos circulares. Nota-se que objetos, como o intestino e a traqueia, quando 

não ramificada, apresentam valores próximos de 1. Assim, estruturas com excentricidade maiores 

que 0,99 são eliminadas. Foi constatado que essa propriedade matemática isolada não obtém muita 

eficácia, devido à semelhança de formato entre o pulmão pequeno e a traqueia ou entre aquele e o 

intestino. Porém, como aconteceu com a propriedade área, a combinação com outras propriedades 

matemáticas utilizadas neste trabalho foi de extrema importância. Tais combinações serão 

apresentadas após a definição dos valores individual de cada propriedade.  

6.3.1.4 Números de pixels convexos 

 Esta propriedade foi utilizada apenas por Faizal [50] e, ainda sim, para comparar os resultados 

encontrados com a implementação de diferentes algoritmos, ou seja, não sendo utilizada para 

retirada de estruturas indesejadas. Por isso, o valor desta propriedade foi determinado através da 

análise dos valores das estruturas presentes na imagem. Constatou-se que todos os pulmões 

analisados possuem um número menor que 167000 pixels convexos e, assim, os objetos com 

número de pixels convexo maiores que 167000 foram removidos. 
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6.3.1.5 Inverso da Solidez (1/Solidez) 

 Assim como a propriedade número de pixels convexos, a Solidez foi utilizada por Faizal [50] 

para comparar os resultados encontrados com a implementação de diferentes algoritmos, do mesmo 

modo que a propriedade anterior. Neste trabalho foi utilizado o inverso da solidez, pois o seu 

inverso assume valores maiores que 1 e um intervalo maior de valores, facilitando a análise dos 

valores.  

 Como não existe um valor de estudos anteriores para adotar valores a esta propriedade, foi 

analisado empiricamente o valor desta propriedade. Com isto, observou-se que os objetos cuja 

relação é maior que 5.2 não pertencem ao pulmão e podem ser removidos. 

6.3.1.6 Orientação 

 O valor dessa propriedade foi determinado a partir da análise empírica dos valores dos objetos 

presentes na imagem. Constatou-se que o pulmão apresenta valores próximos à +90 e -90. Desta 

forma, o objeto cujo valor da Orientação está entre -4 e 4 é removido da imagem. Tal intervalo foi 

fixado com valores próximos a zero, pois partes pequenas do pulmão tendem a ter valores mais 

baixos por se assemelharem a objetos existentes nas imagens, podendo ser excluídos por essa 

propriedade. 

 

 Para obter uma melhoria com relação às propriedades matemáticas, algumas delas foram 

combinadas. Do mesmo modo que foram determinados os valores das propriedades matemáticas 

anteriores, a combinação delas foi determinada empiricamente da análise dos valores assumidos 

pelos objetos. Essas combinações são enumeradas a seguir: 

 Quantidade de números de pixels convexos>70000 e excentricidade>0,95; 

 Número de pixels/Área > 4 e Centroide do eixo x < 90; 

 Número de pixels/Área > 4 && Centroide do eixo X > 430 && Centroide do eixo Y < 140 

&& Excentricidade >0,97; 

 Centroide do eixo Y <97 && Centroide do eixo X >428 && Excentricidade >0.95; 

 Centroide do eixo Y <103 && Excentricidade >0.98 && Número de pixels/Área >2.8; 

 Número de pixels/Área >3100 && Centroide do eixo X >404 && Centroide do eixo Y <137 

&& Excentricidade >0.91; 
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 Centroide do eixo Y <183 && Excentricidade <0.60 && Área < 1800, 40 < Orientação &&        

Orientação < - 40; 

 Centroide do eixo X > 417 && Excentricidade <0.82 && Área < 1000 &&  Orientação > 28 

&& Orientação < - 28. 

6.3.2 Resultado da Análise dos Parâmetros Estruturantes 

 As tabelas abaixo apresentam os resultados das análises das variações dos parâmetros 

estruturantes. Os parâmetros variados foram: valores da Binarização das imagens, necessidade da 

Operação de Abertura; a quantidade de Erosões e Dilatações; e, a variação do elemento estruturante 

necessária para a execução da Erosão e Dilatação. 

Tabela  6.1 - Resultado da Análise de Parâmetros Estruturantes com Binarização -900, com utilização ou                                
não da dilatação/erosão e as variações das quantidades e com utilização ou não da estruturante e suas 

respectivas variações. 

Dilatação 

Erosão 

Estruturante da 

Dilatação/Erosão 
Tempo de 

Processamento 
Dice Acurácia 

Quantidades 
de Objetos 

Não - 11,2 0,765 0,949 633 

1 

111 

111 

111 

11,0 0,802 0,956 620 

3 

111 

111 

111 

10,8 0,811 0,958 619 

1 

010 

111 

010 

10,7 0,799 0,955 623 

3 

010 

111 

010 

11,5 0,807 0,955 618 
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Tabela  6.2 - Resultado da Análise de Parâmetros Estruturantes com Binarização -950, com utilização ou                                
não da dilatação/erosão e as variações das quantidades e com utilização ou não da estruturante e suas 

respectivas variações. 

Dilatação 

Erosão 

Estruturante da 

Dilatação/Erosão 
Tempo de 

Processamento 
Dice Acurácia 

Quantidades 
de Objetos 

Não - 8,2 0,927 0,982 636 

1 

111 

111 

111 

9,3 0,935 0,984 633 

3 

111 

111 

111 

7,8 0,937 0,984 629 

1 

010 

111 

010 

8,9 0,935 0,983 645 

3 

010 

111 

010 

8,3 0,936 0,984 600 
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Tabela  6.3 - Resultado da Análise de Parâmetros Estruturantes com Binarização -1000, com utilização ou                                
não da dilatação/erosão e as variações das quantidades e com utilização ou não da estruturante e suas 

respectivas variações. 

Dilatação 

Erosão 

Estruturante da 

Dilatação/Erosão 
Tempo de 

Processamento 
Dice Acurácia 

Quantidades 
de Objetos 

Não - 8,3 0,953 0,984 649 

1 

111 

111 

111 

8,1 0,951 0,984 655 

3 

111 

111 

111 

8,9 0,950 
   

0,982 
 

657 

1 

010 

111 

010 

8,0 0,949 0,981 637 

3 

010 

111 

010 

8,6 0,955 0,984 652 

 

Tabela  6.4 - Melhor Configuração encontrada na Análise dos Parâmetros Estruturantes . 

