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RESUMO 

 

Os modelos de contornos deformáveis têm demonstrado ser eficazes na detecção de 

contornos e, recentemente, tem havido um grande interesse na sua aplicação à 

imagiologia médica. Neste trabalho estuda-se a aplicação em particular dos Modelos de 

Forma Activos (MFA) à detecção de contornos pulmonares em radiografias torácicas 

frontais, para futura inclusão num programa de detecção automática de nódulos 

pulmonares. Desenvolveu-se «software» em MATLAB que permitiu a aplicação dos 

MFA neste campo. Inseriram-se e testaram-se alterações às duas fases principais da 

metodologia original da técnica dos Modelos de Forma Activos, a fase de treino e a fase 

de pesquisa, com o intuito de melhorar a sua capacidade de detecção e adaptação aos 

contornos e de reduzir a intervenção do utilizador. De entre essas alterações, salientam-se, 

na fase de treino, métodos alternativos de alinhamento dos contornos de treino e, na fase 

de pesquisa, alterações na restrição à forma dos modelos e uma técnica de pesquisa 

baseada em intensidades em regiões interiores e exteriores ao contorno. Os testes 

efectuados com as alterações à metodologia original dos MFA introduzidas neste trabalho 

permitiram obter bons resultados. 
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ABSTRACT 

 
Flexible shape extraction techniques have been proved to be effective in the detection of 

shapes in medical imaging. Recently there has been a growing interest in their application 

to medical imagiology. In this work one of these techniques, Active Shape Models 

(ASM), is studied for lung contours detection in frontal thoracic x-ray images, with the 

aim of future inclusion in the initial phase of a software for lung nodules detection. 

Software based on MATLAB has been developed for this purpose. Several changes in the 

two main processes of the ASM original technique — the training process and the search 

process — have been considered and tested in order to increase its capacity of detection 

of lung contours and to reduce user interaction. Among those changes, we emphasize, on 

the training process, alternative techniques of the training contours alignment and, on the 

search process, changes in the shape restriction methodology as well as an intensity 

profile matching technique based on intensities inside and outside the contour. We have 

got good results on tests made with the modifications to the original ASM methodology. 
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imagens..............................................................................................................................125 
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Depois retiraram o tórax; e viram os dois pulmões, 

parecidos com duas esponjas, o coração como um grande 

ovo, um pouco de lado visto de trás, o diafragma, os rins, 

todo o embrulho das tripas. 

— Ao trabalho! — disse Pécuchet. 

Naquilo passaram o dia e a noite. 

 

FLAUBERT, Bouvard e Pécuchet  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo descrevem-se os objectivos do trabalho (1.1) e faz-se uma breve revisão 

das técnicas de extracção de características de uma imagem através de alguns modelos 

deformáveis (1.2). Uma abordagem das aplicações dos Modelos de Forma Activos à 

imagem médica é feita em (1.3). A finalizar o capítulo, apresenta-se a estrutura da 

dissertação (1.4). 

 

1.1 OBJECTIVOS DO TRABALHO 

 

O processamento automático de radiografias pulmonares que identificasse a ocorrência de 

patologias, tais como os nódulos1, constituiria um relevante instrumento auxiliar do 

diagnóstico e possibilitaria um menor dispêndio de tempo por parte do médico. Para que 

se possa proceder à detecção automática de patologias no interior dos pulmões numa 

imagem radiográfica é necessário previamente isolar os pulmões dos restantes elementos 

constantes na imagem, desde logo as costelas, o mediastino, o coração e outros órgãos 

internos representados. Neste sentido, o primeiro passo é proceder à segmentação da 

imagem, isto é, subdividir a imagem nos seus objectos ou partes constituintes (Gonzalez e 

Woods, 1993). Uma forma de efectuar essa segmentação consiste em identificar, 

previamente, na imagem, o contorno pulmonar. Um «software» fiável de detecção 

automática do contorno pulmonar constitui, assim, uma primeira etapa na detecção 

automática de patologias pulmonares. O objectivo do presente trabalho foi contribuir para 

esta primeira etapa, tendo-se explorado a detecção do contorno pulmonar por um modelo 

de contorno deformável, no caso, um Modelo de Forma Activo («Active Shape Model») 

(Cootes et al., 1992). 

                                                
1 A investigação em metodologias com estas características está a ser desenvolvida no âmbito do Projecto 
CombDec (INEB, FEUP), no contexto do qual o presente trabalho se insere. 
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1.2 DETECÇÃO DE CONTORNOS POR MODELOS DEFORMÁVEIS  

Os modelos deformáveis são modelos de extracção de características em imagens, 

capazes de se adaptarem à forma dessas características (Nixon e Aguado, 2002). Uma 

revisão dos vários tipos de modelos deformáveis é feita por estes autores, que dividem as 

técnicas de extracção de características actualmente utilizadas em quatro grupos 

principais, conforme a figura 1. Destes quatro, rejeitamos os operadores de simetria, por 

não servirem os propósitos deste trabalho — dependem de medidas de simetria do 

contorno na imagem, o que não ocorre nos pulmões —, e resumimos aqui as principais 

características dos outros três. 

 
 

 

 

 

 
 
Fig. 1 As quatro técnicas de extracção de características por modelos deformáveis (adaptado de Nixon e 

Aguado, 2002). 

 
1.2.1 MOLDES DEFORMÁVEIS 

No primeiro desses grupos, os moldes deformáveis («deformable templates») (Yuille, 

1991, citado por Nixon e Aguado, 2002), é usada uma forma ou um conjunto de formas, 

descritas por funções matemáticas, semelhantes às que se pretendem detectar na imagem. 

Essas funções podem ser controladas por um conjunto de parâmetros, relativos ao 

perímetro das formas, que melhor adaptam os moldes à forma esperada. Por inclusão de 

outras propriedades que descrevam o objecto a outros níveis — dependendo do grau de 

conhecimento que se possui sobre o objecto a extrair, tal como a intensidade esperada no 

interior e exterior do molde ou moldes —, é também adicionado um novo conjunto de 

parâmetros. Se o número de moldes for elevado ou se a sua forma for complexa, o 

Moldes deformáveis 

Serpentes («snakes») 

Operadores de simetria 

Técnicas de extracção 
de características por 
modelos deformáveis 

Modelos de Forma Activos 
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número de combinações de parâmetros torna-se rapidamente muito grande: num exemplo 

fornecido pelos autores para a detecção de um olho numa imagem, representado por um 

círculo (íris) e duas parábolas (pálpebras), e pelo conhecimento das intensidades 

esperadas nas várias regiões, existem 1022 combinações para 100 possíveis valores de 

cada um dos 11 parâmetros necessários para descrever o olho. O número de combinações 

de parâmetros pode ser reduzido se forem impostas algumas restrições — por exemplo, à 

posição relativa dos moldes ou à sua dimensão. O número de combinações possíveis 

permanece, mesmo assim, muito elevado. 

 

1.2.2 SERPENTES 

A segunda técnica referida, as serpentes («snakes») (Kass et al., 1987), consiste na 

adaptação de um conjunto suficiente de pontos à estrutura a detectar. Esses pontos 

situam-se inicialmente de forma a que englobem essa estrutura, e a adaptação efectua-se 

por contracção. A contracção exerce-se por efeito de «forças externas» (por exemplo, 

linhas e arestas da imagem) até que as características desejadas da imagem sejam 

encontradas. Essa contracção é controlada por forças internas que descrevem as 

propriedades da própria serpente. A técnica consiste em minimizar a «energia» da 

serpente. A «energia» de uma serpente é uma função que contém: 

• informação relativa à disposição relativa permitida aos pontos da serpente 

(dita «energia interna»), i.e., informação relativa à elasticidade e à 

curvatura da serpente; 

• informação relativa à intensidade das arestas a que a serpente se deve 

adaptar (dita «energia da imagem»);  

• informação relativa à forma que pode tomar a serpente (dita «energia de 

restrição»). 
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Esta técnica recorre a um menor número de parâmetros que os moldes deformáveis. No 

entanto, a escolha desses parâmetros e a localização inicial da serpente na imagem são 

ainda objecto de dificuldade. Diversas variantes à formulação original foram entretanto 

testadas. Entre outras, referem-se os balões («baloons») — que permitem não só a 

contracção como a expansão do modelo —, e métodos auxiliares como o recurso prévio a 

um detector de arestas (filtro de Canny-Deriche) (Cohen, 1991); a combinação de 

estimativas do movimento da serpente com a função de energia (Lin e Chang, 1997); e as 

serpentes generalizadas («g-snakes») (Lai e Chin, 1994) que, entre outras características 

— como a possibilidade de se adaptarem a formas arbitrárias —, possuem um modelo de 

ruído, o que lhes permite detectar características em imagens mais complexas. 

 
1.2.3 MODELOS DE FORMA ACTIVOS  

Apesar de as serpentes serem capazes de fornecer bons resultados em imagens de 

complexidade não muito elevada, elas possuem muitos graus de liberdade, não existindo 

grande restrição à forma que podem tomar. Como, além disso, estes modelos não 

conhecem a forma do objecto que se pretende detectar, a presença de perturbações no 

contorno desse objecto — ruído, sobreposição de outros objectos ao contorno, qualidade 

da imagem deficiente — pode «confundir» ou originar uma «perda do caminho» pela 

serpente, levando-a a tomar novas direcções em qualquer sentido (Behiels et al., 2002). 

Nas imagens radiográficas do tórax, algumas dessas perturbações podem incluir a 

sobreposição de costelas, a presença de patologias pulmonares e a presença de alguns 

órgãos torácicos que podem mascarar o contorno real dos pulmões (Fig. 2). 
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(a)     (b) 

Fig. 2 Exemplos de pulmões com uma forma facilmente identificável (a) e de pulmões com uma forma de 

maior grau de dificuldade de reconhecimento (b). 

 
Uma característica dos pulmões que contribui para que a detecção automática do seu 

contorno não seja, na presença das perturbações agora referidas, inviável, é o facto de a 

sua forma ser, com ligeiras variações, aproximadamente igual em todos os indivíduos 

(Fig. 3). 

 
Fig. 3 As quatro variantes anatómicas normais (adaptado de Ballinger e Frank, 1999).  
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Esta característica justifica o estudo de um modelo de detecção dos bordos pulmonares 

que possa incorporar quer o conhecimento da forma pulmonar, quer uma restrição às 

formas possíveis que o modelo pode tomar. Decidiu-se assim testar um Modelo de Forma 

Activo, que oferece estas propriedades e que outros autores provaram dar bons resultados 

na detecção dos bordos pulmonares (Veiga Garcia, 1997), (Ginneken, 2001). 

O Modelo de Forma Activo resulta de um treino em formas semelhantes àquelas que 

pretendem detectar. Este treino é efectuado num número suficiente de imagens 

representativas da variabilidade da forma do contorno de interesse e da variabilidade das 

intensidades em volta do contorno. Na fase de treino são marcados pontos definindo os 

contornos de interesse, da mesma classe — por exemplo, um pulmão direito —, presentes 

num conjunto de imagens. Recolhe-se deste modo informação sobre a forma dos 

contornos — pela posição relativa dos pontos entre si. Adicionalmente, recolhe-se a 

informação das intensidades dos pixels vizinhos desses pontos (perfis de intensidade). Da 

análise estatística da informação adquirida resultam dois modelos: um modelo de 

contorno (forma média) — Modelo de Distribuição de Pontos, MDP («Point Distribution 

Model», PDM) (Cootes et al., 1992) — contendo informação estatística relativa à 

variabilidade das posições relativas dos pontos; e um modelo de intensidades, contendo 

informação estatística relativa às variações das intensidades em torno dos pontos do 

MDP. Num caso (posição) e no outro (intensidades), a análise estatística permite reduzir a 

quantidade de informação resultante do treino, em geral elevada, e possibilita um 

procedimento mais rápido e eficiente na fase seguinte de aplicação, a fase de pesquisa. Os 

modos de variação do MDP — i.e., «os modos nos quais os pontos do contorno tendem a 

mover-se conjuntamente», (Cootes et al., 1994a) — permitem gerar novas formas em 

torno da forma média do modelo. Impondo-se restrições à deformação, conseguem-se 
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obter formas semelhantes àquelas (ou próximas daquelas) que foram utilizadas para 

treinar o modelo. 

Na fase de pesquisa, as intensidades dos pixels na vizinhança dos pontos do modelo são 

comparadas com a informação das intensidades que este possui. O modelo desloca-se e 

deforma-se (sob restrições) tentando encontrar uma posição na imagem em que um dado 

número dos seus pontos encontre, nas suas vizinhanças, perfis de intensidades (ou 

medidas derivadas) suficientemente próximos dos constantes no Modelo de Forma 

Activo. 

 
1.3 APLICAÇÃO DOS MODELOS DE FORMA ACTIVOS NA IMAGEM MÉDICA 

Os Modelos de Forma Activos (MFA) na formulação original e em variantes a essa 

formulação — tais como os MFA com classificadores k-NN (Ginneken, 2001 e Ginneken 

et al., 2002) , os MFA Robustos (Rogers & Graham, 2002), e os Modelos de Aparência 

Activos («Active Appearance Models», AAM) (Cootes e Taylor, 2001) — têm sido 

testados e utilizados em diversos campos na área médica. Além da já referida aplicação na 

detecção de bordos pulmonares, encontram-se aplicações em imagens de microscopia 

electrónica (Rogers e Graham, 2002), ressonância magnética (Ginneken et al., 2002; 

Cootes e Taylor, 2001; Rogers e Graham, 2002), tomografia computorizada (Bruijne et 

al., 2001), radiologia (Cootes et al., 1994b; Sonka et al., 1998; Behiels et al., 2002) e 

ecocardiografia (Cootes et al., 1994a; Cootes et al., 1995). Cootes et al. (1994a) e Cootes 

e Taylor (2001) referem a extensão, com bons resultados, a modelos tridimensionais — 

com prejuízo apenas na dimensão do modelo e na dificuldade num exacto posicionamento 

                                                
 Detalhes sobre classificadores k-Nearest Neighbors (k-NN) ou k-Nearest Neighbors Rule (k-NNR) podem 

ser encontrados também em Duda et al. (2001) e em Van der Heijden (1994). 
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dos pontos que definem o contorno — e a seguimento em sequências temporais — tais 

como ecocardiogramas. 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

No capítulo 2 abordam-se os fundamentos teóricos dos Modelos de Forma Activos e das 

alterações que se testaram com vista a adaptar o modelo à detecção de contornos 

pulmonares. Por forma a relacionar esses fundamentos com o capítulo seguinte, o capítulo 

é ilustrado com exemplos de contornos pulmonares.  

Descreve-se no capítulo 3 o trabalho realizado para a adaptação de um Modelo de Forma 

Activo à detecção daqueles contornos. Apresentam-se também os parâmetros usados nos 

diversos testes que se realizaram. Apresenta-se, finalmente, um resumo dos testes 

efectuados e de outros testes e alterações ao modelo que não conduziram a resultados 

satisfatórios. 

Os resultados dos testes efectuados são apresentados e discutidos no capítulo 4. 

No capítulo 5 conclui-se quanto ao trabalho efectuado e quanto à aplicabilidade de um 

Modelo de Forma Activo na segmentação pulmonar. 
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DOS MODELOS DE FORMA ACTIVOS 

 
2.1 INTRODUÇÃO 

A técnica dos Modelos de Forma Activos («Active Shape Models») (Cootes et al., 1992) 

divide-se em duas etapas principais, a saber: a fase de treino e a fase de pesquisa. No 

presente capítulo revêem-se os princípios teóricos que regem cada uma destas etapas, 

ilustrando-se com exemplos da aplicação. 

Na secção 2.2 são explicitados os princípios teóricos que sustentam a fase de treino dos 

Modelos de Forma Activos. A fase de treino consiste na marcação de um pré-determinado 

número de pontos num conjunto de imagens, de modo a que representem o contorno ou 

os contornos de interesse existentes nessas imagens. Obtém-se assim informação relativa 

à forma dos contornos nas várias imagens e à variabilidade dessas formas. Em torno dos 

pontos marcados, numa direcção perpendicular ao contorno nesse ponto, são lidos 

também os valores de intensidade dos pixels da imagem. Com a informação das 

intensidades constrói-se um modelo de intensidades que, dependendo do procedimento 

seguido — estudos que serão abordados mais à frente —, poderá ser utilizado na fase de 

pesquisa. Os dados resultantes da forma do contorno são processados estatisticamente por 

análise multivariada, no caso, Análise de Componentes Principais (ACP). Com estes 

dados é gerado um modelo médio da forma, sendo este modelo capaz de gerar novas 

formas. Por imposição de restrições às formas que este modelo pode adquirir, permite-se 

que apenas reproduza novas formas semelhantes àquelas que aprendeu na fase de treino. 

Ao conjunto de formas que geraram o modelo e às que, com as restrições impostas, ele é 

capaz de representar, Cootes et al. (1995) denominaram Domínio das Formas Plausíveis 

(«Allowable Shape Domain»). Um melhoramento ao método (Cootes et al., 1994b) 
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consiste no recurso à multirresolução, quer na fase de treino quer na fase de pesquisa, de 

que se dará conta adiante. 

Na secção 2.3 abordam-se os princípios teóricos em que se baseia a fase de pesquisa do 

método. Nesta fase, o modelo criado na fase de treino é lançado na imagem onde se 

pretende detectar um contorno com as características dos contornos do treino. A pesquisa 

desse contorno na imagem é feita por um processo iterativo em imagens de resolução 

crescente (multirresolução). 

 
2.2 FASE DE TREINO 

A fase de treino destina-se à aquisição da informação relevante das imagens em que esse 

treino é executado, tendo como finalidade a obtenção de um conjunto de parâmetros 

necessários para a modelação de uma «forma média». Estes parâmetros são obtidos após 

análise estatística da informação recolhida, em particular da posição relativa de um 

determinado número de pontos marcados nos vários contornos do conjunto das imagens 

de treino, bem como da informação dos níveis de intensidade na vizinhança de cada um 

desses pontos. (A terminologia anglo-saxónica habitual para estes pontos é a de 

«landmarks». Adoptou-se neste trabalho a possível tradução por marcos, com o 

significado de «pontos que descrevem o contorno»). Obtém-se assim um modelo com o 

qual é possível representar a variabilidade das formas encontradas nas imagens de treino. 

Como se referiu atrás, ao modelo dá-se o nome de Modelo de Distribuição de Pontos 

(MDP) e com ele é possível gerar novas formas não presentes no conjunto de treino 

(Cootes et al., 1994a). A análise estatística por ACP permite capturar a variabilidade das 

formas encontradas no treino, diminuindo, ao mesmo tempo, a — em geral — grande 

quantidade de informação proveniente das imagens de treino. Como foram adquiridas as 
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intensidades em torno dos marcos obtém-se, simultaneamente, um modelo das 

intensidades encontradas nessas imagens. 

Os passos principais da construção de um MDP incorporando a informação das 

intensidades são, por ordem, os que a seguir se resumem:  

• posicionamento dos marcos num conjunto de imagens; 

• construção de um modelo de intensidades, por leitura das intensidades da 

imagem em regiões em torno dos marcos, no conjunto das imagens de 

treino, e captura da estatística relativa a essas intensidades;  

• alinhamento dos contornos relativamente a um deles e determinação de um 

modelo médio; 

• captura da estatística relativa à variabilidade da forma dos contornos, 

através da Análise de Componentes Principais. 

Uma descrição e justificação mais detalhadas dos passos executados na fase de treino — 

construção do Modelo de Distribuição de Pontos e do modelo de intensidades — é feita 

nas secções que se seguem. Por conveniência, nessa descrição não será respeitada a 

ordem dos passos acima indicada, tendo-se optado por explanar o segundo passo 

(modelação das intensidades em torno dos marcos) após a construção do MDP. 

 
2.2.1 POSICIONAMENTO DOS MARCOS 

A fase de treino compreende, numa primeira etapa, o posicionamento, no conjunto de 

imagens antes seleccionadas, de pontos (os marcos) que definem o contorno ou as 

estruturas de interesse em cada uma das imagens (Fig. 4). É fundamental que os marcos 

se posicionem o mais rigorosamente possível no contorno que pretendem descrever 

(Cootes et al., 1995), de modo a que representem correctamente essa estrutura. Caso 

contrário, o Modelo de Forma Activo não é capaz de encontrar o contorno pretendido na 
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Fig. 4 Exemplo de 40 marcos delimitando o pulmão direito. 

 

imagem a que for aplicado na fase de pesquisa, pois esta baseia-se, como veremos à frente 

(secção 2.3), na procura de medidas de intensidade semelhantes às que foram utilizadas 

no treino. As técnicas seguidas neste trabalho para o posicionamento dos marcos são 

descritas no capítulo 3. 

O número n de marcos que descreve cada contorno é arbitrário mas deve ser tal que 

permita descrever correctamente todas as formas do treino, identificando o mais 

rigorosamente possível estruturas e detalhes desses contornos. Uma vez escolhido, esse 

número tem de ser o mesmo para todas os contornos das imagens. Para que seja possível 

capturar as variações da forma dos contornos é necessário que exista uma 

correspondência entre as posições dos marcos de imagem para imagem (Cootes et al., 

1995). Com o propósito de facilitar essa correspondência, atribui-se uma etiqueta a cada 

um dos marcos em cada imagem (Fig. 4). Uma determinada estrutura do contorno 

identificada na primeira imagem do conjunto por um marco m, m = 1…n, será assim, nas 
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outras imagens, identificada também pelo m-ésimo marco. Desta forma, é possível 

relacionar marcos com etiquetas iguais em imagens distintas. 

Assim, um contorno j, j = 1…Ns , presente em cada uma das Ns imagens de treino, é 

descrito por um conjunto de n pontos etiquetados, os marcos, e pode ser representado 

como um vector xj contendo as coordenadas dos n marcos na imagem: x j = (Xm
j ,Ym

j)T , 

m = 1…n, j = 1…Ns . 

Cada vector x j  corresponde, então, a um ponto de um espaço vectorial 2n-dimensional (o 

Domínio das Formas Plausíveis). Este hiper-espaço é constituído pelas coordenadas X e Y 

dos pontos que formam os contornos encontrados no treino. Estes vectores x j , j = 1…Ns , 

não se encontram, nesta fase, alinhados (Fig. 5). O não alinhamento resulta do facto de os 

contornos usados no treino serem, em geral, distintos, e não se encontrarem 

rigorosamente no mesmo local da imagem, nem com a mesma orientação nem com a 

mesma escala. 

 
Fig. 5 Exemplo de contornos não alinhados (45 contornos, 150 pontos por contorno). 
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No modelo original de Cootes (Cootes et al., 1992) procede-se ao alinhamento dos 

contornos (os vectores xj) em relação a um sistema de eixos de referência, para que os 

marcos equivalentes — i.e., marcos com o mesmo número de ordem em imagens distintas 

— assinalados nas diferentes imagens possam ser comparados, e para que se possa 

construir um modelo de contorno (forma) médio. O alinhamento gera um modelo 

independente das dimensão (escala), posição e orientação dos objectos de interesse na 

imagem. Apresentam-se na secção 2.2.3 dois métodos de alinhamento dos contornos. 

Mais recentemente, outros autores (Ginneken, 2001 e Ginneken et al., 2002) sugerem não 

alinhar os contornos nos casos em que o objecto (contorno) de interesse ocorra dentro de 

uma dada gama de dimensões, posição e orientação. Não se procedendo a um 

alinhamento, o modelo só será capaz de gerar formas com as dimensões, posições e 

orientações encontradas no treino. Esta situação foi estudada no presente trabalho e os 

resultados são apresentados no capítulo 4. 

 
2.2.2 ALINHAMENTO DOS CONTORNOS DO CONJUNTO DE TREINO 

Vimos atrás que os contornos resultantes do treino não se encontram, em geral, alinhados. 

Para poder comparar marcos equivalentes de distintos contornos Cootes et al. (1992) 

sugerem um alinhamento de todos os contornos relativamente a um sistema de eixos. Os 

mesmos autores afirmam que «particularmente em exemplos médicos onde a forma dos 

órgãos é muito variável, o alinhamento pelo método dos mínimos quadrados é essencial». 

O alinhamento é executado por minimização das distâncias entre os marcos (dos vários 

contornos modelados) de número de ordem correspondente. O alinhamento é então 

conseguido por rotação, translacção e escalamento de todos os contornos relativamente a 

um deles (por exemplo, relativamente ao primeiro contorno do conjunto de treino), de 
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modo a que as distâncias Euclidianas entre marcos correspondentes de diferentes 

contornos sejam as menores possíveis (Sonka et al., 1998). 

O resultado do alinhamento dos vectores do treino xj por um dos métodos que a seguir se 

explanam é um conjunto de vectores x j
(a )

= Xm
j  ( a) ,Ym

j  ( a)( )
T

, m = 1…n, j = 1…Ns . 

2.2.2.1 ALINHAMENTO DE DOIS CONTORNOS — MÉTODO 1 

Um primeiro método de alinhamento possível é o descrito por Cootes et al. (1992). Neste 

método, o alinhamento de dois quaisquer contornos descritos pelos vectores xl e xk é 

conseguido encontrando-se o escalamento s, o ângulo de rotação , e as translacções tx e 

ty segundo as direcções x e y, respectivamente, que, efectuados sobre o vector xk , o 

alinham com o vector xl . Este alinhamento é conseguido pela minimização das distâncias 

entre marcos de índices iguais obtida pelo método dos mínimos quadrados ponderado (v. 

Apêndice A). A ponderação a que se procede nesta forma do método dos mínimos 

quadrados consiste na atribuição de «pesos» (factores de ponderação) aos marcos. Esses 

factores são maiores ou menores dependendo da estabilidade desses marcos relativamente 

à forma do contorno em que se insere, i.e., relativamente aos outros marcos desse 

contorno. Assim, é atribuído maior «peso» aos marcos que menos deslocações sofreram e 

menor «peso» aos que mais se deslocaram, no conjunto de todos os contornos do treino. 

Os pesos ou factores de ponderação são guardados numa matriz diagonal, W. Assim, seja 

x2 o vector que descreve um contorno que se pretende alinhar com o primeiro contorno, 

representado por x1. O método que se referiu, que se passa agora a descrever em detalhe, 

traduz-se na minimização da seguinte expressão: 

 

E = x1 R s,( ) x2[ ] tx,ty( )
T 

 
 
 

T

W x1 R s,( ) x2[ ] tx ,ty( )
T 

 
 
 ,      (2.1) 
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onde R s,( ) [ ] é o operador que executa a rotação   e o escalamento s requeridos, 

 

R s,( )[ ] =
s cos s sen

s sen   s cos

 

 
 

 

 
 [ ] .        (2.2)  

 

Se fizermos a seguinte mudança de variáveis, 
 

    

ax = s cos

ay = s sen

          (2.3) 

 
 
Então, 
 

   R ax, ay( )[ ] =
ax ay
ay   ax

 

 
 

 

 
 [ ] .         (2.4) 

 

A minimização é conseguida por diferenciação de (2.1) em ordem a cada uma das 

variáveis ax,  ay,  tx,  e ty . Desta diferenciação resultam 4 equações lineares (v. 

Apêndice A) que se resolvem em ordem a ax,  ay,  t x,  e ty . 

Considerou-se, como atrás sugerido (secção 2.2.2), o alinhamento em relação ao contorno 

da primeira imagem do conjunto de treino, x1. Qualquer outro contorno desse conjunto 

poderia ter sido escolhido. 

A atribuição dos factores de ponderação proposta por Cootes et al. (1992) dá maior relevo 

aos marcos que, no conjunto dos contornos, menos se deslocaram em relação aos outros 

marcos do contorno. Os factores de ponderação na matriz W são calculados como segue. 

Sejam m e q dois marcos de um contorno, e Dmq  a distância entre estes dois marcos. 

Designando por Vmq  a variância na distância Dmq  entre os marcos de índice m e q no 

conjunto dos Ns contornos de treino, i.e.,  
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   Vmq = Var(Dmq )   

        =

Dmq
j( )

j=1

N s
2

Ns <Dmq>( )
2

Ns 1
 ,             (2.5) 

 
onde 

    < Dmq >  =

D
mq

j

j=1

N s

Ns

 ,        (2.6) 

 
o factor de ponderação wm  para o marco m é dado pelo resultado de: 

 

wm = Vmq
q =1

n 

 
 

 

 
 

1

 .         (2.7) 

 
A matriz W é depois normalizada pelo elemento máximo dos wm .  

Deste modo, aos elementos com menor variância — os marcos mais estáveis 

relativamente aos outros do contorno — é atribuído um «peso» maior, e aos de maior 

variância — os que mais se deslocaram — é atribuído um «peso» menor. 

 
2.2.2.2 ALINHAMENTO DE DOIS CONTORNOS — MÉTODO 2 

Este segundo método de alinhamento difere do anterior na selecção dos factores de 

ponderação wm  da matriz W. A escolha de valores particulares dos factores wm  para 

alguns ou para todos os marcos permite atribuir maior ou menor relevância a esses 

marcos no conjunto dos restantes marcos do contorno. O método permite então testar o 

efeito da atribuição de «pesos» artificiais aos marcos. Em particular, se W = I , o 

alinhamento corresponde ao método dos mínimos quadrados comum (detalhes sobre este 

método podem ser encontrados em Press et al., 1992) e nenhum ponto é privilegiado em 
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relação a outro. Outra possibilidade é a de atribuir a determinados pontos que ofereçam 

maior confiança um maior peso — porventura um peso superior ao que seria obtido pelo 

Método 1. 

 

2.2.2.3 DETERMINAÇÃO DA «FORMA MÉDIA» E CONCLUSÃO DO ALINHAMENTO 

Descreveu-se acima o alinhamento de dois contornos. O alinhamento de todos os 

contornos do conjunto de treino é uma extensão do alinhamento de dois contornos. O 

alinhamento é executado de modo semelhante, alinhando-se cada contorno do conjunto 

com o primeiro contorno. A média desses contornos já alinhados é, por sua vez, alinhada 

com o primeiro contorno. Este procedimento é executado como segue (o algoritmo é 

apresentado no Apêndice B): sejam (Xr
j  ( a ),Yr

j  ( a ))T , r = 1…n , as coordenadas dos n 

marcos do contorno j já alinhado com o primeiro contorno. O contorno médio < x >  é o 

que resulta da média destas coordenadas dos Ns contornos alinhados com o primeiro 

contorno. As coordenadas dos pontos do contorno médio são dadas por (Sonka et al., 

1998): 

 

< Xr >  =  
1
Ns

Xr

j (a )

j=1

N s

   e            (2.8) 

 

< Yr >  =  
1
Ns

Yr
j (a )

j=1

N s

,  para   r = 1K n ,       (2.9) 

 

formando-se com (2.8) e (2.9) o vector 2n-dimensional: 
 

< x > = < X1 >,< Y1 >,< X2 >,< Y2 >, ...,< Xn >,< Yn >( )
T
.    (2.10) 

 

Este contorno médio, ou «forma média», é agora alinhado com o primeiro contorno (não 

alinhado), resultando deste novo alinhamento o vector: 
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  x = < X1
(a )

>,< Y1
(a )

>,< X2
( a)

>,< Y2
(a )

>, ...,< Xn
(a )

>,< Yn
(a)

>( )
T

.   (2.11) 

 

O alinhamento dos contornos prossegue com um novo alinhamento dos contornos 

alinhados na fase anterior com o contorno médio alinhado x . Após este passo, é calculado 

o novo contorno médio dos contornos realinhados. 

O procedimento acima descrito é repetido até existir convergência, isto é, até que as 

transformações (rotação e translacção) e o escalamento necessários para alinhar cada um 

dos contornos com a forma média não difiram de mais do que determinados valores 

previamente escolhidos. Estes valores são aqui designados por «valores de 

convergência». Um exemplo do resultado do alinhamento de contornos e da forma média 

x  resultante são apresentados na figura 6. O método de alinhamento descrito é uma forma 

da Análise de Procrustes Generalizada (Cootes et al., 1992). 

  
(a)      (b) 

Fig. 6 (a) Exemplo dos mesmos contornos da figura 5, após alinhamento (45 contornos, 150 pontos por 

contorno), e (b) contorno médio resultante do alinhamento. Neste exemplo, W = I (v. texto). 
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2.2.2.4 ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS 

Para capturar a variabilidade da forma dos contornos e para reduzir a dimensionalidade 

dos dados adquiridos na fase de treino, aplica-se (Cootes et al., 1992) a Análise de 

Componentes Principais (ACP)  ao conjunto de vectores xj
(a) que representam as várias 

formas alinhadas. O espaço multidimensional que contém a informação respeitante às 

coordenadas dos marcos de todos os contornos traçados na fase de treino é, então, 

reduzido a um espaço de menor dimensão, mas contendo, ainda, a informação essencial 

que permite representar, com boa aproximação, esses contornos. Obtém-se deste modo 

uma representação de todos os contornos marcados na fase de treino com um número de 

dados muito menor do que o inicial. Por outro lado, é possível gerar novas formas que 

não estavam presentes na fase de treino (Fig. 7), mas impondo restrições (v. final desta 

secção) para que estas formas não sejam muito diferentes das que foram aprendidas no 

treino. 

            
(a)  (b)  (c) 

 
Fig. 7 Exemplo de forma média de um contorno pulmonar (a) e de novas formas geradas a partir dela (b e 

c). 

 
A perda de informação na ACP é quantificável e pode ser gerida pelo utilizador através de 

um parâmetro que controla a percentagem dessa perda. A descrição pormenorizada da 

                                                
 Detalhes da Análise de Componentes Principais, também designada por transformada de Karhunen-Loève 

discreta (Duda et al., 2001), podem ser encontradas nesta referência. 
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ACP aplicada aos Modelos de Forma Activos pode ser encontrada em (Cootes et al., 

1995) e (Hamarneh, 1998). Apresenta-se aqui um resumo da aplicação da ACP à forma 

média. 

Tendo-se já calculado a forma média x  (2.11), os desvios dxj
(a) de cada um dos contornos 

previamente alinhados, xj
(a), em relação à forma média são fornecidos pela expressão: 

 
dx j

(a)
= x j

(a ) x .       (2.12)  

 
Conhecendo-se os desvios, a matriz das covariâncias, S, pode ser calculada: 

 

 S =
1
Ns

dx j
(a)

j=1

N s

dx j
( a)  T  .       (2.13)  

 
Esta matriz tem dimensão 2n x 2n. Determinam-se os seus valores próprios, i  , e 

vectores próprios, pi  , pela equação característica: 

 
Spi = ipi  , ou, equivalentemente, 
 
 
S iI( )pi = 0 ,       (2.14) 

 
 
(Lipschutz, 1972). Os vectores pi , normalizados tal que pi pi

T
= 1, representam os 

«modos de variação» da forma  (capítulo 1). 

Convencionou-se uma ordenação dos valores próprios, i , tal que i i+1  (Cootes et al., 

1992). Pode provar-se (Van de Geer, 1971) que o valor próprio associado a um dado 

vector próprio é igual à variância associada a esse vector próprio. Por esta razão, os 

vectores próprios da matriz das covariâncias S correspondentes aos maiores (os 

                                                
 p , em 

2 e 3
, representa uma direcção (Lipschutz, 1972), daí a analogia. 
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primeiros) valores próprios descrevem as direcções associadas às maiores variações dos 

dados — no caso, os dados são os desvios dos pontos do modelo relativamente à forma 

média — e, consequentemente, à forma. Assim, os primeiros valores próprios e vectores 

próprios descrevem as variações mais importantes na forma (Fig. 8). 

 

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

Fig. 8 Exemplos da variação (a, b, d, e) do primeiro (maior) valor próprio em torno da forma média (c). 

 

Os valores próprios e vectores próprios de ordem superior reflectem pequenas variações 

que se traduzem no detalhe fino da forma do contorno (Fig. 9). 

 

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

 
Fig. 9 Exemplos da variação (a, b, d, e) de um valor próprio de ordem elevada (25ª ordem) em torno da 

forma média (c). De notar que as variações são agora muito subtis. 

 

Pode provar-se (Lipschutz, 1972) que os vectores próprios formam uma base ortogonal, 

pelo que qualquer vector (contorno) x pode ser representado como uma combinação 
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linear dos 2n vectores próprios pi da matriz S. Assim, se considerarmos a matriz 

P = (p1 p2 ... p2 n ) , quer as formas (contornos) que se encontraram no treino, quer 

novas formas, podem ser representadas por: 

 
x = x + P b ,         (2.15) 

 

onde b = (b1, b2, ... b2 n )
T

é um vector de pesos (parâmetros de forma). Prova-se 

(Cootes et al., 1995) que uma restrição a um número t < 2n de elementos da matriz P e 

dos factores bi do vector b, é suficiente para descrever uma aproximação aos contornos do 

treino. Então, as formas geradas, x , são do tipo: 

 
    x = x + Pt bt  ,        (2.16) 

 
No caso particular de x' ser uma das formas do treino, essa forma pode ser aproximada 

por (2.17): 

 
    x' x + Pt bt ,        (2.17)  

 

com Pt = (p1 p2 ... pt)  e bt = (b1, b2 , ... bt )
T

, t < 2n . O valor de t é determinado 

por: 

 

i
i=1

t

T  ,       (2.18) 

 

onde T  = i
i=1

2 n

 e 0    1. O valor de  (variância representada ou «explained 

variance») controla a variabilidade da forma que o modelo pode assumir, variabilidade 

que resulta das formas que foram aprendidas no treino. Um valor de  elevado permite 
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representar uma maior variação das formas. Por a matriz de vectores próprios, Pt , 

constituir uma base ortogonal, verifica-se a propriedade Pt
1

= Pt
T , ou seja, 

Pt Pt
T

= Pt
T Pt = I  (Lipschutz, 1972). A equação (2.17) pode então escrever-se 

Pt
T (x x ) Pt

T Pt bt  , i.e., 

 
bt Pt

T x x ( )  ,        (2.19) 

 
Os valores dos parâmetros de forma bi , designados também Componentes Principais 

(Duda et al., 2001), devem ser tais que permitam gerar formas semelhantes às dos 

contornos de treino. Admitindo-se que os parâmetros bi obedecem a uma distribuição 

normal, a maior parte das formas de treino situa-se a não mais de 3 desvios padrão da 

média. Como a variância de bi no conjunto de treino é i  (como se disse acima), a 

maioria das formas do treino pode ser gerada, em boa aproximação, estabelecendo-se um 

limite para os parâmetros bi tal que: 

 

bi 3 i  .        (2.20)  

 
Com esta restrição (2.20) podem gerar-se novas formas plausíveis — i.e., da mesma 

classe —, que não faziam parte das formas encontradas no treino. Estas formas situam-se, 

portanto, no Domínio das Formas Plausíveis. 

A figura 10 ilustra o mesmo contorno pulmonar das figuras anteriores (Figs. 8 e 9), mas 

tendo-se permitido que o parâmetro b1 variasse por valores excedendo o limite 

b1 3 1 . As distorções que se constatam para os limites ±5 1  e, em particular, 

±10 1 , colocam estas formas fora do Domínio das Formas Plausíveis. 
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(a)     (b)   (c)              (d)     (e)          (f)           (g) 
 

Fig. 10 Variação da forma média (d) por variação do parâmetro b1 entre (c, e) ±3
1

, (b, f) ±5
1

, e (a, g) 

±10
1

 (os valores negativos encontram-se à esquerda da forma média). 

 

Conseguiu-se com a Análise de Componentes Principais (ACP) uma compressão na 

representação. Se considerarmos que os contornos originais x1
(a ),  x2

(a ),  ..., xN s

( a)  formam 

uma nuvem hiper-elipsoidal 2n-dimensional, os vectores próprios da matriz de 

covariância S representam os eixos principais da hiper-elipsóide (Duda et al., 2001). A 

ACP reduz a dimensionalidade do hiper-espaço pela restrição àquelas direcções (as 

primeiras t, sendo, em geral, t << 2n ) segundo as quais a variância da nuvem hiper-

elipsoidal é maior. 