Binarização 
Dilatação 

Erosão 
Estruturante Tempo de 

Processamento 
Dice Acurácia 

Quantidades 
de Objetos 
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-1000 Não - 8,3 0,956 0,984 649 

  

 O resultado elucida que, apesar de ter um tempo de processamento maior que algumas outras 

combinações, a configuração apresentada na Tabela 6.4, que foi o melhor resultado apresentado nas 

Tabelas 6.1, 6.2 e 6.3, foi escolhida. O fato do resultado mostrar uma quantidade de objetos maior 

que o padrão ouro, cujo valor é 640, e menor que os outros resultados, cuja quantidade é maior que 

o padrão ouro, foi determinante para a escolha dessa configuração. Isso é importante devido à 

necessidade de uma escolha dos parâmetros estruturantes que não exclua o pulmão. Por isso, não foi 

escolhida outra configuração cuja quantidade de estruturas se aproxima mais do padrão referencial, 

mas com uma quantidade de objetos menor que esta. 

 Além disso, os resultados das outras métricas são próximos, tornando a quantidade de objetos 

de extrema relevância. 

 Com essa combinação, o resultado final do algoritmo proposto é apresentado na Figura 6.16 e 

contém as seguintes propriedades: Normalização, Binarização da Imagem, Retirada das Estruturas 

Pequenas, Outilining, Flood Fill e Remoção das Estruturas Grandes. 
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Não. 

Sim. 

Binarização da Imagem  

Outilining  

Extração do Pulmão 

Imagem Original 

Remoção das Estruturas 

Grandes 

Flood Fill 

 

Normalização 

Retirada das Estruturas  

Pequenas  

 

Todas as estruturas 
foram avaliadas? 

Figura 6.16– Fluxograma mostrando a versão final do Algoritmo 
proposto. 
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6.4 Testes de Desempenho 

 Esta fase do processo consiste em fazer uma avaliação e apresentar os resultados de todos os 

passos do estudo apresentado. Para isso, utilizaram-se as métricas descritas anteriormente no 

capítulo referente a revisão da literatura da Segmentação Pulmonar. Tais métricas foram: 

sensibilidade; especificidade; acurácia; precisão; o perímetro, a área e a solidez de cada objeto; uma 

nova métrica resultante da soma dessas três medidas para uma posterior comparação com o padrão 

ouro; e, o número de objetos presente na imagem. 

Os resultados experimentais de análise de desempenho são apresentados no próximo capítulo. 
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7 Avaliação de Desempenho e 
Interpretação dos Resultados 

 
“A consciência é o último ramo da alma que floresce; só dá frutos tardios.” 

Joaquim Nabuco  

 O capítulo 7 apresenta uma análise do desempenho da segmentação pulmonar proposta nesta 

dissertação, a partir de extenso conjunto de experimentos realizados.  Para isso, há uma comparação 

dos resultados obtidos com o algoritmo proposto Gomathi e Thangaraj e o método de Chen, com 

um padrão referencial obtido a partir de análise realizada por especialista na área de segmentação de 

imagens, denominado também de padrão ouro, e com outros algoritmos encontrados na literatura. 

 As Figuras 7.1, 7.2 e 7.3 mostram algumas imagens originais e o resultado da segmentação 

pulmonar realizada pelo algoritmo proposto neste trabalho. Na figura 7.1 é apresentado um 

resultado da segmentação com uma imagem que contém a traqueia. Já na Figura 7.2 é exposta uma 

imagem com intestino e o respectivo resultado da segmentação com a remoção deste órgão. Por fim, 

na Figura 7.3 é exibida a segmentação correta em um pulmão pequeno. 

 
 

  

(a)                                             (b) 

Figura 7.1 - a) Imagem Original. Além do pulmão, é possível observar o coração e a traqueia. (b) Resultado 
da Segmentação do pulmão 
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   (a)                                        (b)  

Figura 7.2 - (a) Imagem mostrando um slice onde aparecem o intestino e o pulmão. (b) Resultado da 
Segmentação mostrando apenas o pulmão apesar da presença de órgãos com intensidade de sinal 

muito próxima 
 

  

(a)                                          (b) 

Figura 7.3 - (a) Imagem Original, no qual é possível observar uma porção pequena e disjunta dos pulmões. 
(b) Resultado da Segmentação da imagem  

 Os resultados encontrados a partir da comparação realizada com o padrão referencial são 

apresentados nas Tabelas 7.1, 7.2 e 7.3. Esta Tabela também apresenta a comparação do algoritmo 

proposto com os algoritmos de Chen e Gomathi, cuja comparação com o padrão ouro foi realizada 

anteriormente nesta dissertação. As métricas explicitadas na Tabela 7.1 são: sensibilidade, 

especificidade, acurácia, precisão, f-escore e coeficiente dice; na Tabela 7.2 são os valores das 

características extraídas dos objetos a partir das propriedades matemáticas: soma de todas as áreas, 

soma do valor da solidez e soma do perímetro; e, na Tabela 7.3 é apresentada a comparação em 

relação ao tempo de execução. 
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Tabela 7.1 - Resultado do algoritmo proposto e comparação com os algoritmos implementados por 
Gomathi e Chen. As seguintes métricas são apresentadas: Sensibilidade, Especificidade, Acurácia,        

Precisão, F-escore e Coeficiente Dice. 

 
Sensibilidade Especificidade Acurácia Precisão 

F-

escore 

Coficiente 

Dice 

Gomathi 0,801 0,927 0,920 0,476 0,570 0,421 

Chen 0,962 0,998 0,993 0,989 0,975 0,975 

Algoritmo 
Proposto 

0,944 0,991 0,987 0,952 0,941 0,943 

 

 Na tabela acima, pode-se visualizar que o algoritmo de Chen apresenta todas as taxas 

(sensibilidade, especificidade, acurácia, coeficiente Dice, precisão e F-escore) com resultados um 

pouco melhores que o algoritmo proposto. A acurácia e a sensibilidade apresentam uma pequena 

superioridade. Quanto ao resultado apresentado pelo algoritmo de Gomathi, o algoritmo 

apresentado neste trabalho foi superior em todas as métricas, sendo notória a discrepância em 

relação ao f-escore, à precisão e ao coeficiente dice. Essa última métrica apresenta bom resultado 

quando o objeto que se deseja segmentar, no caso deste trabalho o pulmão, possui um valor 

satisfatório de acerto na segmentação. Com isto, pode-se concluir que o algoritmo de Gomathi 

segmenta de forma satisfatória  o fundo da imagem e deixa a desejar na segmentação correta do 

pulmão. O f-escore prioriza igual o acerto do fundo da imagem e do pulmão. Tal comparação é 

apresentada Tabela 7.1. 