  

2.2.3 MODELAÇÃO DAS INTENSIDADES EM TORNO DOS MARCOS 

Como se referiu atrás, o Modelo de Distribuição de Pontos de um Modelo de Forma 

Activo possui também informação relativa às intensidades em torno dos marcos. Por 

conseguinte, torna-se necessário adquirir essas intensidades na fase de treino, antes do 

alinhamento dos contornos. A forma de o fazer é descrita nas secções que se seguem. Esta 

informação é utilizada para a detecção da região da imagem que mais parecença tem com 

o modelo gerado no treino, quer na forma (MDP), quer na intensidade relativa dos pixels 

vizinhos. 
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2.2.3.1 MEDIDA BASEADA NO PERFIL DE INTENSIDADE 

Para modelar as intensidades, é lido um perfil de intensidades gm  em torno de cada marco 

m segundo uma direcção definida pelos marcos de índice m 1 e m +1, como ilustrado 

na figura 11. 

 
 

Fig. 11 Determinação da normal ao contorno num marco m pela posição dos marcos adjacentes, m-1 e m+1. 

Adaptado de Cootes et al., (1995). 

 

Esta direcção é, portanto, a normal ao contorno no ponto m. O modelo não obriga a esta 

orientação do perfil — de facto, Cootes et al., (1995), referem que «existem várias 

abordagens possíveis» —, porém, a maioria das transições que se verificam num contorno 

pulmonar são do tipo claro-escuro numa direcção normal a esse contorno, pelo que é esta 

a direcção que se considerará. 

O perfil de intensidades pode ter dimensão diferente de um lado e do outro de cada 

marco. A estrutura escolhida para o perfil de intensidades é a mesma para todos os 

marcos de cada imagem e para todas as imagens do conjunto. 

A informação dos perfis de intensidade, gm , é recolhida para cada um dos marcos de 

todas as imagens de treino. São lidos k pixels em torno de cada marco, obtendo-se perfis 

de dimensão 2k + 1 pixels, incluindo o próprio marco. 
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2.2.3.2 MEDIDA BASEADA NA DERIVADA DO PERFIL DE INTENSIDADE 

A informação dos perfis de intensidade recolhidos para cada marco é utilizada para a 

geração da primeira derivada desses perfis. A primeira derivada em torno do marco m do 

contorno j,  g j
m , é aproximada pelo método das diferenças finitas aplicado entre os pontos 

do perfil de índice l - 1 e l + 1 (Cootes et al., 1994a) ou entre os pontos de índice l e l - 1 

(Hamarneh, 1998; Hamarneh, 1999). Em seguida, normaliza-se esta derivada de modo a 

que a soma dos valores absolutos dos elementos da derivada do perfil seja igual a 1, 

dividindo-se, para o efeito, o vector derivada pela soma dos valores absolutos dos seus 

componentes: 

 

 g j
m

 g j
m

 g jl
m

l=1

2k +1        (2.21) 

 
Assim, para cada contorno j do conjunto de Ns contornos de treino, os marcos de índice m 

têm associados a si uma derivada normalizada do perfil  g 1
m ,   g 2

m ,...,   g Ns

m . A média destas 

derivadas normalizadas dos perfis, <  g m > , é obtida por  

 

<  g m >  =  
1
Ns

 g j
m

j=1

N s

 ,       (2.22)  

 
e a matriz de covariâncias S

 g m  por 

 

S
 g m  =  

1
Ns 1

 g j
m

<  g m >( )
j=1

N s

 g j
m

<  g m >( )
T

.     (2.23)  

 
Esta informação (<  g m >  e S

 g m ) é a que o modelo transporta para a fase de pesquisa, que 

será discutida a seguir. 
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2.3 FASE DE PESQUISA 

A fase de pesquisa dos Modelos de Forma Activos começa com o posicionamento, na 

imagem, do modelo médio de distribuição de pontos resultante da fase de treino. Este 

posicionamento já requer, então, um conhecimento «grosseiro» prévio do contorno na 

imagem. Só a partir desse instante é que se dá início, por um processo iterativo, a um 

refinamento do contorno pelo Modelo de Forma Activo propriamente dito. 

 

2.3.1 POSICIONAMENTO INICIAL DO MODELO NA IMAGEM 

Um bom posicionamento do modelo na imagem é um dos primeiros requisitos para que a 

pesquisa seja bem sucedida. Cootes et al. (1995) referem que «a menos que alguns pontos 

do modelo estejam suficientemente próximos do exemplo na imagem, de modo a que os 

perfis de pesquisa se sobreponham aos bordos do objecto alvo, o modelo não conseguirá 

“ver” esse alvo e, por isso, não será capaz de se deslocar em direcção a ele».  

 
2.3.2 INÍCIO DA PESQUISA 

Depois do bom posicionamento do modelo na imagem onde se pretende encontrar o 

contorno, dá-se início à pesquisa deste contorno por um processo iterativo. Neste 

processo é procurada, para cada ponto do modelo, uma nova posição que melhor verifique 

um dos critérios impostos pelo método de pesquisa que estiver a ser seguido; estes 

critérios serão explicitados adiante. No método dos Modelos de Forma Activos original 

(Cootes e Taylor, 1992, citados por Behiels et al., 2002), a pesquisa era efectuada pela 

transição de intensidades mais importante (as arestas) no perfil da imagem em torno de 

cada ponto do modelo. Em imagens complexas essa técnica pode não ser suficiente— 

caso de transições suaves. A modelação das intensidades em torno dos pontos dos 

contornos de treino (Cootes et al., 1994a) permite a pesquisa de pontos na imagem 



 

46 

 

possuindo vizinhanças com as mesmas características. Procuram-se, para o efeito, pontos 

na imagem cuja vizinhança (perfil) mais se aproxime da informação das intensidades 

contida no modelo. Como foi dito anteriormente (secção 2.2.2), esta informação pode ser 

a dos perfis de intensidade simples ou medidas derivadas desta. Designem-se 

genericamente os perfis que são lidos na imagem e as derivadas desses perfis por «perfis 

de pesquisa». É usada uma função de semelhança (assunto que será abordado já em 

seguida) que decide qual o deslocamento que cada ponto do modelo deve executar de 

modo a colocá-lo na posição em que o perfil (ou derivada do perfil) do modelo e o perfil 

de pesquisa mais se assemelhem. Um exemplo da determinação do melhor deslocamento 

por uma medida de semelhança é apresentado na figura 12.  

 

 
 

Fig. 12 Pesquisa de perfis semelhantes (adaptado de Cootes et al., 1994b). O perfil de intensidades em torno 

de um ponto i do modelo (b) é comparado com o perfil de intensidades da imagem (a), amostrado em torno 

da localização do ponto do modelo na imagem (perfil de pesquisa). O deslocamento que o ponto do modelo 

deve efectuar é determinado por um critério de semelhança entre o perfil do modelo e a região do perfil de 

pesquisa. No exemplo ilustrado, o melhor deslocamento dXi é o de 3 pixels para a esquerda (c). A situação é 

idêntica se forem usadas as derivadas dos perfis em vez dos perfis de intensidade. 
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O deslocamento de cada um dos pontos do modelo não é independente da posição dos 

outros pontos do modelo, pois as formas que este pode adquirir não são quaisquer, como 

se viu anteriormente. Por essa razão, nem todos os deslocamentos determinados pela 

função de semelhança são permitidos. 

 

2.3.3 FUNÇÕES DE SEMELHANÇA 

Duas funções de semelhança possíveis para a determinação da distância entre os perfis do 

modelo e os perfis na imagem (Fig. 12) são o desvio quadrático médio (Hamarneh, 1999) 

e a distância de Mahalanobis (Cootes et al., 1994b; Behiels et al., 2002). O melhor 

deslocamento entre o perfil do modelo e o perfil de pesquisa é aquele para o qual as 

funções têm o valor mínimo. Resulta da aplicação destas funções o vector 

 

dX = (dX1,dY1,dX2,dY2, ...,dXn,dYn )
T ,      (2.24) 

 

contendo os desvios dos pontos que minimizam a função utilizada 

DESVIO QUADRÁTICO MÉDIO - Seja  g s  a derivada do perfil da imagem em torno de um 

ponto i do modelo. O desvio quadrático médio é dado por: 

 

F  g s( ) =   g s <  g >( )
T

I   g s <  g >( )  ,   (2.25) 

 

onde <  g >  é a derivada do perfil do modelo em torno desse ponto i (2.22), e I é a matriz 

identidade. 

DISTÂNCIA DE MAHALANOBIS – Seja, de novo,  g s  a derivada do perfil da imagem em 

torno de um ponto i do modelo. O quadrado da função de Mahalanobis (Behiels et al., 

2002) é dado pela seguinte expressão: 
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f  g s( ) =   g s <  g >( )
T

S  g 

1
 g s <  g >( ) ,      (2.26)  

 

onde <  g >  é a derivada do perfil do modelo em torno desse ponto i (2.22), e S  g  é a 

matriz de covariâncias (2.23). A aplicação desta função pressupõe que os perfis de 

seguem uma distribuição normal. 

Se se pretender usar como medida os perfis, < g >  e g s  , em vez das derivadas dos perfis, 

<  g >  e  g s  , resta substituir essas medidas na função (2.25) ou (2.26) que estiver a ser 

utilizada. 

2.3.4 EVOLUÇÃO DA PESQUISA 

O cálculo anterior, por (2.25) ou (2.26), permitiu determinar o deslocamento d X (2.24) 

que os pontos do modelo deveriam executar de modo a colocá-los na região em que os 

perfis (ou derivadas dos perfis) da imagem encontrados mais se assemelhem aos perfis 

(ou derivadas dos perfis) do modelo. Na figura 13 vemos que se esse deslocamento for 

realizado sem restrições pode obter-se um contorno muito diferente daqueles que foram 

utilizados no treino. Um primeiro passo para prevenir uma possível excessiva deformação 

do modelo consiste (Cootes et al., 1994a) em limitar o deslocamento dos elementos do 

vector d X calculado anteriormente — i.e., para cada ponto do modelo —, da forma que 

se indica a seguir: 

 

dX 0                   se             dX <    

dX 0.5 dX            se       dX dmax

dX 0.5dmax          se   dmax dX

      (2.27) 
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Alguns valores para dmax  e para  são indicados na secção 3.4.2.4. Uma alteração a esta 

restrição é também apresentada nessa secção. 

 

 

Fig. 13 Modelo ou contorno médio na posição inicial (a cheio), e a forma (a tracejado) determinada pelo 

cálculo do deslocamento dos pontos do modelo para pontos da imagem cujas derivadas dos perfis mais se 

aproximam das derivadas dos perfis do modelo. Neste exemplo, os deslocamentos ( dX ) foram obtidos 

pelo desvio quadrático médio (2.25). É clara a necessidade de impor restrições à forma que o modelo pode 

adquirir. Essas restrições são discutidas nesta secção. 

 

Para restringir o deslocamento dos pontos com vista a obter-se o modelo tão próximo 

quanto possível da estimativa na imagem, sem que a deformação ultrapasse valores 

aceitáveis, Cootes et al. (1994a) propõem um deslocamento que pode ser dividido em três 

etapas. Na primeira etapa é calculado o melhor deslocamento (rotação, translacção e 
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escalamento) que o conjunto dos pontos deve efectuar, considerando-se a estrutura do 

contorno rígida, i.e., sem alteração da forma do contorno. Na segunda etapa determinam-

se os deslocamentos que cada ponto do modelo deve executar, a partir da nova posição 

calculada na etapa anterior, para que coincidam, na imagem, com a posição ideal 

calculada por (2.25) ou (2.26). Na terceira etapa é imposta uma restrição aos 

deslocamentos calculados na segunda etapa, de modo a controlar a forma do contorno. 

Estas três etapas serão em seguida explanadas em pormenor. 

 

ETAPA 1 – Determinação do deslocamento do modelo, suposto rígido, para a melhor 

estimativa na imagem 

Seja Xc  a coordenada do centro do modelo na imagem e sejam s e  a escala e orientação 

iniciais do modelo no referencial da imagem, respectivamente. A posição do modelo na 

imagem é então: 

 

X =R(s, )[x] +Xc .      (2.28) 

 

Pretende-se aproximar tanto quanto possível este modelo da posição X + dX  

(determinada por uma das funções de semelhança) sem, para já, introduzir alteração à 

forma do modelo. Como acima (secção 2.2.3), pode-se recorrer ao método dos mínimos 

quadrados ponderado (Apêndice A) para determinar os parâmetros de escala, 1+ ds , 

orientação, d , e translacção, d Xc , que melhor aproximam o modelo X da posição na 

imagem X + dX , sem deformação. É conveniente referir que 

d Xc = (dXc, dYc,dXc,dYc, ...,dXc,dYc )
T , pois o contorno desloca-se como um todo. 
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ETAPA 2 — Determinação do deslocamento dos pontos, a partir da posição calculada 

na Etapa 1, que posicionam o modelo na posição exacta da melhor estimativa 

Nesta etapa determinam-se os deslocamentos d x  que os pontos do modelo devem 

executar de modo a que esses pontos, com o modelo já alinhado com a melhor estimativa, 

coincidam exactamente com os pontos da melhor estimativa na imagem, X + dX . Esses 

deslocamentos são dados pela solução da equação 

 

R s (1 + ds ), + d( ) x + d x[ ] + Xc + dXc( ) =X + dX .    (2.29) 

 

Os parâmetros 1+ ds , d  e d Xc  foram encontrados na Etapa 1. A resolução desta 

equação (Apêndice C) conduz a um deslocamento 

 

d x =R s 1+ ds( )( )
1

, + d( ) 
 

 
 y[ ] x , onde  (2.30) 

  y =R s,( ) x[ ] + dX dXc  . 

 

ETAPA 3 — Restrição aos deslocamentos dos pontos para manter forma dentro do 

Domínio das Formas Plausíveis 

Como se disse anteriormente, os deslocamentos calculados na etapa anterior poderão 

originar uma forma para o modelo incompatível com as formas do Domínio das Formas 

Plausíveis. Tal como na fase de treino, é necessário impor restrições à forma que o 

modelo poderia vir a adoptar se esses deslocamentos fossem considerados. Para o efeito, 

recorrendo à equação (2.16), x = x + Pt bt (secção 2.2.3.4), que representa as possíveis 
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formas que o modelo pode tomar em torno da sua forma média, procura-se a actualização 

dbt  dos parâmetros de forma de modo a que se verifique a seguinte expressão: 

 
x + d x x + Pt (bt + dbt ) .       (2.31) 

 
A aproximação na equação (2.31) resulta do facto de, na Análise de Componentes 

Principais, termos limitado o número de modos de variação a t < 2n, enquanto que d x  

possui 2n movimentos possíveis (n em X e n em Y, para os n pontos do modelo). A 

subtracção da equação (2.16) a esta equação (2.31) resulta no deslocamento: 

 
d x Pt dbt  .        (2.32) 

 
Viu-se já (secção 2.2.3.4) que a matriz de vectores próprios P  é ortogonal. Aplicando a 

propriedade das matrizes ortogonais, Pt
T Pt = I , à equação (2.32), obtemos 

Pt
T d x Pt

T Pt dbt  , ou seja, 

 
dbt Pt

T d x.        (2.33) 

 

2.3.5 CONCLUSÃO DA PESQUISA 

O procedimento descrito nas secções anteriores (2.3.2 a 2.3.4) permite determinar os 

parâmetros 1+ ds , d , d Xc  e db  que melhor ajustam o modelo à estimativa na imagem. 

Cootes et al. (1995) propõem um esquema iterativo de actualização dos parâmetros 

Xc,  Yc,  s,   e  b até que se verifique convergência, i.e., até que as alterações a efectuar 

aos parâmetros de forma do modelo e aos parâmetros de deslocamento e orientação sejam 

inferiores a valores previamente estabelecidos. Esta situação será descrita na secção 
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seguinte. Se se pretender dar maior relevância a algum ou a alguns dos parâmetros, a 

actualização pode ser feita através da atribuição de pesos a essas actualizações, na forma: 

 

Xc Xc + wt dXc        (2.34) 

Yc Yc + wt dYc        (2.35) 

+ w d        (2.36) 

s s + ws s ds        (2.37) 

b b +Wb db       (2.38) 

 

onde wt , w   e ws são factores escalares e Wb é uma matriz diagonal de pesos, um para 

cada modo (wbi
= k i   ,  k  (Cootes et al., 1995), onde i  é o valor próprio 

associado ao modo i (2.14), permite movimentos mais rápidos nos modos em que há 

maiores variações na forma). 

Para manter a forma no Domínio das Formas Plausíveis, restringem-se os valores de dbt  

ao intervalo (2.20) atrás considerado, i.e.,  

 

dbi 3 i   ,   i = 1... n ,      (2.39) 

 

onde i  são os valores próprios obtidos em (2.14) (secção 2.2.2.4). 

Para evitar situações em que seja possível não se verificar convergência, impõe-se uma 

limitação ao número de iterações (Cootes et al., 1994b). O fim da pesquisa fica então 

determinado pela primeira ocorrência de uma das situações seguintes: 
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- um número máximo D de iterações é alcançado, ou 

- as alterações encontradas para os parâmetros 1+ ds , d , d Xc  e db  sejam 

inferiores a valores pré-estabelecidos, i.e., até que se verifique convergência no 

alinhamento entre o modelo e a estimativa. 

2.4 MULTIRRESOLUÇÃO 

Cootes et al. (1994b) propõem uma alteração, com a qual obtiveram melhores resultados, 

que consiste na utilização, quer na fase de treino, quer na fase de pesquisa, de imagens em 

distintos níveis de resolução (pirâmide de resolução). Desta forma, os perfis de 

intensidade em torno dos marcos são adquiridos não só para a imagem original, mas 

também para outros níveis de resolução inferior à original. 

 

Fig. 14 Pirâmide de resolução — da esquerda para a direita: imagem original, imagens a níveis de resolução 

2, 3, 4 e 5. Filtragem gaussiana, como em Cootes et al. (1994b). 

 
Na abordagem proposta pelos autores citados, é criada uma pirâmide de resolução das 

imagens (Fig. 14) na forma que se passa a descrever: partindo-se da imagem original, 
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aplica-se uma máscara gaussiana (suavização) de dimensão 5x5, e reamostra-se a imagem 

resultante de modo a obter-se uma imagem com metade da resolução da anterior. Estes 

procedimentos são repetidos para os restantes níveis da pirâmide, sendo usada a imagem 

de nível de resolução imediatamente anterior para determinação da imagem do nível 

seguinte. Para uma pirâmide com Np níveis de resolução, as coordenadas do modelo são 

da forma: 

 

  

X
2 f 1  ,   f = 1K Np  ( f = 1 corresponde à imagem original)     (2.40) 

 
e o parâmetro de forma b é agora: 

 

  

b
2 f 1  ,   f = 1K Np  .         (2.41) 

 
Em qualquer dos métodos de pesquisa referidos, esta é executada para todos os níveis da 

pirâmide de resolução pretendidos, iniciando-se na imagem com o nível de resolução 

mais baixo e terminando na imagem de maior resolução (imagem original). A mudança 

de nível de resolução é efectuada quando uma das duas seguintes situações ocorrer: 

- um número máximo de iterações for alcançado num nível; 

- houver sucesso no alinhamento. O sucesso no alinhamento numa dada iteração é 

obtido quando uma fracção  do total dos pontos do modelo (  = 0.95, Cootes et 

al., 1994b) se situar a uma distância do pixel central do perfil de pesquisa não 

superior a uma fracção  do semi-comprimento desse perfil (  = 0.50, Cootes et 

al., 1994b, o que corresponde a um deslocamento dXi nos 50% da região central 

do perfil de pesquisa), i.e., dXi
Lp
2

, para um perfil de pesquisa de 

comprimento Lp  em torno do ponto Xi  (Fig. 15). 
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Fig. 15 Existe sucesso no alinhamento de um ponto se o deslocamento dXi a efectuar ao longo do perfil de 

pesquisa (de comprimento Lp) se situar na região central desse perfil. 

 
Uma das vantagens da multirresolução é a mais rápida convergência do método, dado que 

são analisadas logo de início regiões afastadas do modelo. Deste modo reduz-se a 

possibilidade de, na pesquisa, a dimensão dos perfis de pesquisa não ser suficiente para 

que o modelo encontre o contorno na imagem — isto é, o modelo poderia ficar retido em 

estruturas (máximos ou mínimos locais) mais próximas da posição onde é lançado pelo 

facto de não conseguir analisar regiões suficientemente afastadas dessa posição. A 

pesquisa em imagens de resolução inferior à original — com perfis com o mesmo número 

de pixels — permite então procurar um contorno que se encontre em regiões da imagem 

espacialmente mais afastadas da localização inicial do modelo. Por outro lado, a 

resolução inferior e a suavização da imagem pela aplicação do filtro gaussiano tornam a 

pesquisa menos sensível a ruído. 

Uma alternativa à multirresolução poderia ser a escolha de uma vizinhança maior em 

torno dos marcos (e dos pontos do modelo, na pesquisa), que contrariasse a possibilidade 

da ocorrência de retenção do modelo em estruturas próximas. Tal alternativa não só torna 

o algoritmo computacionalmente menos eficiente na pesquisa como não reduz a 

sensibilidade ao ruído. 

 

Lp

Lp

Xi
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2.5 RESUMO DOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Neste capítulo fez-se uma abordagem aos fundamentos teóricos em que se baseiam os 

Modelos de Forma Activos e, em particular, da metodogia original (Cootes et al., 1992) 

desta técnica de detecção de contornos. Apresentou-se o método de geração de modelos a 

partir de imagens de treino e um método de alinhamento dos contornos de treino. 

Apresentaram-se também as técnicas de modelação das intensidades com o objectivo de 

gerar um modelo de intensidades a ser utilizado na fase de pesquisa. Explanaram-se 

depois as diversas etapas da fase de pesquisa, desde o posicionamento inicial do modelo 

na imagem até à conclusão da pesquisa. Na fase de pesquisa, identificaram-se as funções 

de semelhança usualmente encontradas em referências bibliográficas, o desvio quadrático 

médio e a distância de Mahalanobis — utilizadas nos testes que se efectuaram para este 

trabalho e de cujos resultados se dará conta adiante. Explanou-se, finalmente, a técnica de 

multirresolução aplicada aos Modelos de Forma Activos, que tem como finalidade tornar 

a pesquisa mais eficiente e, por redução do ruído da imagem, aumentar a probabilidade de 

o modelo detectar a região de interesse.  

No Apêndice E apresentam-se os fluxogramas correspondentes às principais etapas da 

técnica dos Modelos de Forma Activos. 
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CAPÍTULO 3 
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3 TRABALHO REALIZADO 

 
3.1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo descreve-se o estudo efectuado para a elaboração do trabalho, as etapas 

iniciais de adaptação ao «software» original e as imagens e materiais utilizados (3.2); 

explicitam-se os procedimentos seguidos na fase de treino (3.3); descrevem-se os 

procedimentos da fase de pesquisa (3.4) e conclui-se o capítulo com uma síntese das 

principais modificações introduzidas no «software» utilizado (3.5). 

Foram testados, nas imagens usadas neste trabalho, alguns métodos de pesquisa propostos 

por outros autores (referidos no texto). Desenvolveu-se também um método de pesquisa 

baseado em medidas de intensidades no interior e exterior do contorno, e ainda um 

método para refinamento do contorno, posterior à pesquisa, baseado num detector de 

orlas (filtro de Canny). 

 
3.2 ETAPAS INICIAIS DO TRABALHO  

3.2.1 ESTUDO DO MÉTODO 

A fase inicial do trabalho envolveu uma pesquisa bibliográfica em torno de modelos 

deformáveis. 

Foi desenvolvido «software» em MATLAB, tendo por base o «software» de Modelos de 

Forma Activos de G. Hamarneh, disponibilizado por (Hamarneh, 1999). O «software» 

original foi estudado sob a perspectiva de aplicação à detecção de contornos pulmonares. 

Foi treinado em 10 imagens radiográficas digitais do tórax, com 30 pontos por contorno, e 

testado em outras imagens do mesmo tipo. Os resultados obtidos foram satisfatórios e 

sugeriram o aprofundamento da investigação daquele «software» sob o ponto de vista 

formal, comparando-o com Cootes et al. (1995). Elaboraram-se diversas rotinas em 

MATLAB alternativas às originais por forma a introduzir e testar o efeito de alterações ao 
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«software». Pelo facto do «software» não ser específico para a detecção de pulmões, 

surgiu a necessidade de desenvolver e avaliar um outro que oferecesse um conjunto de 

características não contidas no original. Essas características são, para a fase de treino as 

seguimtes: 

- facilidade na introdução de marcos, reduzindo tanto quanto 

possível a interacção do utilizador; 

- possibilidade de, a partir dos marcos, gerar contornos mais 

suaves através de splines em vez de segmentos de recta 

(original), para melhor aproximação ao objecto real. 

- possibilidade de gerar ficheiros contendo apenas a informação 

posicional dos pontos dos contornos. Deste modo, é possível 

testar o alinhamento dos contornos utilizando métodos e 

parâmetros de alinhamento diferentes sem necessidade de 

repetir a marcação dos contornos. Passa também a ser possível 

constituir uma base de dados incrementável, pela inclusão 

naqueles ficheiros dos novos contornos não alinhados, 

efectuando-se posteriormente o alinhamento de todos os 

contornos por forma a gerar Modelos de Distribuição de Pontos 

possuindo mais informação. Os contornos a incluir podem ser 

provenientes de ficheiros pré-gravados — em particular, 

contornos validados que foram encontrados na pesquisa pelo 

Modelo de Forma Activo —, ou podem ser resultantes de novas 

marcações num dado momento; 

- a utilização dos ficheiros referidos no tópico anterior permite 

também testar mais facilmente perfis de diferentes dimensões 
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em torno dos pontos do modelo e gerar, com os mesmos 

contornos, diferentes Modelos de Forma Activos — i.e., um 

mesmo Modelo de Distribuição de Pontos com diferentes perfis 

de intensidade. 

 
A fase de pesquisa pretende-se que seja tão automática e fiável quanto possível; 

para isso, interessa: 

- o posicionamento automático do modelo numa localização 

próxima do contorno a detectar; 

- encontrar os melhores parâmetros de pesquisa que permitam a 

sua optimização; 

- encontrar alternativas aos métodos de pesquisa usuais, que 

reforcem o método. 

 
3.2.2 IMAGENS E MATERIAL UTILIZADOS 

Foram disponibilizadas para este trabalho 48 imagens digitais de raios-X torácico em 

formato DICOM. Dessas imagens, 45 foram utilizadas para o treino. As restantes três 

imagens não foram utilizadas, para que se pudesse proceder a testes em imagens de 

características semelhantes às imagens utilizadas no treino mas que não foram incluídas 

nessa fase. 

Todas as imagens utilizadas foram obtidas num aparelho de raios-x digital SIEMENS 

DIGISCAN 2T PLUS. 

As imagens originais foram disponibilizadas em formato DICOM em duas dimensões 

distintas: 24 imagens de 1760 x 2144 pixels e 21 imagens de 1760 x 1760 pixels, tendo 

sido convertidas para o formato TIFF através de uma rotina MATLAB elaborada 

especificamente para esse fim. Com o propósito de redução do custo computacional, 
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reduziu-se a dimensão das imagens, por amostragem, para 1/4 da dimensão original, em x 

e em y, obtendo-se imagens de 440 x 536 pixels e 440 x 440 pixels. Com o mesmo 

propósito procedeu-se também à conversão do número de bits original, 10 bits, para 8 

bits, antes de as utilizar no trabalho. 

Foram utilizadas duas versões de MATLAB: MATLAB versão 6.1.0.450 (R12.1) para 

Windows e MATLAB versão 5.1.0.420 para Macintosh. 

Por razões atrás explicitadas, o conjunto das imagens contendo os contornos e em que é 

executado o treino é escolhido de modo a ser, o mais possível, representativo da 

variabilidade desses contornos, quer quanto à forma quer quanto às variações de 

intensidade nas fronteiras desses contornos. 

 
3.3 FASE DE TREINO 

Para a selecção dos contornos pulmonares, fez-se a distinção entre dois tipos de marcos 

dependendo do modo como foram posicionados. Aos marcos assinalados pelo utilizador 

directamente sobre a imagem, e que são aqueles que devem representar as características 

fundamentais do contorno de interesse, atribuiu-se neste trabalho a designação de 

«marcos principais». Nos casos em que o número de marcos principais é inferior ao 

número total de marcos previamente estabelecido para a descrição do contorno, recorre-se 

à marcação de «marcos intermédios». O processo que se propôs neste trabalho para o 

posicionamento dos marcos intermédios é semi-automático, com um mínimo de 

intervenção do utilizador, e será descrito neste capítulo. O programa não permite a 

inserção de um número de marcos superior ao que foi inicialmente escolhido, mas 

permite a correcção na posição dos marcos. 

A exposição das etapas seguidas na fase de treino obedece à ordem por que foram 

apresentadas no capítulo 2. De novo por comodidade, a aquisição dos perfis de 
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intensidade em torno dos marcos é apresentada posteriormente à descrição da construção 

do Modelo de Distribuição de Pontos. Essa aquisição é executada, na realidade, antes do 

alinhamento dos contornos, por forma a que esses perfis sejam lidos na região correcta da 

imagem e não após o alinhamento, que coloca os pontos dos contornos noutras posições 

da imagem. 

 
3.3.1 POSICIONAMENTO DOS MARCOS PRINCIPAIS 

Desenvolveram-se neste trabalho duas técnicas de posicionamento de marcos principais, 

com o objectivo de minimizar essa tarefa ao utilizador. O programa original foi 

modificado de modo a permitir que o número de marcos principais por contorno possa, 

dentro de certos limites, diferir de imagem para imagem. O número final de marcos por 

contorno é posteriormente uniformizado de acordo com uma escolha efectuada no início 

pelo utilizador. Nos métodos de posicionamento de marcos que se desenvolveram neste 

trabalho, o número de marcos principais pode, assim, ser maior ou menor do que o 

número final. Desta forma, o posicionamento dos marcos principais pode ser efectuado 

sem a preocupação de o seu número ser sempre igual nas diversas imagens. 

Foi efectuado um posicionamento de marcos principais em todos os contornos 

pulmonares das 45 imagens do treino, com um número de pontos variando entre os 25 e 

os 40 para o pulmão direito, e entre os 35 e os 50 para o pulmão esquerdo. Os marcos 

foram assinalados no contorno com um espaçamento aproximadamente uniforme 

(Fig. 16) — sempre que possível —, salvo excepções explicadas à frente neste capítulo. 

Seguiram-se as indicações de um especialista de radiologia para o posicionamento dos 

marcos. 
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Fig. 16 Fase de posicionamento dos marcos principais num contorno pulmonar. 

 

3.3.1.1 SUBJECTIVIDADE NA SELECÇÃO DO CONTORNO 

Uma das dificuldades inerentes ao posicionamento dos marcos principais prende-se com a 

subjectividade, dentro de certos limites, na identificação das zonas que cada técnico de 

radiologia ou médico considera como fronteira interior/exterior do pulmão. Como foi 

referido anteriormente (secção 1.2.3), a existência de patologias pulmonares ou de 
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características anatómicas como a presença de órgãos sobrepostos à fronteira do pulmão, 

limita o reconhecimento das regiões de transição esperadas, cabendo muitas vezes a 

identificação do contorno nessas regiões apenas à experiência do técnico ou médico. Um 

raciocínio semelhante pode ser feito quando na presença de imagens obtidas de forma 

tecnicamente incorrecta para o fim a que se destinavam, dando relevo maior ou menor a 

tecidos de densidades  diferentes e originando regiões claramente indefinidas.  

Dois exemplos de contornos pulmonares para os quais o grau de dificuldade de 

reconhecimento é elevado podem ser observados na figura seguinte (Fig. 17). 

 

  
   (a)                   (b) 

Fig. 17 Exemplos de pulmões com patologias. Nestas situações, o perímetro do contorno não pode ser 

identificado exactamente na totalidade, mas pode ser “adivinhado” por um médico ou técnico 

experimentado. 

 

Nestas figuras constata-se que parte da base (o bordo inferior) do pulmão direito (à 

esquerda, na imagem) não é visível, mas pode ser, com algum rigor, «adivinhado» por um 

médico ou técnico com experiência. Os níveis de intensidade na região onde se 

                                                
 Intensidades, no domínio da imagem. 
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«adivinha» esse contorno são, como se pode observar, praticamente constantes e um 

processo digital de identificação do contorno baseado nessas intensidades revela-se aqui 

pouco útil. O médico ou técnico sabe, porém, que o contorno do pulmão está algures 

naquela região e é capaz de traçar uma aproximação a esse contorno apenas com a 

informação fornecida pelas regiões (extremidades) visíveis desse contorno. Assim, o 

profissional fará algo semelhante a uma «extrapolação», partindo dos extremos visíveis 

desse contorno e baseada no seu conhecimento (experiência) da forma do pulmão. Casos 

há, porém, em que uma aquisição deficiente da imagem torna impossível mesmo ao 

médico ou ao técnico a percepção do contorno.  

 

3.3.1.2 DIVISÃO DO CONTORNO EM RAMOS 

Optou-se por dividir cada um dos lados de cada pulmão em três ramos distintos, como 

ilustrado na figura 18. A necessidade de proceder a uma divisão do contorno em ramos 

ocorreu, na prática, durante a fase de posicionamento dos marcos, em particular quando o 

seu número era elevado. Como o número final de marcos por contorno é igual em todos 

os contornos de treino, e como se pretende que marcos com o mesmo índice nas 

diferentes imagens identifiquem, tanto quanto possível, a mesma região dos contornos, 

surgiu a dificuldade de prever, a priori, o espaçamento a dar entre os marcos para 

conseguir essa correspondência. Identificando-se alguns pontos comuns nos contornos 

pulmonares, podem definir-se segmentos (ramos) entre eles e definir-se o número de 

marcos que cada segmento pode conter. Desta forma os segmentos dos restantes 

contornos possuem o mesmo número de pontos e garante-se uma melhor correspondência 

entre marcos. 
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Fig. 18 Divisão do contorno pulmonar nos três ramos referidos no texto, e identificação de alguns pontos 

característicos nos pulmões. 

 

Os três ramos para o pulmão direito (à esquerda, na figura 18) são: um ramo com origem 

no ângulo costofrénico e limite no apex (que designamos neste trabalho por ramo Cost-

Ad), um segundo ramo partindo do apex e terminando no ângulo cardiofrénico (ramo Ad-

Card) e, por fim, um terceiro ramo unindo os ângulos cardiofrénico e costofrénico (ramo 

Card-Cost). Para o pulmão esquerdo definiram-se os ramos: Cost-Ae, que parte do ângulo 

costofrénico e termina no apex, o ramo Ae-B, com origem no apex e limite no ponto B 

(Fig. 18), e o ramo B-Cost que une, acompanhando o diafragma, o ponto B ao ângulo 

costofrénico esquerdo. 

Adoptando-se esta divisão, efectua-se o posicionamento de um marco em cada um dos 

três pontos (assinalados com um X na figura 18) que unem os ramos em cada pulmão. 
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Estes três marcos (por pulmão) designam-se, daqui em diante neste trabalho, por «pontos-

chave». A escolha destes três pontos particulares para subdividir o contorno adapta-se 

bem às características do trabalho, por poderem ser facilmente localizados na maioria das 

imagens de raios-x torácico utilizadas, e porque encontram correspondência de contorno 

para contorno. Como já se referiu, esta correspondência não se verifica sempre com os 

restantes pontos do contorno. Foi desenvolvida uma rotina para distinguir 

automaticamente os pontos-chave pela sua disposição no contorno — i.e., pela sua 

relação com os restantes marcos — e pela relação entre as suas coordenadas na imagem. 

Os marcos vão surgindo numerados sobre a imagem à medida que o utilizador os 

posiciona no contorno (Fig. 16). O número de ordem dos pontos-chave detectados 

automaticamente é apresentado ao utilizador. Se as escolhas automáticas não forem, por 

alguma razão, as que o utilizador pretende, este pode alterar qualquer uma delas. Os 

detalhes da identificação automática são dados mais à frente neste capítulo. 

As proporções entre os ramos que se consideraram neste trabalho não variam muito de 

indivíduo para indivíduo, e verifica-se terem sempre os dois primeiros ramos dimensões 

da mesma ordem de grandeza e sempre, também, superiores às do terceiro ramo.  

Consideraram-se, por observação dos contornos, as seguintes proporções como 

adequadas:  

  Pulmão direito  (nd pontos)  Pulmão esquerdo (ne pontos) 

   nCAd = 0,4 nd ,    nCAe = 0,4 ne , 

   nAdC = 0,4 nd ,    nAeB = 0,5 ne , 

   nCC  = 0,2 nd ,    nBC  = 0,1 ne ,  

onde (pulmão direito) nCAd é o número total de pontos para o ramo Cost-Ad, nAdC o 

número total para o ramo Ad-Card, nCC o número total para o ramo Card-Cost, tal que 
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nd = nCAd + nAdC + nCC ; e (pulmão esquerdo) nCAe é o número total de pontos para o ramo 

Cost-Ae, nAeB o número total para o ramo Ae-B, e nBC o número total para o ramo B-Cost, 

tal que ne = nCAe + nAeB + nBC . 

Assim, para o total de 150 pontos considerados nos testes realizados neste trabalho para 

cada um dos lados dos pulmões, aquela proporção corresponde, para o pulmão direito, a 

60 pontos para o ramo Cost-Ad, 60 pontos para o ramo Ad-Card, e 30 pontos para o ramo 

Card-Cost, e, para o pulmão esquerdo, a 60 pontos para o ramo Cost-Ae, 75 pontos para o 

ramo Ae-B, e 15 pontos para o ramo B-Cost. 

 

3.3.1.3 CUIDADOS A OBSERVAR NO POSICIONAMENTO DOS MARCOS 

Os marcos principais devem descrever rigorosamente a forma do contorno e as mudanças 

de direcção deste. A ausência de um marco principal numa determinada localização do 

contorno deve apenas significar que a identificação dessa posição na imagem não é 

indispensável para a definição do contorno. Dito de outra forma, uma dada região do 

contorno não identificada por um marco principal deve corresponder a um caminho 

natural entre dois marcos consecutivos e, por isso, a ausência de um marco nesse local 

traduz apenas que essa região particular está contida no segmento de recta (ou próximo 

deste) definido por esses dois marcos de número de ordem consecutivo. Ao utilizador 

cabe então o posicionamento, pelo menos, dos marcos mais representativos da forma do 

contorno. 

A escolha dos marcos nas imagens de treino deve, idealmente, ser feita de modo a fazer 

corresponder, a estruturas comuns nas imagens, marcos de índice igual. Admita-se um 

escalamento e orientação similares na aquisição de imagens de raios-x torácicos — 

situação que ocorreu com as imagens utilizadas. Mesmo sendo a forma pulmonar 

aproximadamente igual de indivíduo para indivíduo, quer a dimensão dos pulmões 
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relativamente a outros órgãos do tórax, quer a sobreposição aos pulmões de outros órgãos 

ou ossos do tórax, são muito variáveis. Por estas razões, e com a excepção já explanada 

de pelo menos três pontos — os pontos-chave —, não é possível, muitas vezes, 

estabelecer uma correspondência exacta entre marcos de pulmões de indivíduos 

diferentes. 

Assim, por exemplo, um ponto no contorno a meia-distância entre o apex e o ângulo 

cardiofrénico poderá situar-se numa certa imagem sobreposto a uma costela e, numa outra 

imagem, entre duas costelas. Os perfis de intensidade na vizinhança desses pontos serão 

necessariamente bastante diferentes. Por outro lado, pode não ser possível marcar esse 

«ponto no contorno a meia-distância entre o apex e o ângulo cardiofrénico» numa dada 

imagem pela dificuldade em discernir, nessa região, o contorno pulmonar. 