Tabela 7.2 - Resultado do algoritmo proposto e comparação com os algoritmos implementado por Gomathi 
e Chen. As seguintes métricas são apresentadas: Área, Perímetro e Quantidade de Objetos na imagem. 

 
Área  

(em Pixel) 
Perímetro  
(em Pixel) 

Quantidade de Objetos  
na Imagem 

Imagem Ouro 12781387 402112 638 

Gomathi 92536413 475181 2680 

Chen 13135115 423179 743 

Algoritmo Proposto 12851331 417200 655 

 

 Os resultados da Tabela 7.2 demonstram uma superioridade do algoritmo proposto, em 

relação aos métodos de Chen e Gomathi, e a proximidade que este algoritmo alcançou dos 
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resultados apresentados do padrão ouro. Todos os resultados apresentados por este trabalho são 

melhores quando comparados com os outros algoritmos inicialmente investigados.  

 As Figuras 5.2 e 5.7, ambas no Capítulo 5, demonstram alguns objetos que não são removidos 

das imagens pelos métodos de Gomathi e Chen, respectivamente, que refletem nos resultados 

apresentados na Tabela 7.2. 

 Quando o tempo de processamento é avaliado, o algoritmo de Gomathi demonstra um menor 

tempo de processamento em relação aos outros (algoritmo proposto neste trabalho e o algoritmo 

proposto por Chen). O algoritmo proposto e o algoritmo de Chen possuem tempo de 

processamento equivalentes. Além disso, o novo algoritmo apresentado nesta dissertação apresenta 

um tempo melhor de execução, 6,97 segundos por imagem, quando comparado com a segmentação 

manual, cujo tempo é de 3 minutos.  

 O tempo de 6,7 segundos por imagem do método proposto para a segmentação pulmonar 

também é comparado às técnicas existentes na literatura. Esta comparação não é tão precisa, pois os 

trabalhos utilizaram base de dados e hardwares diferentes em suas investigações. Porém, é um 

indicativo do tempo  médio que o algoritmo leva para processar cada imagem. Em relação aos 

trabalhos de Özkan [5] e Nuzio [66] cujos valores de processamento de cada imagem por segundo 

são 0,48 e 1,4, respectivamente, o algoritmo proposto apresenta um valor alto e, portanto, um 

processamento mais lento que esses aplicações desenvolvidas. 

Tabela 7.3 - Resultado do algoritmo proposto e comparação com os algoritmos implementado por Gomathi 
e Chen. As seguintes métricas são apresentadas: Tempo Total de Execução e e Tempo Total de Execução por 

Imagem. 

 Tempo Total de Execução 
(em segundos por imagem) 

Tempo de Execução por 
Imagem (em segundos) 

Gomathi 293,03 0,83 

Chen 2498,50 7,08 

Algoritmo Proposto 2462,8 6,97 

 
  

 Os resultados do algoritmo foram apresentados a partir de uma série de métricas. Esta 

avaliação foi proposta para atestar a eficácia do algoritmo proposto. Assim, para finalizar a 

demonstração dos resultados, será apresentada uma série de comparações com os trabalhos 

presentes na literatura. 
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Tabela 7.4 - Resultado da soma da solidez, da área e do perímetro (em pixel). Com este resultado, calcula-se 
a porcentagem de objetos excedentes na imagem em relação a quantidade existente no padrão ouro.  

 Área + Solidez + Perímetro Porcentagem a mais 

Imagem Ouro (12781387 + 513 + 402112) = 
13184012 

-  

Método Proposto (12851331 + 446 +417200) = 
13268977 

1% 

 

 Os resultados encontrados nesta dissertação também foram comparados com os resultados de 

outros trabalhos existentes na literatura. Esta comparação não é tão relevante, pois os trabalhos 

utilizaram um ambiente de investigação diferente em seus estudos. Tal comparação é descrito a 

seguir. 

 O trabalho realizado por Faizal [50] apresenta um resultado analisando cada imagem e as 

estruturas individualmente. Faizal compara várias técnicas computacionais a partir da quantidade de 

área, solidez e perímetro. No final ele soma essas três métricas e denomina essa forma de avaliação 

de acurácia.  

 Existe um grande problema nessa última avaliação, porquanto trabalho não apresenta os 

valores do padrão ouro. Assim, não se pode calcular porcentualmente a quantidade de área, 

perímetro e solidez existente no padrão ouro. Apresenta, apenas, uma taxa de 84% na soma das três 

taxas. Isso supõe que existem menos objetos no resultado da segmentação que no padrão ouro. 

 Comparativamente no algoritmo proposto, a acurácia calculada a partir do método 

apresentado por Faizal é maior que 100, como pode ser visualizado na Tabela 7.4.. Tal resultado 

supõe que no trabalho realizado por Faizal ocorreram perdas nas estruturas pulmonares. Em 

contrapartida, no algoritmo proposto nesta dissertação, não houve perdas nas estruturas 

pulmonares, mas alguns objetos indesejados, que se assemelham ao pulmão, não foram removidos. 

Isto é devido a priorização da presença de toda estrutura do pulmão em relação a remoção total dos 

objetos indesejados. Objetos que são semelhantes a tal órgão não são removidos para que não 

ocorra o risco de remover parte deste. Se tal abordagem não fosse escolhida, uma possível remoção 

do pulmão poderia ocorrer a partir da semelhança entre as características extraídas, podendo, assim, 

 prejudicar as fases posteriores a segmentação. 

  A comparação com o trabalho de Ceylan [45], que utiliza a Complex-Valued Artificial Neural 

Network with Complex Wavelet Transform (CWT-CVANN), no qual foi explicitado anteriormente nesta 
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dissertação,  é mostrada na Tabela 7.5. Esse trabalho utiliza o tempo de processamento e a acurácia 

para avaliar o seu trabalho.  

Tabela 7.5 - Comparação com o algoritmo proposto por Ceylan.  