A localização dos marcos deve ser também, idealmente, afastada dos bordos das imagens, 

o que só é possível se o contorno estiver também, todo ele, afastado dos limites da 

imagem. De facto, como para a construção do modelo é recolhida não só a informação da 

posição dos marcos mas também a dos perfis de intensidade em torno deles, o contorno 

de interesse deve estar suficientemente afastado dos bordos da imagem para que esses 

perfis não saiam dos limites da imagem. Por a dimensão (número de pixels) destes perfis 

ser sempre a mesma, independentemente do nível da pirâmide de resolução em que se 

encontre (secção 3.5), a região do perfil exterior ao contorno é mais susceptível de poder 

ultrapassar os limites da imagem nos níveis de menor resolução da pirâmide. O programa 

está apto a lidar com situações em que a dimensão escolhida para os perfis ultrapasse os 

limites da imagem. Esta ocorrência diminui, no entanto, a quantidade de informação que é 

utilizada para a pesquisa do contorno e pode, por isso, tornar menos eficaz essa pesquisa. 
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3.3.1.4 IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DOS PONTOS-CHAVE 

Para considerar a divisão do contorno dos pulmões nos três ramos atrás descritos, após o 

posicionamento dos marcos principais, o programa identifica automaticamente os três 

marcos correspondentes aos ângulos costofrénico, cardiofrénico e ao apex, no pulmão 

direito, e os marcos correspondentes ao ângulo costofrénico, ao apex e à região anatómica 

identificada acima como ponto B (Fig. 18) do pulmão esquerdo. Optou-se por efectuar o 

posicionamento dos marcos tomando como origem, em ambos os pulmões, o ângulo 

costofrénico. Fica desta forma imediatamente identificado o primeiro ponto-chave. O 

segundo ponto-chave, correspondente ao apex, é identificado — nos dois pulmões —

 como o marco de menor valor de coordenada y na imagem (a origem das coordenadas da 

imagem no MATLAB situa-se no canto superior esquerdo, com os eixos x e y orientados 

para a direita e para baixo, respectivamente). Para o ângulo cardiofrénico do pulmão 

direito e para o ponto B do pulmão esquerdo, o programa analisa o máximo da curvatura 

no caminho formado pelos marcos, bem como o sentido dessa mesma curvatura. As 

escolhas do programa são apresentadas ao utilizador e é permitida a interacção deste, caso 

pretenda alterar essas escolhas. 

Os requisitos para a orientação da imagem na identificação automática são semelhantes 

aos que se apresentam na secção 3.4.1.2. Se, por exemplo, a orientação da imagem não 

estiver correcta, a identificação automática dos pontos pode falhar. Em particular, se o 

contorno estiver rodado em relação à posição vertical, o apex pode não corresponder ao 

ponto do contorno de menor cota (y). Esta situação nunca ocorreu, porém, nas imagens 

que se utilizaram neste trabalho. 

 



 

72 

 

3.3.1.5 SELECÇÃO DO NÚMERO DE MARCOS POR RAMO 

Identificados os três pontos-chave em cada pulmão, o utilizador pode escolher o número 

de marcos nCAd , nAdC , nCC (pulmão direito) e nCAe , nAeB , nBC (pulmão esquerdo) a atribuir 

a cada um dos três ramos. Esta escolha é efectuada no início da fase de treino e esse 

número é necessariamente o mesmo para todas as imagens do conjunto de treino, como se 

disse na secção 3.3.1. 

 
3.3.2 GERAÇÃO DOS MARCOS INTERMÉDIOS 

Para a geração dos marcos «intermédios» foram experimentadas duas soluções, neste 

trabalho. Uma solução (secção 3.3.2.1) consiste na geração desses novos marcos ao longo 

de segmentos de recta entre os marcos principais. A outra solução (secção 3.3.2.2) 

consiste na geração de uma spline interpoladora entre os marcos principais. Em qualquer 

uma destas soluções, o número de pontos em cada ramo tem de igualar, para cada 

imagem, o número previamente escolhido pelo utilizador. Para esse efeito, o programa 

começa por verificar quantos pontos tem de acrescentar ou retirar a cada ramo para 

perfazer o número de pontos estabelecido para cada um desses ramos. Discutem-se no 

capítulo 4 as diferenças encontradas entre as duas soluções testadas. A descrição de cada 

uma das soluções propostas é feita já a seguir. Como não existe distinção na aplicação 

destas soluções ao pulmão direito e ao pulmão esquerdo, admita-se, para simplificar, um 

número genérico n para o total de pontos por contorno, em substituição dos valores nd e ne 

anteriormente considerados na secção 2.2.1.  

 
3.3.2.1 SOLUÇÃO COM RECURSO A SEGMENTOS DE RECTA 

Esta solução permite a marcação manual pelo utilizador de um qualquer número m de 

pontos, com m n , sendo os restantes n m  pontos calculados pelo programa. Para a 

determinação desses  n m  marcos intermédios admitiu-se que a densidade destes pontos 
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é dependente da distância entre os marcos principais consecutivos, ou seja, é dependente 

da densidade local de marcos principais. Obtém-se assim uma maior densidade de marcos 

intermédios em regiões de marcos principais próximos, e uma menor densidade de 

marcos intermédios em regiões em que os «marcos principais» estão mais afastados. Esta 

solução foi motivada pela análise do posicionamento dos marcos principais durante a fase 

de treino: as regiões entre marcos consecutivos mais espaçados correspondiam a regiões 

sem curvaturas ou outras irregularidades de contorno, enquanto que regiões entre marcos 

próximos correspondiam a zonas contendo saliências, reentrâncias ou mudanças de 

direcção. Permite-se desta forma que regiões mais complexas da imagem sejam descritas 

mais rigorosamente por um maior número de marcos. 

Neste método, os marcos gerados entre cada par de marcos principais consecutivos são, 

nessa região, equidistantes, a menos dos arredondamentos necessários por se tratar de 

uma imagem digital. Por a selecção do número de marcos intermédios ser feita com base 

em análise local de densidades de marcos principais, o espaçamento entre os marcos na 

totalidade da imagem não vai ser, em geral, uniforme.  

 
3.3.2.2 SOLUÇÃO COM RECURSO A SPLINES 

Nesta solução, ao contrário da anterior, não existem restrições ao número de marcos 

assinalados pelo utilizador. É adaptada uma spline interpoladora aos marcos principais e 

realizada uma amostragem de n pontos dessa spline, equidistantes, de modo a que a cada 

ramo seja atribuído o número de pontos correspondente previamente escolhido. 

 
3.3.3 ALINHAMENTO DOS CONTORNOS 

Foram testados os dois métodos apresentados no capítulo 2 (secções 2.2.2.1 e 2.2.2.2) 

para o alinhamento de contornos, i.e., respectivamente, o alinhamento pelo método dos 

mínimos quadrados ponderado por factores que têm em conta a variância dos desvios da 
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posição dos pontos em relação à forma média, e o método dos mínimos quadrados usual 

ou ponderado por «pesos» artificialmente atribuídos pelo utilizador. A  realização de um 

teste em que se possibilita a atribuição de pesos arbitrados pelo utilizador (Método 2) 

mereceu atenção neste trabalho pela obtenção, por um lado, de resultados nem sempre 

satisfatórios com os pesos atribuídos tendo em conta as variâncias (Método 1). Por outro 

lado, pela já abordada constatação — durante o posicionamento dos marcos principais — 

da existência de apenas três pontos no contorno pulmonar que podem facilmente ser 

relacionados de imagem para imagem (os pontos-chave). De facto, justificou-se na secção 

3.3.1.2 a dificuldade que por vezes existe no estabelecimento de correspondências entre 

marcos com o mesmo número de ordem em contornos distintos. 

Para o Método 2 testaram-se três situações distintas para os factores de ponderação wm : 

- Variante  1:   selecção do valor 1 para todos os elementos wm  (a matriz 

W (2.7) é então a matriz identidade, W = I), i.e., nenhum marco é 

privilegiado e estamos perante o método dos mínimos quadrados 

comum; 

- Variante 2: selecção de um valor wCAd = wAdC = wCC > 1  e 

wCAe = wAB = wBC > 1 (onde wCAd ,  wAdC e wCC  são os factores de 

ponderação para os pontos-chave do pulmão direito e wCAe ,  wAB e wBC  

são os factores de ponderação para os pontos-chave do pulmão 

esquerdo) por, em ambos os casos, oferecerem maior confiança do que 

os restantes pontos do contorno. Testaram-se, à vez, os valores 5 e 10 

para os factores de ponderação dos pontos-chave. Aos restantes 

elementos da matriz diagonal é atribuído o valor wm=1; 
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- Variante 3: selecção de um valor wCAd = wAdC = wCC > 1  e 

wCAe = wAB = wBC > 1. Foram, novamente, testados os valores 5 e 10. 

Aos restantes elementos da matriz diagonal é atribuído o valor 

wm = Vmq
q =1

n 

 
 

 

 
 

1

(2.7), i.e., o mesmo que no Método 1. 

Os resultados das três variantes acima descritas são apresentados no capítulo 4. Foram 

igualmente testados alguns valores de convergência (secção 2.2.2.3) para o escalamento, a 

rotação e a translacção. É dada conta desses valores também no capítulo 4. 

 
 
3.3.4 AQUISIÇÃO DOS PERFIS DE INTENSIDADE DO MODELO 

A amostragem dos perfis de intensidade da imagem é feita, em cada marco, no interior e 

no exterior do contorno segundo a direcção normal ao contorno nesse ponto (Fig. 19). 

Determina-se a normal a cada marco pela posição dos marcos adjacentes (Fig. 11).  

 
Fig. 19 Exemplo de orientação do perfil em torno de um marco (no caso, 9 pixels de cada lado do marco). 
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Para o primeiro marco de um contorno — que, como vimos, será o primeiro ponto-

chave —, consideram-se como adjacentes o segundo e o último marcos do contorno. Para 

o último marco, consideram-se como adjacentes o primeiro e o penúltimo marcos do 

contorno. 

Para testar a sensibilidade do método à dimensão do perfil, foram testadas amostragens de 

dimensão diferente: p = 3, 6, 9 e 20 pixels para cada lado do marco. A dimensão total 

desses perfis, que incluem o próprio marco, é, então, de 2p + 1. Para os casos testados isto 

resulta em perfis de 7, 13, 19 e 41 pixels, respectivamente. 

A escolha destes valores particulares versou estudar o comportamento do algoritmo face a 

perfis de dimensão pequena (7 pixels), média (13 e 19 pixels) e grande (41 pixels). 

O programa prevê a utilização de perfis com dimensão diferente no interior e no exterior 

do contorno. Todos os perfis testados possuiam, no entanto, o mesmo número de pixels de 

cada lado dos marcos. 

 
 
3.4 FASE DE PESQUISA 

Expõem-se agora os procedimentos seguidos neste trabalho para a pesquisa do contorno 

na imagem, detalhando-se as adaptações e alterações executadas. As etapas são as 

enunciadas na secção 2.3.  

 
3.4.1 POSICIONAMENTO DO MODELO NA IMAGEM 

Já se referiu (secção 2.3.1) que a pesquisa por um Modelo de Forma Activo é sensível à 

localização inicial desse modelo relativamente à real posição do contorno a encontrar. 

Iremos também ver nos resultados apresentados no capítulo 4 que o recurso à 

multirresolução não garante sempre uma boa localização desse contorno na imagem. 

Surge então, à partida, o problema do posicionamento do modelo na imagem onde se 
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pretende encontrar o contorno. Entende-se por posicionamento inicial não só o local na 

imagem onde se situa o modelo mas também a escala e a orientação do modelo. Devido 

às características das imagens utilizadas no treino e na pesquisa, a posição do modelo na 

imagem nunca distou muito do contorno pulmonar presente nessa imagem. Para minorar 

o facto de existirem poucas imagens nas quais a pesquisa foi realizada, induziram-se 

também situações artificiais por alteração do posicionamento inicial, com o objectivo de 

estudar o comportamento em situações mais adversas. Para o efeito, procedeu-se a 

escalamentos, rotações e translacções que posicionassem o modelo, nuns casos, contendo 

o contorno a encontrar, noutros ficando contido nesse contorno, noutros ainda 

intersectando-o. São apresentados exemplos e resultados destes testes no capítulo 4. 

Para esse posicionamento do contorno na imagem foram testados dois processos, um 

interactivo e um automático, que se descrevem nas duas próximas secções. 

3.4.1.1 PROCESSO INTERACTIVO DE POSICIONAMENTO 

Neste processo, o modelo de contorno resultante do treino é apresentado sobre a imagem 

em que se pretende descobrir o contorno, e é oferecida ao utilizador a possibilidade de 

escolher os parâmetros relativos ao escalamento, rotação e translacção que melhor 

ajustam a posição do modelo ao contorno pulmonar presente na imagem. O resultado da 

introdução desses parâmetros é apresentado ao utilizador e é permitida a reintrodução de 

novos parâmetros até que o resultado da posição de inicialização seja satisfatório. 

A rotina que, no programa original, proporciona a rotação, escalamento e translacção foi 

alterada, tendo-se utilizado coordenadas homogéneas (Gonzalez e Woods, 1993) para 

executar essas transformações. O propósito da alteração foi o de permitir escalamentos 

independentes segundo as direcções x e y, para testar o efeito de pequenas perturbações 

na escala do modelo antes de o lançar na pesquisa. Assim, em substituição da 

transformação cartesiana através do operador R[] (2.2), foi utilizada a seguinte matriz H: 
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   H =

s1 cos s2 sen tx
s1 sen  s2 cos t y

0 0 1

 

 

 
  

 

 

 
  
 ,           (3.1) 

onde tx e ty são os valores das translacções segundo as direcções x e y, respectivamente, e 

  o ângulo de rotação. s1 e s2  representam os factores de escala segundo as direcções x e 

y, respectivamente. As novas coordenadas x_out e y_out do vector após esta 

transformação são dadas pela equação: 

x _out

y _out

z

 

 

 
  

 

 

 
  
= H

x _in

y _in

1

 

 

 
  

 

 

 
  
 ,      (3.2) 

onde x_in e y_in são as coordenadas dos pontos do modelo antes da transformação. 

Para satisfazer as novas coordenadas, o factor de escala s presente no programa original 

foi substituído pelas componentes s1 e s2 . Os escalamentos independentes em x são 

obtidos por variação de s1, e em y por variação de s2. 

Efectuou-se ainda um melhoramento a este processo que consiste em permitir assinalar, 

com o cursor, o ponto na imagem onde se pretende colocar o centróide do modelo, 

evitando-se deste modo o fornecimento dos parâmetros relativos às translacções vertical e 

horizontal. A orientação e o escalamento continuam a ter que ser indicados pelo 

utilizador, sempre que necessário. 

Saliente-se que a escolha dos valores dos escalamentos independentes tem de ser gerida 

pelo utilizador de modo a obter-se uma forma plausível, razão pela qual, no caso de 

pulmões normais, os escalamentos em x e y terão valores próximos. Refira-se também 

que no alinhamento dos contornos atrás descrito (secção 3.3.3) foi também testada a 

utilização de coordenadas homogéneas para a transformação aí referida, em substituição 
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do operador de rotação R[ ] (2.2) (secção 2.2.2.1) seguido de escalamento em x e em y. 

Tomou-se, neste caso, s1 = s2,  i.e., proporcionando escalamentos iguais em x e y. Esta 

substituição de coordenadas revelou-se, neste caso particular, muito mais ineficiente 

computacionalmente e foi, por essa razão, abandonada. 

3.4.1.2 PROCESSO AUTOMÁTICO DE POSICIONAMENTO 

Este processo recorre ao conhecimento da «assinatura torácica» (Meyers et al., 1966 

citado por Veiga Garcia, 1997). A assinatura torácica é a extensão às imagens 

radiográficas do tórax da «assinatura direccional» que se define como segue: 

«A assinatura direccional é uma função, a soma dos valores dos níveis de 

intensidade dos pixels ao longo da direcção normal à linha de medida. Assim, 

podem definir-se duas assinaturas, horizontal e vertical, nas quais a função toma um 

valor igual à soma dos níveis de intensidade de todos os pixels que estão, 

respectivamente, sobre essa linha vertical ou horizontal, determinada pelo índice 

que se estiver a considerar. Assim,  

f ( j) =  I(i, j)
i=0

N l

  ,  j = 0, …, Nc  , 

onde I(i,j) é a intensidade do pixel (i,j), para 0 < i < Nl  e 0 < j < Nc  , onde Nl e Nc 

representam o número de linhas e de colunas da imagem que se estão a considerar» 

(Veiga Garcia, 1997). 

A rotina que executa as tarefas descritas nesta secção foi elaborada para imagens 

radiográficas pulmonares similares às imagens de treino utilizadas para a construção do 

modelo — no que respeita quer à localização aproximada dos pulmões na imagem, quer 

ao escalamento e à inclinação (ângulo) dos pulmões na imagem. A rotina «espera» que a 
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imagem que analisa seja a de uma radiografia pulmonar em posição «normal», isto é, uma 

imagem em que se verifiquem os seguintes requisitos: 

• a coluna vertebral (mediastino) encontra-se aproximadamente na vertical, 

• a base pulmonar situa-se em baixo, na imagem, ou equivalentemente, o apex em 

cima, 

• o pulmão esquerdo encontra-se no lado direito da imagem, e 

• o pulmão direito encontra-se no lado esquerdo da imagem. 

Um exemplo de uma imagem obedecendo a estas condições foi apresentado na figura 18. 

O procedimento seguido é uma adaptação da técnica das assinaturas locais. Representam-

se na figura 20 as fases de detecção automática do centro dos pulmões direito e esquerdo 

pelo método que se passa agora a descrever detalhadamente.  

   
(a)    (b)    (c) 

Fig. 20 Exemplo das etapas na detecção do centro pulmonar pelo método proposto no texto: (a) 50 perfis 

horizontais para determinação da assinatura horizontal; (b) assinatura horizontal (sobreposta à imagem); (c) 

determinação do centro segundo a vertical pelo processo descrito no texto; para cada pulmão, linhas 

verticais em torno da linha que passa pelo centro pulmonar segundo a horizontal; no centro da imagem, a 

linha correspondente ao mediastino, separando os pulmões direito e esquerdo. 

 
Para a determinação do centro dos pulmões no eixo horizontal (eixo dos x) considerou-se 

um conjunto de 50 perfis horizontais equidistantes (Fig. 20 a). Estes perfis foram somados 

pixel a pixel, na vertical, obtendo-se um perfil como ilustrado na figura 20 (b). O 
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mediastino é imediatamente localizado pelo pico central desse perfil, separando-se desde 

logo os pulmões esquerdo e direito. A coordenada horizontal, CTH
, do centro aproximado 

de cada pulmão foi identificada com a coordenada do mínimo deste perfil de cada lado do 

mediastino (os vales em torno do pico do mediastino). Dadas as características das 

imagens, pequenas regiões das bordas laterais — correspondendo a 1/16 da largura da 

imagem, de cada lado — não foram incluídas nos perfis por não representarem, na 

maioria dos casos, regiões de interesse, e por serem regiões de muito baixa intensidade, 

podendo falsear resultados na pesquisa do mínimo do perfil. Mesmo nas situações em que 

o tórax ocupa toda a imagem, a não inclusão das bordas não afecta o resultado final desde 

que o centro pulmonar se encontre dentro da região onde são lidos os perfis horizontais. 

Na figura 20 (c), os asteriscos e os 2 círculos correspondem aos mínimos das linhas 

verticais em que se encontram. As cruzes (X) nas linhas que passam pelos centros 

horizontais dos pulmões correspondem à posição do centro tal como determinada pela 

assinatura torácica vertical. As marcas quadradas nas linhas no centro (na horizontal) de 

cada pulmão representam o centro do pulmão, resultante da média dos mínimos nas 

diversas linhas com a posição da assinatura torácica vertical. 

Pode constatar-se que o método agora descrito é equivalente a uma assinatura horizontal 

amostrada segundo a vertical. De facto, a assinatura horizontal como definida acima 

(Veiga Garcia, 1997) corresponde à soma dos pixels segundo linhas verticais. Para 

determinar a assinatura horizontal seguindo-se essa definição, ter-se-ia que se considerar 

um elevado número de linhas verticais, preferencialmente contíguas — de modo a incluir, 

pelo menos, todo o interior pulmonar —  e somar os valores das intensidades ao longo 

dessas linhas. Tal método é computacionalmente pouco eficiente e, dadas as 

características das imagens, desnecessário — a região pulmonar é, para este efeito de 

localização inicial «grosseira», aproximadamente uniforme e de intensidade muito 
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inferior à das regiões que a envolvem, razão pela qual uma amostragem não diminui a 

qualidade dessa localização. 

Para a detecção da posição do centro dos pulmões no eixo vertical (eixo dos y) teve que 

recorrer-se a duas técnicas: a assinatura vertical e um método auxiliar que se descreve a 

seguir. A assinatura vertical — efectuada também por amostragem tal como descrito 

acima para a assinatura horizontal — revelou-se, por si só, insuficiente, pois o mínimo 

dessa assinatura nas imagens testadas raramente coincidiu com a posição pretendida. O 

método elaborado consistiu nas seguintes etapas: 

 
- determinação da assinatura vertical por amostragem; 

- determinação da coordenada vertical da imagem, CTV
, na qual ocorre o 

mínimo dessa assinatura; 

- determinação das coordenadas verticais dos mínimos dos perfis de 

intensidade utilizados para determinar a assinatura vertical; 

- cálculo da coordenada média, < C > , das coordenadas determinadas no 

passo anterior; 

- a coordenada vertical aproximada do centro pulmonar é dada por 

CTV
+ < C >

2
. 

 
Assim, o centro XP ,YP( )  de cada pulmão fica aproximadamente determinado pelo par de 

coordenadas: 

 

XP ,YP( ) = CTH
,
CTV

+ < C >

2

 

 
 

 

 
  .     (3.3) 
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Tal como no caso da assinatura horizontal, já descrito, desprezaram-se as regiões das 

bordas da imagem, quer as laterais, quer as do topo e da base da imagem, por serem 

regiões exteriores ao tórax. A assinatura vertical foi obtida para as regiões contidas entre, 

a partir do topo, 1/6 da altura da imagem e, a partir da base, 1/4 da altura da imagem. Isto 

corresponde então a uma assinatura local. 

Na figura 21 ilustra-se a colocação do modelo na posição determinada pelo método que se 

acabou de descrever.  

 

  
 (a) (b) 

Fig. 21 Deslocação do modelo da sua posição original (a) para a posição (b) encontrada pelo método de 

determinação do centro pulmonar descrito no texto e ilustrado na figura 20. Em (a) está indicada a posição 

do centróide do modelo e, em (b), a posição do modelo depois de fazer coincidir o seu centróide com o 

ponto obtido por (3.3). 

 

De notar que, no caso particular apresentado na figura 21 a), a posição inicial do modelo 

na imagem era já boa. O método de posicionamento automático descrito é independente 

desta posição. Por essa razão, mesmo que a posição inicial não fosse tão favorável quanto 

a ilustrada, o modelo seria colocado numa boa posição (Fig. 20 b). 
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Determinado o centro de cada pulmão, o posicionamento do modelo na imagem faz-se 

agora pela coincidência do centróide do modelo com as coordenadas do centro. 

 
3.4.2 MÉTODOS DE PESQUISA PROPOSTOS E EVOLUÇÃO DA PESQUISA  

Depois do posicionamento inicial, a rotina recolhe informação dos perfis, na imagem, em 

torno dos pontos que definem o modelo – os perfis de pesquisa (secção 2.3.2). A direcção 

desses perfis de pesquisa é, tal como a dos perfis da fase de treino, normal ao contorno do 

modelo em cada ponto desse modelo. Apresentam-se nesta secção os parâmetros 

utilizados na evolução da pesquisa do contorno pulmonar, sujeito às restrições impostas 

pelo modelo. As etapas dessa evolução foram descritas na secção 2.3.2. 

Foram efectuados testes de pesquisa por dois métodos distintos, que se descrevem a 

seguir. O primeiro desse métodos (Cootes et al., 1994a) é o que foi explanado no capítulo 

2 (secção 2.3.2 e seguintes), baseado na comparação dos perfis da imagem com os perfis 

do modelo através de uma função de semelhança (secção 2.3.3). Designa-se este método, 

no presente trabalho, por Pesquisa por Semelhança de Perfis. O segundo dos métodos 

testados baseia-se em medidas de intensidade no interior e no exterior do pulmão. Para 

este método não intervém a informação das intensidades constante no modelo, 

recorrendo-se apenas ao Modelo de Distribuição de Pontos (MDP) sob restrição das 

formas possíveis, como explanado anteriormente. Designa-se este segundo método por 

Pesquisa por Medida de Intensidades. 

 
3.4.2.1 PESQUISA POR SEMELHANÇA DE PERFIS 

Como se acaba de referir, este é o método proposto por Cootes et al. (1994) que se 

explanou na secção 2.3.2. Efectuaram-se testes com várias dimensões dos perfis de 

pesquisa: comprimento total de 13, 19, 25, 41 e 55 pixels, centrados no ponto do modelo. 
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Foram testadas também as duas funções de semelhança atrás referidas: o desvio 

quadrático médio e a distância de Mahalanobis. Um perfil de intensidade em torno de um 

ponto e a sua derivada são ilustrados adiante, na figura 24. Os resultados dos testes são 

apresentados no capítulo 4. 

 
3.4.2.2 PESQUISA POR MEDIDAS DE INTENSIDADE 

Por observação dos perfis em torno dos marcos segundo uma direcção normal ao 

contorno nesse pontos, simularam-se perfis semelhantes a estes e testou-se uma medida 

(3.4) que relaciona as intensidades de um lado e de outro de cada ponto desse perfil. 

Verificou-se por experimentação que a posição dos marcos dos contornos é bem 

aproximada pelo ponto onde é máxima a diferença entre as médias das intensidades dos 

pixels de um lado e do outro do perfil: 

 
MP = max <FS> < LS>( )       (3.4) 

 
onde, para um perfil de comprimentoLP  , 

 
< FS >  = média das intensidades de lp  pontos do perfil que ficam do 

lado exterior do contorno relativamente a um ponto p desse 

perfil, onde 1< lp < LP  , 

< LS >  = média das intensidades de lp  pontos do perfil que ficam do 

lado interior do contorno relativamente a um ponto p desse 

perfil, com 1< lp < LP  , e 

0 < < 0.5  , tal que LP > 2 . 

Na figura 22 ilustram-se alguns perfis típicos em torno dos marcos dos contornos 

pulmonares utilizados no trabalho. 
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Fig. 22 Perfis característicos de um contorno pulmonar. Os 24 perfis ilustrados correspondem a perfis do 

bordo exterior do pulmão direito (ramo Cost-Ad da figura 18), com uma dimensão de 9 pixels de cada lado 

do ponto do contorno (círculo). As escalas horizontais representam a dimensão espacial do perfil e as 

escalas verticais as intensidades. As regiões de menor intensidade à direita dos marcos representam zonas 

do interior do contorno. 

 
Na figura 23 ilustram-se agora os resultados da aplicação da medida (3.4) a perfis de um 

dos contornos utilizados no treino. 

 

Fig. 23 Perfis de intensidade em torno de 24 marcos (círculos) de um dos contornos de treino e pontos desse 

perfil (quadrados) detectados pela medida M
P

 (a região do interior do contorno situa-se agora à esquerda 

dos pontos). A concordância, evidente no caso ilustrado, é representativa dos resultados obtidos nas outras 

imagens. As diferenças, quando existem, raramente são superiores a dois pixels, o que se situa bem dentro 

de um intervalo de erro normal no posicionamento manual dos marcos. 
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A boa concordância entre a posição dos marcos dos contornos de treino e a posição 

detectada pela medida (3.4) nessas imagens, motivou a pesquisa do contorno por este 

método, com resultados que se apresentam no capítulo 4. Na figura 24 pode observar-se 

em pormenor o perfil de intensidade em torno de um ponto do modelo, a posição do 

ponto do modelo nesse perfil e a posição do ponto detectado pela Pesquisa por Medidas 

de Intensidade. 

 

 

Fig. 24 Pormenor do perfil de intensidade em torno de um ponto do modelo, posição do ponto do modelo 

nessa aresta e posição detectada pela Pesquisa por Medidas de Intensidade. A escala vertical corresponde à 

intensidade. A escala horizontal representa a dimensão do perfil, em pixels. O afastamento entre a aresta 

real e a obtida por Medidas de Intensidade é, no caso ilustrado, de apenas um pixel. 

 

3.4.3 REFINAMENTO DO CONTORNO 

Pretendeu-se reforçar o método original de pesquisa do contorno (Pesquisa por 

Semelhança de Perfis) com um detector de arestas, por forma a ajustar o modelo às 



 

88 

 

arestas determinadas pelo detector, seguindo-se critérios de escolha das melhores arestas 

que serão explanados adiante. 

Para esta etapa, é executado um ajuste final da posição encontrada após a fase de 

pesquisa, fazendo coincidir os bordos do contorno com uma das arestas detectadas por um 

filtro de Canny desenvolvido para este propósito, baseado em Parker (1997). Para não 

permitir que o deslocamento assim determinado origine uma forma fora do Domínio das 

Formas Plausíveis, é realizada uma iteração final que restringe a forma obtida a uma que 

esteja contida nesse Domínio. O procedimento seguido é, então, o que se passa a 

descrever: 

1) No final da Pesquisa por Semelhança de Perfis é executada uma 

nova pesquisa em torno de cada ponto do modelo, numa linha 

segundo a direcção normal ao contorno nesse ponto, e procuram-

se nessa linha — de um lado e do outro do ponto do contorno, a 

não mais do que  pixels do contorno — pontos de arestas 

detectadas pelo filtro de Canny (testaram-se distâncias não 

superiores a 20 pixels em torno dos pontos do modelo, i.e., 

20). 

2) Se na pesquisa do passo anterior não for encontrado nenhum 

ponto de aresta, passa-se ao ponto seguinte do modelo. Se, pelo 

contrário, existirem pontos de aresta nessa linha, procede-se à 

pesquisa de outros pontos dessas arestas segundo uma direcção 

(de comprimento , por exemplo, = 15 pixels) normal à linha 
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considerada — ou seja, numa direcção aproximadamente paralela 

à do contorno; 

2.1) se existirem mais do que  pixels da aresta (com , por 

exemplo, = 5) ao longo dessa direcção aproximadamente 

paralela ao contorno, tal é interpretado como a existência de 

uma aresta paralela ao contorno. 

2.2) se existirem menos do que  pixels de aresta segundo essa 

direcção, efectua-se uma pesquisa similar ao longo de linhas 

(em número de 20, neste trabalho) cuja direcção oscila entre 

os 10°  e os +10°  em torno da linha inicial (paralela ao 

contorno), até se encontrar — se existir — uma com mais do 

que  pixels de aresta. Se nenhuma verificar este critério —

 que tem como objectivo procurar arestas em direcções  

aproximadamente paralelas ao contorno — passa-se ao ponto 

seguinte do modelo. 

3)  Do passo 2 podem resultar três situações: 

3.1) Nenhuma aresta é detectada. Neste caso, o ponto do modelo é 

conservado na posição original e passa-se à análise do ponto 

seguinte do modelo, repetindo-se os mesmos passos. 

3.2) É detectada uma única aresta; nesta situação, optou-se por 

considerar ser este ponto de cruzamento da aresta com a linha 

normal ao contorno o ponto que representa a melhor posição 

para onde deslocar o ponto do modelo. 

3.3) Obtém-se um conjunto de possíveis arestas para cada marco 

que verificam as condições explanadas. Como critério de 

decisão pela melhor dessas arestas, optou-se por aplicar o 

critério usado na Pesquisa por Medidas de Intensidade 

(secção 3.4.2.2) nos pontos de cruzamento das arestas 

detectadas com a linha perpendicular ao contorno, e escolher 
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a aresta cujo ponto de cruzamento com aquela linha melhor 

verifica esse critério — i.e., o máximo das diferenças das 

médias das intensidades da cada lado das arestas detectadas 

pelo Filtro de Canny. Os resultados que se obtiveram com a 

Pesquisa por Medidas de Intensidade, já explicitados, levaram 

a optar por esta alternativa. Um outro critério de decisão 

possível — mais fraco, por não depender de informação 

presente na imagem — seria, por exemplo, o da escolha da 

aresta mais próxima da posição actual do modelo. 

 
Ao novo modelo é agora imposta a restrição à forma, tal como descrito na secção 2.3.5, 

para que se obtenha uma forma plausível. Um esquema do método acima descrito é 

apresentado na figura 25. 

 

 

Fig. 25 Ilustração do método de refinamento do contorno por um detector de arestas em torno do ponto m 

do modelo. Neste exemplo surgem seis arestas detectadas por um filtro de Canny que cruzam a linha 

perpendicular ao contorno nesse ponto. De notar que as arestas deste exemplo não seriam, numa primeira 

detecção, consideradas como possíveis representantes do contorno real, por os perfis perpendiculares ao 

perfil de pesquisa conterem poucos pixels das arestas. Porém, a rotação por um pequeno ângulo dos perfis 

perpendiculares em torno da sua posição inicial, já possibilitaria o surgimento de pelo menos três arestas 

candidatas, em particular, a segunda, a quarta e a quinta arestas de Canny a contar da esquerda. 
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O filtro de Canny que se desenvolveu possibilita a escolha do limiar para as diferenças de 

intensidade entre um lado e outro das arestas a determinar (Fig. 26), permitindo desta 

forma ajustar este limiar às características da imagem e proceder a testes por variação 

desse parâmetro. Os resultados do refinamento do contorno pelo método aqui descrito são 

apresentados no capítulo 4. 

        

 (a)           (b) 
Fig. 26 Detecção das arestas de uma imagem com o filtro de Canny desenvolvido no trabalho, usando dois 

limiares de detecção distintos: em (a) rejeitando transições de intensidade muito pequenas, e em (b) 

aceitando transições de intensidade pequenas. 

 

3.4.4 EVOLUÇÃO DA PESQUISA 

Já anteriormente se referiu (secção 2.3.4) que um primeiro passo para impedir uma 

excessiva deformação do modelo após a determinação do melhor deslocamento d X que 

os pontos do modelo devem efectuar para melhor se ajustarem à imagem, consiste em 

estabelecer limites aos deslocamentos calculados como em (2.27). Uma alteração a esta 

forma de limitar os deslocamentos, referida nessa secção, consiste em permitir-se que os 

pontos do modelo se desloquem livremente na situação em que dX dmax . Assim, se 
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dX dmax , o deslocamento efectivo é de dX  e não, como em (2.27), de 0.5 dX . 

Desta forma, o ponto do modelo é deslocado para a melhor posição dentro do limite de 

deslocamento já imposto, dmax. Esta alteração visou permitir deslocar o modelo para a 

posição o mais próximo possível da posição final. A versão original será preferível se a 

dimensão dos perfis de pesquisa for muito grande o que, em certas situações, poderia 

provocar deslocamentos muito díspares em pontos contíguos do modelo e, desse modo, 

dificultar ou tornar mais lenta a fase de pesquisa. Nos outros intervalos de (2.27) 

mantiveram-se as restrições aí apresentadas. Após uma fase de testes, passaram a ser 

usados os seguintes valores para   e dmax : 

 
    = 0.5  pixel 

         (3.5) 

dmax =
50
f

 pixels,     f = 1,2,3,K   

 
 

onde f  é o nível de resolução da imagem (secção 2.4) (imagem original, f = 1). A opção 

por variar dmax  com o nível da pirâmide fundamenta-se no facto de, por um lado, ser 

efectuado um posicionamento prévio do modelo na imagem num local próximo do 

contorno na imagem, o que permite que a pesquisa e, consequentemente, o deslocamento 

máximo permitido aos pontos do modelo, seja efectuada — nas imagens de resolução 

mais baixa — em regiões próximas da posição onde o modelo é lançado. Por outro lado, o 

aumento do deslocamento permitido com o aumento da resolução, contribui para prevenir 

a eventualidade de alguma zona do modelo poder ficar retida numa estrutura da imagem 

que não faça parte do contorno procurado. De facto, permitindo-se esse maior 

deslocamento, os pontos do modelo podem mover-se para regiões mais afastadas e evitar 

o aprisionamento nas estruturas que não interessam. 
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3.4.5 CONCLUSÃO DA PESQUISA 

Foram considerados os seguintes factores escalares (secção 2.3.5, equações (2.34) a 

(2.37)) para a actualização dos parâmetros de deslocamento, wt , de rotação, w   , e de 

escala, ws : 

 

      wt = 1  , 

w = 1 ,       (3.6) 

ws =1 , 

 
A matriz W ((2.38), na mesma secção) é a matriz identidade, 

 

     W = I .       (3.7) 

 
A escolha destes valores particulares em (3.6) e (3.7) decorre do facto de não existir, à 

partida, uma forma, dimensão ou posição mais provável para a estimativa na imagem. Se, 

por exemplo, fosse de esperar que o contorno a detectar na imagem estivesse bastante 

rodado em relação à posição «normal» — conforme a definição apresentada na secção 

3.4.1.2 — , e tivesse uma dimensão semelhante à do modelo e uma posição próxima da 

posição inicial do modelo, estar-se-ia perante uma situação em que deveria ser 

privilegiado o factor w , escolhendo para ele um valor superior a 1 ou, pelo menos, 

superior aos restantes pesos associados à escala, w  , e à translacção, wt  . 

Testou-se também uma alteração do limite imposto pela equação (2.39) (secção 2.3.5), 

dbi 3 i   ,   i = 1... n , que restringe as formas que o modelo pode tomar a formas do 

Domínio das Formas Plausíveis. A alteração consiste na variação, com o nível da 

pirâmide de resolução, do grau de restrição à forma. A ideia subjacente a esta alteração é 



 

94 

 

a de contrariar alguma «rigidez» excessiva constatada na forma do modelo que, em 

alguns casos, impede que determinados segmentos deste modelo se aproximem 

suficientemente do contorno da imagem. Essa rigidez tenderá a diminuir com a utilização 

de um maior número de imagens de treino e esta alteração será então menos relevante. Na 

abordagem seguida admite-se uma restrição à forma sucessivamente menor à medida que 

se avança na pirâmide de resolução. A expressão usada para o efeito é a seguinte: 

 

  
  
dbi (h f 2 ) i   ,     i = 1K n ,      f = fmax, fmax 1,K ,2,1 ,       h > fmax

2     (3.8) 

 

onde f representa, como anteriormente, o nível da pirâmide de resolução ( f = 1 para a 

imagem original). A expressão (3.8) foi obtida após experimentação, tendo em vista o 

propósito da sua aplicação, acima explanado. O valor de h foi escolhido após 

experimentação com outros valores, em particular 10 h 15, tendo-se obtido com o 

valor h = 12 os melhores resultados. Pode verificar-se que para o 3º nível da pirâmide de 

resolução se obtém, fazendo h = 12 , a expressão original (2.39) — como adiante se 

referirá, não foram utilizados mais do que 3 níveis na pirâmide de resolução em todas as 

fases do trabalho (i.e., f = 3,2,1). Nos outros níveis de resolução, níveis 2 e 1, a menor 

rigidez que se obtém por recurso à expressão (3.8) conteve, mesmo assim, a forma do 

modelo no Domínio das Formas Plausíveis, nos testes efectuados. Por outro lado, a 

mesma expressão só é aplicável com sucesso se a pesquisa tiver início no 3º nível de 

resolução, pois é neste nível que a primeira aproximação importante à forma final do 

modelo se efectua, por ajuste ao contorno da imagem. Se for iniciada no nível 2 ou 1, a 

menor rigidez (maior liberdade) permitida à forma nestes níveis origina distorções não 

aceitáveis e a forma final pode não ser encontrada. De notar que a situação não é 
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comparável ao exemplo que se ilustrou na figura 10 (secção 2.2.2.4). Nesse exemplo, 

quando se aumentou a tolerância, a forma distorceu-se “livremente”, sujeita a uma menor 

restição. No caso acima referido (3.8) a restrição é pequena mas a forma não tenderá a 

deslocar-se significativamente de uma boa posição na imagem, i.e., de uma posição em 

que a região vizinha ou os perfis estejam próximos dos esperados. Deste modo, procura-

se que a maior liberdade concedida nos níveis de resolução superior permitam uma 

melhor adaptação de regiões que, na metodologia original, não seria possível. 

 

3.5 MULTIRRESOLUÇÃO 

O número máximo fmax de níveis da pirâmide de resolução é determinado pela dimensão 

da imagem. Esse valor é dado por 

 

   fmax = int log2 min lx,l y( )[ ] 0.5{ } 3  ,     (3.9)  

 

onde lx e ly representam a dimensão da imagem (em pixels) segundo os eixos x e y. 

A subtracção de 3 unidades, na fórmula, deve-se ao facto de se ter considerado, como em 

Hamarneh (1999), um limite mínimo de 16 pixels para cada um dos eixos da imagem o 

que, no caso das imagens utilizadas — de dimensão 440 x 536 e 440 x 440 pixels, como 

se apontou no início deste capítulo — corresponde a um limite fmax = 5  níveis (3.9). 