 Tempo de Processamento por Imagem (s) Acurácia 

Algoritmo Proposto 6,97 0,987 

Ceylan 88,72 0,997 

 

 Quando comparado ao algoritmo proposto, nota-se que o CWT-CVANN possui melhor 

acurácia, mas o tempo de processamento é muito alto em relação a outros trabalhos existentes na 

literatura [5] [65] [66]. O tempo de processamento de Ceylan é, aproximadamente, 12 vezes mais 

lento que o algoritmo deste trabalho. Já a acurácia de ambas as técnicas apresentam valores 

semelhantes, com superioridade de Ceylan que supera o novo algoritmo descrito neste trabalho em  

1%. 

 Vinhais [69] utiliza a sensibilidade, a precisão e a F-escore para avaliar seu algoritmo. A Tabela 

7.6 apresenta o resultado entre o algoritmo proposto e o algoritmo apresentado no estudo de 

Vinhais. 

Tabela 7.6 - Comparação com o algoritmo proposto por Vinhais.  

 Sensibilidade Precisão F-escore 

Algoritmo Proposto 0,944 0,952 0,941 

Vinhais 0.990 0.986 0.988 

 

 As três métricas avaliadas por Vinhais apresentam melhores resultados que o estudo 

apresentado nesta dissertação. A Precisão é a métrica que há uma semelhança maior entre os dois 

trabalhos, mas ainda com uma certa superioridade do método de Vinhais.  

O trabalho apresentado por Sluimer [70] utiliza as métricas sensibilidade, especificidade e acurácia. 
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Tabela 7.7 - Comparação com o algoritmo proposto por Sluimer. 

 Sensibilidade Especificidade Acurácia 

Algoritmo Proposto 0,944 0,991 0,987 

Sluimer 0.920 0.960 0.950 

 

 A Tabela 7.7 apresenta a comparação do algoritmo proposto com o algoritmo de Sluimer. O 

algoritmo proposto apresenta a sensibilidade, a especificidade e a acurácia com valores melhores que 

o método apresentado por Sluimer. 

 Sun [13], em seu trabalho, utiliza o coeficiente Dice para avaliar o resultado do seu trabalho 

proposto. 

Tabela 7.8 - Comparação com o algoritmo proposto por Sun. 

 Coeficiente Dice 

Algoritmo Proposto 0,943 

Sun 0,975 

 

 O coeficiente Dice calculado por Sun apresenta resultado melhor quando comparado com o 

algoritmo apresentado neste trabalho, como pode ser visualizado na Tabela 7.8. 

 A Tabela 7.9 apresentada abaixo compara o resultado do algoritmo proposto ao longo deste 

trabalho com o algoritmo utilizado por Hua [71]. Hua utiliza a sensibilidade e a especificidade para 

avaliar os resultados e, a partir desses valores, é feita tal comparação. 

Tabela 7.9 - Comparação com o algoritmo proposto por Hua. 

 Sensibilidade Especificidade 

Algoritmo Proposto 0,944 0,991 

Hua 0,986 0,995 
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  A Tabela 7.9 explicita uma taxa melhor de sensibilidade do trabalho de Hua. Já a 

especificidade possui um valor muito próximo entre as duas técnicas, com ligeira vantagem do 

método proposto por Hua. 

 
 

 As comparações realizadas nas Tabelas 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 expressam que o algoritmo 

proposto apresenta resultados satisfatórios em relação aos trabalhos existentes na literatura e às 

métricas comumente utilizadas. Quanto às métricas que verificam o número de objetos na imagem e 

suas propriedades, os resultados apresentados com o algoritmo desenvolvido neste trabalho foram 

melhores que os trabalhos inicialmente implementados (Gomathi e Chen). 
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8 Conclusão 
 

“Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na reflexão.” 

             Paulo Freire 

 O crescimento no estudo da segmentação de imagens tem desempenhado um papel 

importante na área do processamento destas. Cada vez mais, diferentes aplicações tem demandado o 

desenvolvimento de técnicas eficientes para o tratamento de imagens com vistas ao diagnóstico 

assistido por computador. Dentre as áreas de processamento de imagens e segmentação, a de 

segmentação pulmonar foi escolhida nesta pesquisa em virtude: 1) da intensificação de estudos sobre 

o tema, nos últimos anos; 2) a recente base de dados instalada no Hospital das Clínicas, mais 

precisamente na área de pulmão; 3) a contribuição inerente à sociedade, desde a reconstrução 

volumétrica do pulmão até a contribuição com relação à detecção de doenças de pulmão; e, por fim, 

4) o desenvolvimento e amadurecimento da tecnologia na área médica. 

 Na etapa da criação da base de dados, o projeto foi submetido à apreciação do Comitê de 

Ética do Centro de Ciências da Saúde da UFPE. Foi constatado o risco mínimo para o paciente 

cujas imagens estavam na base de dados, uma vez que novas imagens e outros dados não seriam 

colhidos, utilizando-se somente as imagens existentes. Outro fator que serviu para atenuar os riscos 

do paciente foi a omissão da identificação, garantindo-lhe, desse modo, a privacidade. Com a 

aprovação do comitê de ética, as imagens do hospital foram coletadas para segmentação. A base de 

dados do hospital foi analisada e cada adversidade nas imagens encontrada recebeu determinado 

tratamento, a fim de inseri-las no contexto do trabalho. Outrossim, foram escolhidos os parâmetros 

estruturantes que norteassem a inclusão das imagens no trabalho. 

Com os estudos realizados e com os trabalhos encontrados na literatura, propôs-se um 

algoritmo inicial para a resolução da problemática apresentada. Posteriormente, foi definida uma 

base de dados que se dividiu em três partes. Cada uma dessas bases foi empregada em uma 

determinada etapa. Na primeira base, foram analisadas as estruturas indesejadas que a imagem 

continha. Com ela, definiram-se valores determinísticos para a retirada dessas estruturas. Com a 

segunda base, foram analisados alguns parâmetros e sua influência na segmentação do pulmão. Os 

parâmetros avaliados foram: o valor usado na etapa de binarização, a quantidade de erosão e 

dilatação e a necessidade de sua utilização, e qual elemento estruturante seria utilizado na erosão e na 
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dilatação. Assim, o melhor resultado apresentado foi a binarização no valor de -1000, sem dilatação 

e sem erosão, e, consequentemente, sem o elemento estruturante. Por último, uma base de dados foi 

utilizada para a realização dos testes com as métricas empregadas. Essa base de imagens foi utilizada 

na avaliação tanto dos algoritmos inicialmente implementados quanto do algoritmo proposto e, a 

partir dela, foram gerados diversos resultados.  

É de se ressaltar que a replicação dos trabalhos de Gomathi e Chen revelou-se fundamental 

para a inserção destes algoritmos dentro do ambiente de estudo investigado neste trabalho. Assim, 

foi possível uma comparação mais precisa junto com a base de dados desenvolvida e, além disso, a 

utilização do mesmo recurso computacional para quantificar o tempo de processamento de cada 

algoritmo. 

 O algoritmo proposto apresentou bons resultados com as diversas métricas testadas, como 

98,7% e 99,1%  para a acurácia e para a especificidade, respectivamente. Os resultados são melhores 

quando comparados com o algoritmo de Gomathi, no qual este alcançou 92,0% para a acurácia e 

92,7% para a especificidade, e semelhantes quando comparados com os resultados encontrados no 

algoritmo de Chen, cujos valores são de 99,3 para a acurácia e 99,8% para a especificidade, por 

exemplo. A comparação com trabalhos existentes na literatura e a utilização de diversas métricas na 

avaliação do algoritmo pode ser importante para que futuros trabalhos possam comparar com os 

resultados encontrados utilizando variadas métricas. 

  A principal deficiência que o algoritmo propõe a resolver, a da presença de estruturas 

indesejadas na imagem, obteve melhor resultado quando comparados com os algoritmos 

investigados e implementados. Apesar disso, seu tempo de processamento é alto quando é 

comparado a outros estudos. 

Pode-se tirar algumas conclusões com base no resultado do algoritmo proposto, enumeradas 

abaixo: 

1) A utilização de um algoritmo que objetive a retirada de objetos indesejáveis na imagem através da 

análise de cada objeto se mostrou eficiente; 

2) A variação de alguns parâmetros do algoritmo influencia nos resultados gerados; 

3) A comparação do algoritmo proposto com outras técnicas encontradas na literatura demonstrou 

que aquele apresenta boas taxas nas mais diferentes métricas encontradas nos estudos realizados 

nessa área; 
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4) O tempo de processamento foi um dos gargalos deste trabalho. O algoritmo descrito para a 

segmentação apresenta um tempo relativamente elevado para o processamento de cada imagem. 

8.1 Contribuições 

 Algumas contribuições importantes foram apresentadas neste trabalho. Tais contribuições são 

enumeradas a seguir: 

1) Foi proposto um novo algoritmo para a segmentação pulmonar, capaz de utilizar técnicas 

existentes com propriedades matemáticas;  

2) Duas etapas, antes não investigadas, foram inseridas no novo método proposto nesta dissertação 

para segmentação pulmonar: Normalização e Remoção de Estruturas Grandes; 

3) Na etapa Remoção de Estruturas Grandes, as seguintes propriedades matemáticas foram 

inseridas no contexto da segmentação pulmonar por este trabalho: Centroide, Excentricidade, 

Número de Pixels Convexos, Solidez e Orientação; 

4) A eliminação de uma maior quantidade de objetos com o algoritmo proposto quando comparado 

com técnicas existentes na literatura; 

5) Obtenção de resultados satisfatórios nas diversas métricas avaliadas e investigadas no novo 

algoritmo proposto; 

6) Implementação e comparação de técnicas de segmentação existentes na literatura com o 

ambiente e a base de dados desenvolvida; 

7) Um estudo detalhado na base de dados existente no Hospital das Clínicas no período do estudo; 

8) Um maior entendimento no estudo de segmentação de pulmonar; 

8.2 Limitações 

 Como limitações podem citar: 

1) O algoritmo apresenta uma quantidade elevada de etapas para o objetivo proposto; 

2) O algoritmo apresenta um tempo relativamente alto de processamento, isto é consequência da 

limitação apresentada no tópico anterior e da análise individual de cada estrutura. Esta última 

varia com a quantidade de estruturas das imagens que são avaliadas, quanto mais objetos são 

avaliados mais tempo de processamento é necessário para executar todo o método. 
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8.3 Trabalhos Futuros 

 Por fim, como trabalhos futuros, objetiva-se realizar todo o fluxo de desenvolvimento 

proposto na arquitetura apresentada neste trabalho, ou seja, um CAD de detecção completo ou uma 

reconstrução 3D com o pulmão extraído. Ademais, outros pontos poderão ser tratados como 

trabalhos futuros. Os principais pontos são destacados a seguir: 

1) Desenvolver melhorias no algoritmo proposto, a fim de diminuir a quantidade de etapas e repetições 

executadas com o objetivo de diminuir o tempo de processamento; 

2) Avaliar a correlação que as propriedades matemáticas exercem uma sobre outras, a fim de 

determinar quais propriedades matemáticas podem ser eliminadas ou a partir delas gerar uma nova 

variável para diminuir a quantidade de comparações necessária a detectar as estruturas indesejadas; 

3) Avaliar o algoritmo com imagens que apresentam diversas enfermidades. Isto contribuirá para 

analisar se a segmentação continuará satisfatória para os diversos tipos de doenças com diferentes 

formas de apresentação nos exames de TC. 

8.4 Dificuldades Encontradas 

 Ao longo deste trabalho, algumas dificuldades foram encontradas e tratadas para que o 

trabalho pudesse ser concluído. Primeiramente, como o trabalho envolvia seres humanos, foi 

necessária a respectiva submissão ao comitê de ética do CCS/UFPE. Em razão da inexperiência na 

submissão de projetos para um órgão da área de saúde, imprescindível tornou-se o auxilio de uma 

pessoa especialista da área. Com a aprovação no comitê de ética, a próxima etapa foi a busca e 

seleção das imagens e dos laudos na base de dados do Hospital das Clínicas - HC. Isso impactava o 

serviço dos funcionários públicos e muitas vezes a pesquisa não podia avançar, porque os 

funcionários estavam muito ocupados e não podiam auxiliar na busca das informações requeridas. 

 Já na etapa de codificação, a implementação do algoritmo de segmentação foi deveras custoso. 

O estudo e a proposta de uma nova técnica foram executados a partir de vários testes para ajustes 

dos parâmetros estruturantes e das propriedades matemáticas. Além disso, foi necessário 

implementar dois algoritmos escolhidos para replicar o trabalho de acordo com nosso ambiente para 

comparar os resultados.  