Foram efectuados testes em todos os níveis de resolução permitidos pela dimensão das 

imagens. Verificou-se experimentalmente, nos testes realizados neste trabalho, que a 

utilização de mais do que 3 níveis na pirâmide de resolução nunca conduziu à 

convergência do método. 
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 (a)   (b) 
Fig. 27 Repetição das imagens correspondentes aos (a) 4º e (b) 5º níveis de resolução da figura 14, com 

uma ampliação onde é visível o escasso pormenor da informação. O modelo testado no trabalho, com 150 

pontos, não é capaz de se fixar na região esperada, nestes níveis de baixa resolução, adquirindo posições e 

localizações tais que tornam incapaz a correcta detecção do contorno real na imagem. 

 
Na figura 27 ilustra-se uma ampliação, sem reamostragem, das imagens respeitantes aos 

4º e 5º níveis de resolução de uma das imagens de treino, no caso, uma ampliação das 

imagens correspondentes apresentadas na figura 14 (secção 2.4). O número de pontos 

(150) do modelo, aliado à dimensão dos perfis do modelo e dos perfis de pesquisa, é 

possivelmente a principal causa dos maus resultados obtidos quando se procurou 

inicializar a pesquisa com um destes níveis de resolução. De facto, por um lado, não é 

possível a sobreposição de um modelo com 150 pontos à imagem da figura 27 b) sem que 

muitos dos pontos coincidam com o mesmo pixel. Por outro lado, mas por idêntica razão, 

não só parte dos perfis de pesquisa em torno dos pontos do modelo se sobrepõe como, por 

as características presentes na imagem terem pouco pormenor, esses perfis da imagem 

assemelham-se e o modelo tem dificuldade em fixar-se. Por termos utilizado modelos 

sempre com aquele número de pontos, não foram efectuados testes nestes níveis de 

resolução que nos permitam concluir se se obteriam melhores resultados em modelos com 

um menor número de pontos. 

Como critério de sucesso no alinhamento para a mudança do nível de resolução, já 

explicitado na secção 2.4, testaram-se os seguintes valores para os parâmetros  e  
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(representando , como então foi dito, a fracção do total de pontos do modelo situados a 

uma distância do pixel central do perfil de pesquisa não superior a uma fracção  do 

semi-comprimento desse perfil): 

 
= 0.95  e = 1 

 
e, para cada um destes valores,  

 
    = 0.25 . 

 
Os valores para  foram escolhidos por forma a que se pudesse proceder à mudança de 

nível de resolução quando ( =95%, ou 143 pontos, para o modelo de 150 pontos) um 

número elevado — mas não todos — dos pontos do modelo se encontrasse numa posição 

boa — i.e., a uma distância não superior a uma fracção  do semi-comprimento do perfil 

de intensidade. Quando = 1 (todos os pontos do modelo), a mudança de nível de 

resolução só ocorre quando o número máximo de iterações pretendido for atingido. O 

valor de 0.25 escolhido para  restringe a posição considerada como «boa» a uma região 

mais reduzida do que o proposto por Cootes et al. (1994b), = 0.50 . 

Os resultados dos testes aqui referidos são apresentados no capítulo 4. 

 
3.6 RESUMO DO TRABALHO EFECTUADO 

Apresenta-se nesta secção um resumo de alguns procedimentos mais importantes que se 

criaram ou que se seguiram para este trabalho. 

 
3.6.1 FASE DE TREINO 

Pretendeu-se, para esta fase, elaborar um conjunto de técnicas com vista a optimizar a 

tarefa de inserção de dados, em particular o posicionamento dos marcos, tarefa que se 

pode revelar algo morosa se o número de imagens, o número de marcos, ou ambos, for 
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elevado. Para tal, desenvolveu-se um conjunto de novas possibilidades no «software» e 

efectuaram-se testes que se resumem a seguir: 

- possibilidade de posicionamento de um número de marcos inferior ao 

que se deseja para descrever os contornos. Os restantes são marcos 

obtidos por interpolação recorrendo a segmentos de recta ou a splines; 

- possibilidade de guardar em ficheiro a informação resultante do treino; 

esses ficheiros podem ser testados, na fase de pesquisa, sob diferentes 

parâmetros, e aptos a serem actualizados com dados resultantes de 

outros treinos, incrementando assim a informação relativa à 

variabilidade; 

- possibilidade de distinguir automaticamente os pontos-chave pela sua 

disposição no contorno; 

- execução de diversos testes com variação de múltiplos parâmetros para 

estudo do comportamento do modelo sob a influência dessas variações. 

Esses parâmetros incluiram: número de marcos por contorno; número 

de imagens de treino; dimensão dos perfis; 

- geração de diversos Modelos de Distribuição de Pontos com diferentes 

factores de ponderação atribuídos aos marcos dos contorno de treino —

 em particular, uma situação em que esses factores são todos iguais, 

outra situação em que é tida em conta a variância na posição dos 

marcos, e uma situação em que, a determinados pontos que oferecem 

maior confiança, é atribuído um factor de ponderação superior aos 

outros. O objectivo foi o de testar a variabilidade e o comportamente 

das formas na fase pesquisa, em cada um dos casos testados. 
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3.6.2 FASE DE PESQUISA 

Procedeu-se também à elaboração de um conjunto de facilidades e de técnicas com o 

propósito de aperfeiçoar as várias etapas da fase de pesquisa. Essas facilidades e técnicas 

são as que a seguir se apresenta: 

- desenvolvimento de uma técnica de posicionamento automático do 

modelo na imagem de raios-X torácica; 

- possibilidade de correcção do posicionamento automático, nos casos 

em que este não é satisfatório, por indicação com o cursor do centro do 

pulmão na imagem; 

- realização de testes com variação de parâmetros associados a esta fase: 

factores de convergência, dimensão dos perfis de pesquisa; 

- testes com os diferentes modelos gerados na fase de treino; 

- testes com parâmetros de restrição à forma dependentes do nível da 

pirâmide de resolução; 

- desenvolvimento de métodos de pesquisa alternativos aos formulados 

inicialmente por Cootes et al. (1992); 

- pesquisa do contorno na imagem por minimização da distância de 

Mahalanobis; 

- desenvolvimento de uma técnica auxiliar de pesquisa do contorno, no 

caso, um detector de arestas (filtro de Canny), para um ajuste final do 

modelo às arestas, a usar no seguimento da fase de pesquisa. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo apresentam-se e discutem-se os resultados obtidos na pesquisa de 

contornos pulmonares, pelos vários métodos descritos no capítulo anterior, nas 3 imagens 

radiográficas torácicas não utilizadas na fase de treino. Discutem-se os resultados obtidos 

à medida que vão sendo apresentados. Introduzem-se (secção 4.2) os modelos gerados 

para os testes. Apresentam-se (secção 4.3) os resultados do posicionamento automático 

do modelo, pelo método proposto na secção 3.4.4.1, nas 48 imagens disponibilizadas para 

o trabalho. Os resultados da dependência da pesquisa nos métodos de restrição à forma 

são apresentados e discutidos na secção 4.4, e na secção seguinte (4.5) apresentam-se e 

discutem-se os resultados da dependência da pesquisa no método de alinhamento dos 

contornos de treino. Os resultados da pesquisa do contorno são apresentados na secção 

4.6 e o recurso à multirresolução é discutido na secção 4.7. Finalmente, discutem-se as 

diferenças encontradas entre os contornos definidos por segmentos de recta e por splines 

(secção 4.8). 

O elevado número de testes efectuados produziu muitas centenas de resultados, dos quais 

a grande maioria não será apresentada por não serem relevantes para a discussão ou 

conclusões — não se deixando, no entanto, de os discutir no seu conjunto. Os resultados 

relevantes são apresentados neste capítulo; outros resultados obtidos no decurso dos testes 

efectuados são apresentados num CD em anexo (Apêndice F). 
 

4.2 GERAÇÃO DOS MODELOS 

Geraram-se os seguintes 18 Modelos de Forma Activos para cada um dos pulmões 

(esquerdo e direito), com base nas 45 imagens de treino — o número entre parêntesis a 
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seguir à designação de cada Modelo de Distribuição de Pontos refere-se à dimensão, em 

pixels, de cada lado do perfil de intensidade em torno dos pontos do modelo. 

 

Pesos atribuídos aos 
marcos (**) Modelo 

Método de 
alinhamento 

(entre parêntesis: 
variante) (*)  

Dimensão do perfil de 
pesquisa (nº de pixels 

de cada lado dos 
pontos do modelo) pontos-

chave 
restantes 

pontos 

A(3) 1 3 v v 

A(6) 1 6 v v 

A(9) 1 9 v v 

A(20) 1 20 v v 

Bi(3) 2 (1) 3 1 1 

Bi(6) 2 (1) 6 1 1 

Bi(9) 2 (1) 9 1 1 

Bi(20) 2 (1) 20 1 1 

C5i1(3) 2 (2) 3 5 1 

C5i1(6) 2 (2) 6 5 1 

C5i1(9) 2 (2) 9 5 1 

C5i1(20) 2 (2) 20 5 1 

D10i1(9) 2 (2) 9 10 1 

E5v(3) 2 (3) 3 5 v 

E5v(6) 2 (3) 6 5 v 

E5v(9) 2 (3) 9 5 v 

E5v(20) 2 (3) 20 5 v 

F10v(9) 2 (3) 9 10 v 

(*) Variantes do Método 2 (secção 3.3.3). (**) v = peso tendo em conta variância da distância entre marcos. 

Quadro 1 Identificação e características dos 18 Modelos de Forma Activos gerados. 

 

4.3 POSICIONAMENTO AUTOMÁTICO 

Propôs-se neste trabalho um método de detecção automática do contorno pulmonar. Para 

testar a eficácia dessa detecção, a pesquisa foi efectuada, em todas as imagens, com o 

posicionamento inicial do modelo nas imagens obtido pela técnica de posicionamento 

automático previamente explanado na secção 3.4.1.2. 
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Seja um posicionamento favorável, numa análise qualitativa, aquele que coloca o 

centróide do modelo numa posição próxima do centróide do respectivo pulmão (figura 21, 

capítulo 3). O teste de posicionamento foi efectuado, para ambos os pulmões, nas 45 

imagens de treino e nas três imagens usadas para a pesquisa. As localizações do modelo 

resultantes desse posicionamento nas imagens utilizadas na fase de pesquisa são 

apresentadas na figura 28. As localizações do modelo resultantes do posicionamento no 

conjunto de todas as imagens de treino são apresentadas no Apêndice D. 

 

   
 (a) (b) (c) 

   
 (d) (e) (f) 
Fig. 28 Posição inicial dos modelos para o pulmão esquerdo e direito determinada pela técnica de 

posicionamento automático, nas três imagens utilizadas na fase de pesquisa (da esquerda para a direita, 

Imagem 1, Imagem 2 e Imagem 3). 

 



 104 

Uma inicialização da pesquisa numa região afastada da região de interesse não conduz 

necessariamente a um insucesso na detecção do pulmão, como se demonstrará, adiante, 

pelo sucesso obtido na localização do contorno pulmonar em situações em que o 

centróide do modelo não se encontrava próximo do centro do pulmão — caso das Figs. 28 

(a), (b) e (e). Podem convencionar-se, para o presente trabalho, posições favoráveis e 

desfavoráveis tendo apenas em conta o afastamento do centróide do modelo do centróide 

do pulmão — o critério teria de ser outro se as orientações dos pulmões nas imagens 

fossem muito distintas. Como a localização do centróide pulmonar segundo a horizontal 

foi sempre bem sucedida, defina-se um posicionamento inicial desfavorável como aquele 

que coloca o centróide do modelo a uma distância vertical de um dos três pontos-chave 

inferior à distância ao centróide real do pulmão (Fig. 29). Seguindo-se esta definição, os 

resultados obtidos no total das 48 imagens são os que se apresentam no Quadro 2. 

 

 

Fig. 29 Exemplo de posicionamento desfavorável: a distância vertical do centróide do modelo (X) a um dos 

pontos-chave é inferior à distância vertical do contróide do modelo ao centróide do pulmão (O). 
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 Favorável Desfavorável 

Pulmão esquerdo 37 11 

Pulmão direito 38 10 

 
Quadro 2 Número de casos de posicionamento automático favorável e desfavorável do modelo sobre a 

imagem (v. texto principal), conforme análise das 48 imagens apresentadas no Apêndice D. 

 

O posicionamento não tem em conta a escala do pulmão na imagem. Por esta razão, a 

detecção do centro pulmonar de alguns pulmões em que estejam presentes patologias —

 que se caracterizam, na imagem, por regiões de intensidade mais elevada do que a do 

resto do campo pulmonar —, tende a posicionar o modelo no centro da região de menor 

intensidade e, consequentemente, afastado do centro pulmonar verdadeiro. As imagens no 

Apêndice D ilustram esta situação. 

 

4.4 DEPENDÊNCIA DOS RESULTADOS NA RESTRIÇÃO À FORMA 

Detectaram-se diferenças nos resultados da pesquisa de um contorno com os dois 

métodos de restrição da forma testados — o método original (2.39, secção 2.3.5), em que 

a restrição é independente do nível de resolução da imagem, e o método desenvolvido 

neste trabalho (3.8, secção 3.4.2.5), com uma restrição decrescendo com o aumento do 

nível de resolução. Em diversas situações, este último método proporcionou melhores 

resultados. Em algumas situações pontuais, porém, os resultados foram piores, como se 

ilustra adiante. 

Na figura 30 ilustra-se o resultado da pesquisa na mesma imagem, em duas situações 

distintas: à esquerda pelo método original (2.39), e à direita pelo método proposto (3.8) 

— em cima e em baixo, na figura, modelos e parâmetros diferentes. Constata-se que 

houve, nesses exemplos, uma melhor adaptação do modelo ao contorno pelo método 

proposto. Em cada caso, todos os restantes parâmetros são iguais. 
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(a)  (b) 

  
(c)  (d) 

Fig. 30 Resultados da pesquisa no pulmão direito da Imagem 1: à esquerda (a, c) com restrição à forma fixa 

(Cootes et al., 1992), e à direita (b, d) com restrição à forma decrescendo com o aumento da resolução da 

imagem (equação 3.8). Todos os restantes parâmetros foram mantidos iguais. (a), (b): modelo do tipo A(3); 

perfis de pesquisa: 27 pixels/lado; pesquisa por desvio quadrático médio. (c), (d): modelo do tipo A(6), 

perfis de pesquisa: 12 pixels/lado; pesquisa por distância de Mahalanobis). 

 

Em algumas situações pontuais, o resultado obtido por recurso ao método de restrição 

decrescente (3.8) foi pior, como se apresenta na figura 31. 
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 (a)  (b) 

Fig. 31 Resultados da pesquisa no pulmão direito da Imagem 1: à esquerda (a) com restrição à forma fixa 

(Cootes et al., 1992), e à direita (b) com restrição à forma decrescendo com o aumento da resolução da 

imagem (equação 3.8). Todos os restantes parâmetros foram mantidos iguais. Neste caso, o resultado 

melhor foi obtido pelo método original. 

 

Nestas situações, os piores resultados obtidos por recurso a (3.8) podem explicar-se pelo 

facto de o modelo, deformando-se mais nos níveis de resolução 2 e 1 (nível 1 = imagem 

original) do que na metodologia original (Cootes et al., 1992), ter, nestes níveis, menor 

propensão para «deslizar» ao longo do contorno na imagem. Tal facto pode ser observado 

na figura 31: o modelo, em ambos os casos, deslocou-se de forma igual no nível 3 — 

como se referiu na secção 3.4.2.5. No nível 2, a base do modelo conseguiu adaptar-se 

melhor à base do pulmão por recurso a (3.8) (figura 31 b) do que por recurso ao método 

original (figura 31 a). Segundo (3.8), nesse nível de resolução a capacidade de 

deformação do modelo é maior do que no nível 3, mas menor do que no nível 1. O 

modelo, tendo-se adaptado melhor à base no nível 2, ficou retido, no topo, por uma 

costela. A maior flexibilidade do modelo no nível 1 já não foi suficiente para deslocar o 

seu topo para o apex do pulmão, na imagem, pois a dimensão do perfil de pesquisa não 

foi suficiente para detectar essa região. 

 



 108 

4.5 DEPENDÊNCIA DOS RESULTADOS NO ALINHAMENTO DOS CONTORNOS DE TREINO 

Os melhores resultados obtidos neste trabalho foram conseguidos quer para modelos 

gerados por um alinhamento dos contornos de treino com factores de ponderação (pesos) 

iguais para todos os marcos — ou seja, onde igual importância é dada aos pontos no 

alinhamento (variante 1 do Método 2 de alinhamento, secção 3.3.3) —, quer para modelos 

gerados pelo alinhamento com o peso atribuído aos marcos tendo em conta a variância da 

distância entre marcos — Método 1 de alinhamento, seccção 2.2.2.1, Cootes et al. 

(1992). Com uma excepção — variante 2 do Método 2 (secção 3.3.3), com um peso 5 

para os pontos-chave e um peso 1 para os restantes marcos —, as variantes 2 e 3 do 

Método 2, referidas nessa secção, não conduziram de forma consistente a resultados 

aceitáveis. Apresentam-se na figura 32 alguns exemplos típicos obtidos com estas 

variantes. 

 

     
 (a) (b) (c) 

Fig. 32 Resultados típicos obtidos pelo Método 2, variantes 2 e 3, para o pulmão direito da Imagem 1: (a) 

variante 2, w
pc

= 10 , restantes w = 1; (b) variante 3, w
pc

= 5 , restantes w tendo em conta a variância da 

distância entre marcos; (c) variante 3,w
pc

= 10 , restantes w tendo em conta a variância da distância entre 

marcos. 
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Os resultados obtidos com a variante 2 do Método 2 — com a atribuição dos pesos 

w
pc

= 10 , restantes w = 1 (caso da Fig. 32 a) —, onde se constata uma excessiva 

deformação do modelo nas regiões em torno dos pontos-chave, permitem concluir que, 

para os modelos utilizados neste trabalho, o peso 10 atribuído aos pontos-chave é 

excessivo, em particular tendo em conta que se obtiveram melhores resultados com a 

variante 2 mas com w
pc

= 5 . No caso da variante 3 do Método 2, com atribuição de pesos 

5 e 10 aos pontos-chave e com pesos tendo em conta a variância nos restantes marcos 

(com resultados típicos apresentados na figura 32 b e c), os maus resultados poderão 

dever-se a uma grande discrepância entre os valores atribuídos aos pontos-chave e os 

valores dos restantes marcos. Uma análise aos valores que se obtêm para os pesos tendo 

em conta a variância —  o que não foi realizado neste trabalho —, poderá permitir a 

escolha de valores mais convenientes para os pontos-chave. A escolha, para o peso destes 

pontos, de valores dependentes dos valores dos pesos dos restantes marcos poderá, 

eventualmente, melhorar o resultado: em particular, a escolha de valores superiores — 

por factores a encontrar nessa análise — ao valor máximo dos pesos tendo em conta a 

variância. Esta última situação não foi verificada, neste trabalho, se ocorria em todos os 

casos. 

 

4.6 PESQUISA DO CONTORNO 

Cada um dos 18 modelos para cada pulmão (esquerdo e direito) foi, como se disse acima, 

posicionado à vez na posição determinada pelo posicionamento automático, e efectuou-se 

uma pesquisa do contorno de interesse nas três imagens escolhidas sob diferentes 

dimensões para os perfis de pesquisa, para cada um dos métodos de pesquisa referidos 

nos capítulos anteriores. Os resultados foram classificados como «bons» ou «maus» por 
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inspecção visual da sobreposição do modelo final ao contorno pulmonar. Os maus 

resultados — resultados cuja forma diferia substancialmente da forma procurada ou cuja 

distância ao contorno desejado era grande — foram rejeitados. Os bons resultados foram 

comparados com contornos de referência traçados por um especialista da área; os 

resultados dessa comparação são apresentados adiante. Estas etapas são descritas em 

maior detalhe a seguir. 

4.6.1 CONTORNOS DE REFERÊNCIA 

Como atrás se referiu, os resultados obtidos na pesquisa para as três imagens de treino 

foram comparados com o traçado executado por um profissional de radiologia para essas 

imagens. Referiu-se também que a existência de regiões pulmonares onde a delimitação 

dos pulmões não é clara permite que haja variações na interpretação dessa região por 

parte de diferentes especialistas. Por estas razões, com o objectivo de comparar os 

resultados dos métodos testados neste trabalho com as variações na marcação dos 

contornos pulmonares executada por diferentes profissionais, procedeu-se à comparação 

entre os traçados de dois profissionais. Apresentam-se na figura 33, sobrepostos, os 

contornos traçados pelos dois profissionais para as três imagens utilizadas para testes 

neste trabalho. 