 Por fim, a dificuldade de segmentar as imagens manualmente para o desenvolvimento do 

padrão ouro foi uma das maiores dificuldades, principalmente diante da necessidade de segmentar 
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uma quantidade razoável de imagens. A segmentação do exame é demorada e foi difícil encontrar 

mais de um especialista disponível para segmentar as imagens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

80 
 

Referências 

1. RUSS, J. C. The Image Processing: Handbook. 6º. ed. [S.l.]: CRC Press, 2011. 

2. GONZALEZ, R. C. Digital Image Processing. 3º. ed. [S.l.]: Pearson Prentice Hall, 2009. 

3. SHORTLIFFE, E.; CIMINO, J. Biomedical InformaTIcs: Computer ApplicaTIons in Health 
Care and Biomedicine (Health Informatcs). 3. ed. [S.l.]: Springer, 2006. 

4. LOPEZ, M. et al. NMF-SVM Based CAD Tool Applied to Functional Brain Images for the 
Diagnosis of Alzheimer's Disease. IEEE Transactions on Medical Imaging, v. 31, p. 207 - 
216, Fevereiro 2012. 

5. ÖZKAN, H. et al. Lung Segmentation Algorithm for CAD System in CTA Images. World 
Academy of Science, Engineering and Technology 53 2011, n. 53, p. 306-309, Maio 2011. 

6. BELLOTTI, R. et al. A CAD system for nodule detection in low-dose lung CTs based on region 
growing and a new active contour model. Medical Physics , v. 34, n. 12, p. 4901-4911, 
Novembro 2007. 

7. SILVA, V. V.; REIS, G. L. GEOMETRIA Analitica. 2. ed. [S.l.]: LTC, 1996. 

8. SUZUKI, K. A supervised ‘lesion-enhancement’ filter by use of a massive-training artificial 
neural network (MTANN) in computer-aided diagnosis (CAD). Physics in Medicine and 
Biology, v. 54, n. 18, September 2009. 

9. ELTER, M.; HORSCH, A. CADx of mammographic masses and clustered microcalcifications: 
A review. Medical Physics, v. 36, n. 6, p. 2052 - 2069, 2009. 

10. CASTELLINO, R. A. Computer aided detection (CAD): an overview. International Cancer 
Imaging Society. , CA, USA, p. 17-19, April 2005. 

11. RIOS VELAZQUEZ, E. et al. A semiautomatic CT-based ensemble segmentation of lung 
tumors: comparison with oncologists' delineations and with the surgical specimen. Radiother 
Oncol., v. 2, n. 105, p. 167-173, 2012. 

12. KIDO, H.; MAKINOUCHI, A. An Approach to Semiautomatic Segmentation of Lung Region 
from 3D-color Images of Frozen Human Body. World Congress on Medical Physics and 
Biomedical Engineering , v. 14, p. 2403-2406 , 2006. 

13. SUN, S.; BAUER, C.; BEICHEL, R. Automated 3-D Segmentation of Lungs With Lung Cancer 
in CT Data Using a Novel Robust Active Shape Model Approach. IEEE Transactions on 
Medical Imaging, v. 31, n. 2, p. 449 - 460 , 2012. 

14. SHOJAII, R.; ALIREZAIE, J.; BABYN, P. Automatic Lung Segmentation in CT Images using 
Watershed Transform. IEEE International Conference on Image Processing. ICIP., 



 

81 
 

Toronto, v. 2, p. 1270-1273 , Setembro 2005. 

15. CHEN, H.; MUKUNDAN, R.; BUTLER, A. Automatic Lung Segmentation in HRCT Images. 
26th International Conference Image and Vision Computing New Zealand (IVCNZ), 
Auckland, Dezembro 2011. 293-298. 

16. YANG, H. F. Reconstruction of 3D Neuronal Structures from Densely Packed Electron 
Microscopy Data Stacks. Journal of Neuroscience Methods, v. 176, n. 2, p. 276-289, 2011. 

17. GOMATHI, M.; THANGARAJ, P. A Computer Aided Diagnosis System for Lung Cancer 
Detection\Using Support Vector Machine. American Journal of Applied Sciences, v. 7, n. 12, 
p. 1532-1538, 2010. 

18. GOMATHI, M.; THANGARAJ, P. A Computes Aaides Diagnosis System for Detection of 
Lung Cancer Nodules Using Extreme Learning Machine. International Journal of 
Engineering Science and Technology, v. 2, n. 10, p. 5770-5779, 2010. 

19. LEE, Y. et al. Automated detection of pulmonary nodules in helical CT images based on an 
improved template-matching technique. IEEE Transactions on Medical Imaging., v. 20, n. 
7, p. 595 - 604 , Agosto 2002. 

20. VAN RIKXOORT, E. M. et al. Automatic lung segmentation from thoracic computed 
tomography scans using a hybrid approach with error detection. Medical Physics, v. 36, n. 7, 
2009. 

21. ARMATO, S. G.; F., S. W. Automated lung segmentation for thoracic CT: Impact on computer-
aided diagnosis. Academic Radiology, v. 9, n. 11, p. 1011-1021, 2004. 

22. FRANCESCHINI, J. et al. Reprodutibilidade da versão em português do Brasil do European 
Organization for Research and Treatment of Cancer Core Quality of Life Questionnaire em 
conjunto com seu módulo específico para câncer de pulmão . Jornal Brasileiro de 
Pneumologia, São Paulo, v. 36, n. 5, Sept./Oct. 2010. 

23. 

 
24. 
 
 

KUMAR, V.; ABBAS, A. K.; FAUSTO, N. Patologia - Bases Patológicas das Doenças. 7. ed. 
[S.l.]: Elsevier, 2005. 

HOOP, B.; BOO, D. W. D.; GIETEMA, H. A.; HOORN, F. V.; MEARADJI, B.; SCHIJF, L.; 
GINNEKEN, B. V.; PROKOP, M. Computer-aided Detection of Lung Cancer on Chest 
Radiographs: Effect on Observer Performance. Radiology, v. 257, n. 2, p. 532-40, 2010. 
 

25. TORRES, B. S. Pneumologia. [S.l.]: Guanabara Koogan S.A., 2005. 

26. MOORE, K. L.; DALLEY II, A. F.; ANGUR, A. M. R. Anatomia Orientada para Clínica. 5. 
ed. [S.l.]: Guanabara Koogan S.A., 2007. 

27. SCHUNKE, M. et al. Prometheus: Mapa de Anatomia. 1º. ed. [S.l.]: Guanabara Koogan, v. 2, 
2007. 



 

82 
 

28. GALVÃO, P. B. A. Tecnologia e medicina: imagens médicas e a relação médico paciente. 
Bioética, v. 8, n. 1, p. 127-136, 2000. 

29. MARCHIORI, E.; SANTOS, M. L. Introdução à Radiologia. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan S.A., 2009. 

30. SPPT, S. P. D. P. E. T. Pneumologia: Atualização e Reciclagem. 1. ed. [S.l.]: Revinter, v. 6, 
2006. 

31. AMARO JUNIOR, E.; YAMASHITA, H. Aspectos básicos de tomografia computadorizada e 
ressonância magnética. Revista Brasileira de Psiquiatria, São Paulo, v. 23, Maio 2001. 

32. GARIB, D. G. et al. Tomografia computadorizada de feixe cônico (Cone beam): entendendo 
este novo método de diagnóstico por imagem com promissora aplicabilidade na Ortodontia. 
Revista Dental Press de Ortodontia e Ortopedia Facial, v. 12, n. 2 , p. 139-156, Abril 2007. 

33. História da Tomografia. Radio in Mama, 2010. Disponivel em: 
<http://www.radioinmama.com.br/historiadatomografia.html>. Acesso em: Fevereiro 2013. 

34. Hospital Mãe de Deus. Disponível em: 
<http://www.maededeus.com.br/2010/institucional/Hospital-Universitario.aspx>.          
Acesso em: 20 Janeiro 2013. 

35. ASSOCIATION, N. E. M. Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM). 
Disponivel em: <http://medical.nema.org/Dicom/2011/11_03pu.pdf>. Acesso em: 
Novembro, 2012. 

36. WÜNSCH-FILHO, V.; ELUF-NETO, J. SCREENING FAZ BEM À SAÚDE? Revista da 
Associação Médica Brasileira, v. 46, n. 4, p. 310-311, Outubro/Dezembro 2000. 

37. SAMPAT, M. P.; MIA K. MARKEY, A. C. B. Computer-Aided Detection and Diagnosis in 
Mammography. In: BOVIK, A. C. Handbook of Image and Video Processing. 2ª Edição. ed. 
[S.l.]: Elsevier, 2005. Cap. 10, p. 1195-1218. 

38. TANG, J. et al. Computer-Aided Detection and Diagnosis of Breast Cancer With 
Mammography: Recent Advances. IEEE TRANSACTIONS ON INFORMATION 
TECHNOLOGY IN BIOMEDICINE, v. 13, p. 236-251, Mar 2009. 

39 SILVA, A. C.; CARVALHO, P. C. P.; NUNES, R. A. Segmentation and Reconstruction of the 
Pulmonary Parenchyma. VI Workshop de Informática Médica, Vila Velha , Junho 2006. 

40. BEUCHER, S.; MEYER, F. The Morphological approach to segmentation: The watershed 
transform. Mathematical Morphology in Image Processing, New York, v. 12, p. 433 - 481, 
1993. 

41. STERNBERG, S. R. Biomedical Image Processing. IEEE Computer Society Press , v. 16, n. 
1, p. 22-34, 1983. 

 



 

83 
 

42. FELIX, J. H. S.; CORTEZ, P. C.; HOLANDA, M. A. Um Novo Algoritmo de Segmentação 
Automática de Imagens Tomográficas dos Pulmões. Congresso Brasileiro de Informática em 
Saúde, Campos do Jordão, Novembro/Dezembro 2008. 

43. JIAHUI WANG; FENG LI.; QIANG LI. Automated segmentation of lungs with severe 
interstitial lung disease in CT. Medical Physics, v. 36, n. 10, Setembro 2009. 

44. HARALICK, R. Statistical and structural approaches to texture. Proceeding of the IEEE, v. 
67, n. 5, p. 786–804, 1979. 

45. CEYLAN, M. et al. A novel method for lung segmentation on chest CT images: complex-valued 
artificial neural network with complex wavelet transform. Turkish Journal of Electrical 
Engineering & Computer Sciences , v. 18, n. 4, p. 613-624, Junho 2010. 

46. MALLAT, S. G. A theory for multiresolution signal decomposition: The wavelet representation. 
IEEE Transactions Pattern Analysis and Machine Intelligence , v. 11, n. 7, p. 674 - 693, 
1989. 

47. SHUKLA, P. D. Complex wavelet transforms and their applications. In: ______ PhD Thesis. 
The University of Strathclyde: [s.n.], 2003. 

48. SELESNICK, I. W. . B. R. G. . K. N. G. The dual-tree complex wavelet transform. Processing 
Magazine , v. 22, p. 123-151, 2005. 

49. HIROSE, A. Complex-Valued Neural Networks: Theories and Applications. World Scientific, 
v. 5, 2003. 

50. KHAN, Z. F.; KAVITHA, V. Pulmonary Lung Segmentation in Computed Tomography using 
Fuzzy Logic. European Journal of Scientific Research, v. 81, n. 3, p. 329-337, Janeiro 2012. 

51. YUAN, J.; WU, Y. Context-Aware Clustering. IEEE Conference on Computer Vision and 
Pattern Recognition, n. 26, p. 1 - 8. 

52. BARALDI, A. et al. Contextual clustering for image segmentation. IMAGE ANALYSIS, v. 39, 
n. 4, p. 907-923, 2000. 

53. REZENDE, S. O. Sistemas Inteligentes. [S.l.]: Manole, 2003. 

54. CHEN, H. Analysis and processing of HRCT images of the lung for automatic 
segmentation and nodule detection. Tese de Doutorado. Universidade de Canterbury. [S.l.]. 
2012. 

55. GUIDORIZZI, H. L. Um Curso de Cálculo. 5º. ed. [S.l.]: LTC, v. 3, 2002. 

56. STEWART, J. Cálculo. 6º. ed. [S.l.]: Cengage Learning, v. 2, 2009. 

57. ANTON, H. Cálculo um novo horizonte. 6º. ed. [S.l.]: Bookman, v. 2º, 1999. 



 

84 
 

58. HALLYDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de Física. 8º. ed. [S.l.]: LTC, v. 
1, 2008. 

59. STEINBRUCH, A. Geometria Analítica. 2. ed. [S.l.]: MAKRON BOOKS, 1987. 

60. DISPLAY. WikiBooks, 2012. Disponivel em: 
<http://en.wikibooks.org/wiki/MINC/VisualTools/Display>. Acesso em: Janeiro 2013. 

61. MATHWORKS, MATLAB. Mathworks, 1994-2013. Disponivel em: 
<http://www.mathworks.com/products/matlab/>. Acesso em: Setembro 2012. 

62. IMAGEJ - Image Processing and Analysis in Java. http: //rsbweb.nih.gov. Disponivel em: 
<http://rsbweb.nih.gov/ij/>. Acesso em: Setembro 2012. 

63. MICRODICOM. MicroDicom. Disponivel em: <http://www.microdicom.com/>. Acesso em: 
Outubro 2012. 

64. SHIYING HU, E. A. H.; REINHARDT, J. M. Automatic lung segmentation for accurate 
quantitation of volumetric X-ray CT images. IEEE Transactions on Medical Imaging, v. 6, 
n. 20, p. 490- 498., 2001. 

65. WANG, J.; LI, F.; LI, Q. Automated segmentation of lungs with severe interstitial lung disease in 
CT. Medical Physics, v. 36, n. 10, Outubro 2009. 

66. DE NUNZIO, G. et al. Automatic lung segmentation in CT images with accurate handling of 
the hilar region. Journal of Digital Imaging , v. 24, n. 1, p. 11-27, 2011. 

67. S., H.; E.A., H.; J.M., R. Automatic lung segmentation for accurate quantitation of volumetric X-
ray CT images. IEEE Transactions on Medical Imaging, v. 6, n. 20, p. 490- 498., 2001. 

68. MEYER, P. Probabilidade: Aplicações à Estatística. 2. ed. [S.l.]: LTC, 1983. 

69. VINHAIS, C.; CAMPILHO, A.; KAMEL, M. Lung parenchyma segmentation from CT images 
based on material decomposition. IMAGE ANALYSIS AND RECOGNITION, v. 4142, p. 
624-635, 2006. 

70. SLUIMER, I. C.; NEINEIJER, M.; GINNERKEN, B. V. Lings field Segmentation from Thin-
Slice CT Scans in Presence of Severe Pathology. Proceding of SPIE Medical Imaging, v. 
5370, p. 1447-1455, 2004. 

71. HUA, P. et al. Segmentation of pathological and diseased lung tissue in CT images using a graph-
search algorithm. IEEE International Symposium on Biomedical Imaging, p. 2072 - 2075, 
Abril 2011. 

 

 



 

85 
 

 

Anexo A 

      

 

Comitê de Ética 

  



 

86 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

PERNAMBUCO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/UFPE 

 

 

PROJETO DE PESQUISA 

Título:Mineração de Dados Baseada em Sistemas Híbridos Inteligentespara Auxílio ao Diagnóstico 
em Imagens Médicas. 

Área Temática: 

Versão: 1 

CAAE: 01750812.0.0000.5208 

Pesquisador: Cleunio Bezerra de França Filho 

   Instituição: Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 

 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
 

Número do Parecer:   93.089 

Data da Relatoria:  05/092012 

Apresentação do Projeto: 
 

Trata-se de um trabalho de Mestrado do estudante Cleunio Bezerra de França Filho sob a 
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2. Análise dos algoritmos e técnicas de inteligência computacional a serem implementados no 
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diagnóstico; 
4. Determinação das funcionalidades e arquitetura do sistema a ser implementando; 
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especificamente na análise e interpretação de imagens radiográficas. Nesta diretriz já existem 
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Abstract and Objective 

Abstract: With the consolidation of PACS and RIS 

systems, the development of algorithms for tissue 

segmentation and diseases detection  have intensely 

evolved in recent years. These algorithms have 

advanced to improve its accuracy and specificity, 

however, there is still some way until these 

algorithms achieved satisfactory error rates and 

reduced processing time to be used in daily diagnosis. 

The objective of this study is to propose a algorithm 

for lung segmentation in x-ray computed 

tomography images using features extraction, as 

Centroid and orientation measures, to improve the 

basic threshold segmentation. As result we found a 

accuracy of 85.5%.  

Keywords: Algorithm, Lung, Segmentation 

 

Methods  

 

First, the images are normalized using two Dicom 

properties: Rescale Slope e Rescale Intercept. This 

properties are changed when the standard Dicom is not 

followed. The equation is described below: 

 
where FPV denotes the Final Pixel Value, IPV 

represents the Initial Pixel Value, RI is the Rescale 

Intercept and RS is the Rescale Slope. 

Then, a binarization was performed with a threshold 

between -1000 and -400. 

To solve the errors of threshold segmentation we 

propose a extra pipeline.  The first step aims at removing 

the structures of objects smaller than 100 pixels, it was 

found that, in axial slices, the lung has more than 150 

pixels. After, we used use of mathematical properties to 

remove which remain structures in the image. These 

properties are:   

 Means pixels values - calculated the average pixel 

objects and found that trachea and intestine assume 

values smaller than the lung (less than 10000);  

 Eccentricity - is used, mainly, to remove the 

trachea and intestine that are more circular than 

lungs. 

 Centroid - objects with centroid close to the 

extremities are removed. This rules is used for both 

axis. 

 Orientation - the angle between the X axis and 

major axis of the ellipse can be drawn on the object. 

This axis contains two foci of the ellipse. The angles 

can take values from -90 ° to +90 °. From certain 

amount of area 

 Area - The area was associated with other 

properties for the removal of objects. Furthermore, 

images with sizes larger than one lung are removed. 

operator allows that a texture is all filled by eliminating 

small holes, or may join lines that were close to, but not 

touching. In this way, as a result we have a mask with all 

the content of the lungs. Finally, the median filter and 

flood fill are executed. The median filter are effective in 

removing noises known as "salt and pepers" generated, 

among others reasons for older equipment. The flood fill 

will fill the region bounded by the previous steps of the 

algorithm. 

To evaluate performance in lung CT images, our 

segmentation results were compared with manual 

segmentation defined as the gold-standard. Accuracy 

was used to measure the volume overlap. 

 

Results 

 Despite a base with 161 images was calculated 

the number of pixels correctly and incorrectly 

segmented. With this, we achieved a result of 85.5% 

accuracy. 

 

Conclusion 

With the combination of classic algoritms of 

segmentation we found a satisfactory level of accuracy. 

The limitation of this is the small number of exams to 

evaluation. This problem can make the study imprecise 

and restricted to a small dataset. In the future, the 

algorithm should be tested with more cases. 
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