   
 (a) (b) (c) 

Fig. 33 Comparação dos traçados dos contornos pulmonares das imagens de teste, efectuados por dois 

profissionais. Da esquerda para a direita, pulmões direito e esquerdo das Imagens 1, 2 e 3. Os traçados a 

cheio, efectuados por um dos profissionais, correspondem aos contornos usados para comparar com os 

resultados obtidos neste trabalho. A tracejado, os contornos traçados pelo segundo profissional. 
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Pode observar-se nessa figura que, se a coincidência é praticamente total em certas 

regiões, já nos bordos interiores (mediastino), nos ângulos cardiofrénico e costofrénico, e 

na região que, neste trabalho, se designou como ponto B do pulmão esquerdo (secção 

3.3.1.2), existem variações de interpretação, por vezes significativas. Para comparar as 

marcações, pode usar-se uma medida simples da sobreposição das áreas dos contornos 

marcados por um e pelo outro profissional, tal como em Osareh et al. (2002), Ginneken  

(2001) e Ginneken et al. (2002). A medida, Q, define-se como a divisão da área 

correctamente classificada como objecto pela soma da área correctamente classificada 

como objecto com a área incorrectamente classificada como não sendo objecto. Assim, 

seja C1 um contorno e C2 o outro contorno. Então, 

 

Q =
A C1 C2( )
A C1 C2( )

 ,        (4.1) 

 

onde A( ) representa a área. Prova-se facilmente que (4.1) é equivalente a 

 

Q =
A C1 C2( )

A C1( ) + A C2( ) A C1 C2( )
 .        (4.2) 

 

Uma coincidência perfeita dos contornos origina Q = 1; se os contornos não se 

sobrepuserem, Q será 0. A aplicação da medida (4.2) às áreas dos contornos pulmonares 

das imagens de teste (Imagens 1, 2 e 3), traçados independentemente pelos dois 

profissionais (Fig. 33), forneceu os resultados que se apresentam no Quadro 3. As áreas 
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A( )  foram obtidas através de um programa em MATLAB desenvolvido no âmbito do 

projecto em que este trabalho se inseriu. 

 

  Pulmão direito Pulmão esquerdo 

Imagem 1 0.9641 0.9264 

Imagem 2 0.9168 0.9699 

Imagem 3 0.9464 0.9544 

 
Quadro 3 Resultado da aplicação da medida Q (4.2), para comparação do traçado dos contornos pulmonares 

pelos dois profissionais. 

 

Fazendo-se uma análise semelhante para um conjunto de 10 traçados independentes pelos 

dois profissionais — onde estão incluídos já os contornos das Imagens 1, 2 e 3 —, obtêm-

-se os seguintes resultados (Quadro 4) 

 

  <Q> ±  

Pulmão esquerdo 0.9531 ± 0.0251 

Pulmão direito 0.9401 ± 0.0163 
 
Quadro 4 Média e desvio padrão ( ) da medida (4.2), para os pulmões de 10 imagens, traçados 

independentemente pelos dois profissionais. 

 

4.6.2 PESQUISA POR SEMELHANÇA DE PERFIS 

Como se referiu no capítulo 3 (secção 3.4.2.1), procedeu-se à Pesquisa por Semelhança 

de Perfis usando-se como função a minimizar quer o desvio quadrático médio quer a 

distância de Mahalanobis, para as seguintes 5 dimensões dos perfis de pesquisa: 6, 9, 12, 

20 e 27 pixels da imagem de cada lado dos pontos do modelo — correspondendo a perfis 

de comprimento total 13, 19, 25, 41 e 55 pixels. Sendo um dos objectivos deste trabalho a 
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procura de um conjunto de parâmetros que possibilitasse a pesquisa de contornos 

pulmonares de forma automática, procedeu-se a um processo de eliminação dos 

parâmetros que não conduziram a bons resultados. Para tal, numa primeira etapa, os 

resultados foram classificados como «bons» ou «maus» apenas por inspecção visual, i.e., 

pela sua boa ou má sobreposição à imagem do pulmão. Classificaram-se qualitativamente 

como «bons», nesta etapa, os contornos que se aproximavam significativamente, em 

forma e em distância, do contorno pretendido (como, por exemplo, os que se ilustram nas 

figuras 30 e 31).  Construiram-se tabelas como as ilustradas nos Quadros 5 a 8 — uma 

tabela para cada uma três das imagens, num total de 12 tabelas. Para a primeira das 

imagens (Imagem 1 da figura 28) testaram-se todos os parâmetros (entradas) presentes na 

tabela. Os parâmetros que conduziram a maus resultados — i.e., resultados que se 

afastavam muito da forma ou da posição pretendida, como os exemplos da figura 31 —

 não foram utilizados nos testes nas imagens seguintes (Imagens 2 e 3, figura 28). Da 

mesma forma, os parâmetros que, na Imagem 2 (Fig. 28), não conduziram a resultados 

satisfatórios, também não foram testados na última das imagens (Imagem 3, figura 28). 

Os resultados individuais para cada uma das imagens (Imagens 1, 2 e 3) são, como se 

disse, apresentados no Apêndice F. Os resultados desta primeira fase estão agrupados nos 

quadros que se apresenta a seguir (Quadros 5 a 8). Nesses quadros, um «bom resultado» 

significa que se obteve um resultado satisfatório nas 3 imagens — na análise qualitativa 

que acima se referiu. As células a cinzento claro referem-se a casos não testados, por a 

dimensão dos perfis de pesquisa ser inferior ou da mesma ordem de grandeza dos perfis 

do modelo — situações em que a pesquisa não é possível, como foi explanado na secção 
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2.3.2. As células a branco representam situações testadas mas que conduziram a maus 

resultados em pelo menos uma das imagens. 
 

Pulmão direito Desvio quadrático médio Mahalanobis 
Dimensão do perfil de 

pesquisa (nº de pixels de 
cada lado dos pontos do 

modelo) 

6 9 12 20 27 6 9 12 20 27 

A(3)                     

A(6)                     

A(9)                     
Método 1 

A(20)                     

            

Bi(3)                     

Bi(6)                     

Bi(9)                     

Bi(20)                     

           

C5i1(3)                     

C5i1(6)                     

C5i1(9)                     

C5i1(20)                     

           

D10i1(9)                     

           

E5v(3)                     

E5v(6)                     

E5v(9)                     

E5v(20)                     

           

Método 2 

F10v(9)                    
 
Legenda:    
 
 Não testado Bom resultado  Mau resultado em pelo menos uma imagem 

Quadro 5 Síntese dos resultados obtidos para o pulmão direito nas 3 imagens testadas, com restrição à 

forma proposta por Cootes et al. (1992). Os casos não testados referem-se a situações em que as dimensões 

dos perfis de pesquisa são inferiores, iguais ou muito aproximadas às do perfil do modelo. A branco, casos 

testados mas com resultados não satisfatórios em pelo menos uma das imagens. 
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Pulmão direito Desvio quadrático médio Mahalanobis 
Dimensão do perfil de 

pesquisa (nº de pixels de 
cada lado dos pontos do 

modelo) 

6 9 12 20 27 6 9 12 20 27 

A(3)                     

A(6)                     

A(9)                     
Método 1 

A(20)                     

            

Bi(3)                     

Bi(6)                     

Bi(9)                     

Bi(20)                     

           

C5i1(3)                     

C5i1(6)                     

C5i1(9)                     

C5i1(20)                     

           

D10i1(9)                     

           

E5v(3)                     

E5v(6)                     

E5v(9)                     

E5v(20)                     

           

Método 2 

F10v(9)                    
 
Legenda:       
  
 Não testado Bom resultado Mau resultado em pelo menos uma imagem 

Quadro 6 Síntese dos resultados obtidos para o pulmão direito nas 3 imagens testadas, com restrição à 

forma decrescente com aumento do nível de resolução (3.8). Os casos não testados referem-se a situações 

em que as dimensões dos perfis de pesquisa são inferiores, iguais, ou muito aproximadas às do perfil do 

modelo. A branco, casos testados mas com resultados não satisfatórios em pelo menos uma das imagens. 
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Pulmão 
esquerdo Desvio quadrático médio Mahalanobis 

Dimensão do perfil de 
pesquisa (nº de pixels de 
cada lado dos pontos do 

modelo) 

6 9 12 20 27 6 9 12 20 27 

A(3)                     

A(6)                     

A(9)                     
Método 1 

A(20)                     

            

Bi(3)                     

Bi(6)                     

Bi(9)                     

Bi(20)                     

           

C5i1(3)                     

C5i1(6)                     

C5i1(9)                     

C5i1(20)                     

           

D10i1(9)                     

           

E5v(3)                     

E5v(6)                     

E5v(9)                     

E5v(20)                     

           

Método 2 

F10v(9)                    
 
Legenda:   
 
 Não testado Bom resultado Mau resultado em pelo menos uma imagem 

Quadro 7 Síntese dos resultados obtidos para o pulmão esquerdo nas 3 imagens testadas, com restrição à 

forma proposta por Cootes et al. (1992). Os casos não testados referem-se a situações em que as dimensões 

dos perfis de pesquisa são inferiores, iguais, ou muito aproximadas às do perfil do modelo. A branco, casos 

testados mas com resultados não satisfatórios em pelo menos uma das imagens. 
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Pulmão 
esquerdo Desvio quadrático médio Mahalanobis 

Dimensão do perfil de 
pesquisa (nº de pixels de 
cada lado dos pontos do 

modelo) 

6 9 12 20 27 6 9 12 20 27 

A(3)                     

A(6)                     

A(9)                     
Método 1 

A(20)                     

            

Bi(3)                     

Bi(6)                     

Bi(9)                     

Bi(20)                     

           

C5i1(3)                     

C5i1(6)                     

C5i1(9)                     

C5i1(20)                     

           

D10i1(9)                     

           

E5v(3)                     

E5v(6)                     

E5v(9)                     

E5v(20)                     

           

Método 2 

F10v(9)                    
 
Legenda: 
  
 Não testado Bom resultado Mau resultado em pelo menos uma imagem 

Quadro 8 Síntese dos resultados obtidos para o pulmão direito nas 3 imagens testadas, com restrição à 

forma decrescente com aumento do nível de resolução (3.8). Os casos não testados referem-se a situações 

em que as dimensões dos perfis de pesquisa são inferiores, iguais, ou muito aproximadas às do perfil do 

modelo. A branco, casos testados mas com resultados não satisfatórios em pelo menos uma das imagens. 

Pode também inferir-se dos Quadros 5 a 8 que se obtiveram bons resultados com as duas 

funções de semelhança testadas — o desvio quadrático médio e a distância de 

Mahalanobis. Com o desvio quadrático médio, o número de casos em que se obteve um 

bom resultado foi superior ao que se obteve com a distância de Mahalanobis. Este último 
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resultado poderá indiciar que os perfis de intensidade não seguirão, possivelmente, uma 

distribuição normal em todas as regiões do contorno — como se disse na secção 2.3.3, a 

aplicação da distância de Mahalanobis como função de semelhança pressupõe que os 

perfis de intensidade seguem uma distribuição desse tipo. Quer a observação dos 

contornos resultantes quer a aplicação da medida Q (4.2) a esses resultados (Quadros 9 a 

12)  revela que a qualidade dos bons resultados obtidos pelas duas funções de semelhança 

é idêntica. Tais constatações sugerem que, sob determinadas condições, ambas as funções 

são capazes de fornecer bons resultados. Verificou-se também que, para a distância de 

Mahalanobis, os sucessos (bons resultados) foram obtidos para uma dimensão dos perfis 

de pesquisa inferior ou, no limite, igual à dimensão dos perfis de pesquisa que forneceram 

bons resultados no desvio quadrático médio. Este resultado deverá, eventualmente, ser 

tido em conta em futuros desenvolvimentos do método, dado que a pesquisa é tanto mais 

rápida quanto menor for a dimensão do perfil de pesquisa. O número de iterações por 

nível de resolução necessárias para detectar o contorno pulmonar foi de 20 — excepto 

para o modelo Bi(6) com perfis de pesquisa de 12 e 20 pixels/lado, que necessitou de 40 

iterações/nível para fazer face à reduzida dimensão do perfil do modelo. 

Os valores que se apresentam nos quadros seguintes (Quadros 9 a 12) são os resultados da 

média da medida Q (4.2) aplicada às três imagens. Esses quadros são, assim, uma versão 

resumida dos Quadros 5 a 8 — os parâmetros que nunca proporcionaram bons resultados 

nas três imagens não foram considerados nos Quadros 9 a 12. Uma excepção a este 
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procedimento ocorreu em quatro situações em que o resultado em duas das imagens foi 

considerado bom ou muito bom e na terceira imagem mau, tendo esta última sido 

rejeitada. Estas situações vêm apresentadas entre parêntesis nos Quadros 9 a 12. 

 
 

Pulmão direito Desvio quadrático médio Mahalanobis 
Dimensão do 
perfil de pesquisa 
de cada lado dos 
pontos do modelo 12 20 27 6 9 12 20 
Método 

1 
A(3)   0.9076±0.0273   0.8924±0.0427 0.9050±0.0338     

         

Bi(6) 0.8952±0.0403 0.8829±0.0437    0.9001±0.0295  

Bi(9)  0.8816±0.0454 0.8815±0.0500    0.8964±0.0227 

        

Método 
2 

C5i1(6)      0.8835±0.0239  

 
Legenda: 
 
 Não testado Mau resultado em pelo menos duas imagens 
 

Quadro 9 Média e desvio padrão da medida Q (4.2) aplicada aos resultados da pesquisa do pulmão direito, nas três 

imagens, com restrição à forma pelo método original (Cootes et al., 1992). Dimensão dos perfis em pixels. 

 
 

Pulmão direito Desvio quadrático médio Mahalanobis 
Dimensão do perfil 
de pesquisa de 
cada lado dos 
pontos do modelo 12 20 27 6 9 12 20 
Método 

1 
A(3) 

        
(0.8810±0150) 

    

         

Bi(6) 0.8800±0.0357 0.8748±0.0431    0.8969±0.0302  

Bi(9)  (0.8644±0.0607) 0.8680±0.0513     

        

Método 
2 

C5i1(6)        

 
Legenda: 

 
 Não testado Mau resultado em pelo menos duas imagens 
 

Quadro 10 Média e desvio padrão da medida Q (4.2) aplicada aos resultados da pesquisa do pulmão direito, nas 

três imagens, com restrição à forma decrescente com aumento do nível de resolução (3.8). Entre parêntesis, 

resultados obtidos com 2 imagens. Dimensão dos perfis em pixels. 
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Pulmão esquerdo Desvio quadrático médio Mahalanobis 
Dimensão do perfil 
de pesquisa de 
cada lado dos 
pontos do modelo 12 20 27 6 9 12 20 
Método 

1 
A(3) 

  
0.8319±0.0610 

          

         

Bi(6) 0.8630±0.0533 0.8615±0.0424      

Bi(9)  0.8562±0.0607 0.8661±0.0424    0.8607±0.0608 

        

Método 
2 

C5i1(6)      (0.8759±0.0608)  

 
Legenda:  
 
 Não testado Mau resultado em pelo menos duas imagens 
 

Quadro 11 Média e desvio padrão da medida Q (4.2) aplicada aos resultados da pesquisa do pulmão esquerdo, nas 

três imagens, com restrição à forma pelo método original (Cootes et al., 1992). Entre parêntesis, resultado obtido 

com 2 imagens. Dimensão dos perfis em pixels. 

 

 

 

Pulmão esquerdo Desvio quadrático médio Mahalanobis 
Dimensão do perfil 
de pesquisa de 
cada lado dos 
pontos do modelo 12 20 27 6 9 12 20 
Métod

o 1 
A(3) 

        
0.8624±0.0561 

    

         

Bi(6) 0.8523±0.0527 0.8579±0.0487    (0.8521±0.0591)  

Bi(9)  0.8570±0.0572 0.8669±0.0455    0.8415±0.0802 

        

Métod
o 2 

C5i1(6)      0.8630±0.0601  

 
Legenda: 
  
 Não testado Mau resultado em pelo menos duas imagens 

 

Quadro 12 Média e desvio padrão da medida Q (4.2) aplicada aos resultados da pesquisa do pulmão esquerdo, nas 

três imagens, com restrição à forma decrescente com aumento do nível de resolução (3.8). Entre parêntesis, 

resultado obtido com 2 imagens. Dimensão dos perfis em pixels. 
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Os valores da média e desvio padrão da medida Q apresentados a cheio nos Quadros 9 a 

12 representam os melhores resultados obtidos. Pode constatar-se, pos esses quadros, que 

os melhores resultados se obtiveram, para o pulmão direito, com o Método 1 com 

restrição à forma pelo método original. Para o pulmão esquerdo, os melhores resultados 

foram obtidos pelo Método 2, com restrição à forma decrescendo com o aumento do nível 

de resolução. 

 

4.6.3 PESQUISA POR MEDIDAS DE INTENSIDADE 

A Pesquisa por Medidas de Intensidade (secção 3.4.2.2) é independente da informação 

das intensidades constante no Modelo de Forma Activo. Por essa razão, do conjunto de 18 

modelos por pulmão acima referidos (Quadro 1, secção 4.2), construídos por 

alinhamentos distintos e com diferentes dimensões para os perfis, é suficiente testar 

apenas um modelo por cada método de alinhamento, pois a dimensão dos perfis do 

modelo em nada afecta o resultado. Seleccionaram-se, para o efeito, os seguintes 6 

modelos: A(3), Bi(3), C5i1(3), D10i1(9), E5v(3) e F10v(9). Após um conjunto de testes 

iniciais, passaram a usar-se os seguintes perfis de pesquisa: 15, 20 e 27 pixels de cada 

lado do ponto do modelo. Tal como para a pesquisa por Semelhança de Perfis, testaram-

se os 6 modelos nas três imagens de testes, para cada um daqueles três perfis de pesquisa. 

Obtiveram-se resultados muito bons para os pulmões direito e esquerdo da Imagem 1, 

ilustrando-se na figura 34 os melhores resultados obtidos para os pulmões esquerdo e 

direito nessa imagem. 
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Fig. 34 Melhor resultado da pesquisa por Medidas de Intensidade para a Imagem 1 (pulmão direito: modelo 

A(3), perfil de pesquisa 27 pixels/lado, restrição à forma fixa (Cootes et al., 1992); pulmão esquerdo: 

modelo Bi(3), perfil de pesquisa 15 pixels/lado, restrição à forma segundo equação (3.8)). 

 
Os resultados para os pulmões da Imagem 2 não foram tão bons quanto os obtidos na 

Imagem 1. Na figura 35 ilustra-se o melhor resultado obtido para os pulmões direito e 

esquerdo na Imagem 2. Com uma única excepção — pulmão direito, modelo A(3), perfil 

de pesquisa 27 pixels/lado, restrição à forma fixa —, os parâmetros que conduziram 

àqueles resultados são também diferentes dos parâmetros com que se obtiveram os 

melhores resultados na Imagem 1. 

 
Fig. 35 Melhor resultado da pesquisa por Medidas de Intensidade para a Imagem 2 (pulmão direito: modelo 

A(3), perfil de pesquisa 27 pixels/lado, restrição à forma segundo equação (3.8); pulmão esquerdo: modelo 

Bi(3), perfil de pesquisa 15 pixels/lado, restrição à forma fixa (Cootes et al., 1992)). 
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Para a  Imagem 3, a dificuldade em encontrar os parâmetros adequados foi maior do que 

nos casos das duas imagens anteriores. Na figura 36 ilustram-se os melhores resultados 

obtidos para esta imagem de teste. 

 

 
Fig. 36 Melhor resultado da pesquisa por Medidas de Intensidade para a Imagem 3 (pulmão direito: modelo 

A(3), perfil de pesquisa 20 pixels/lado, restrição à forma fixa (Cootes et al., 1992); pulmão esquerdo: 

modelo A(3), perfil de pesquisa 27 pixels/lado, restrição à forma fixa). 

 
 
Pode constatar-se, observando as figuras 34, 35 e 36, que os resultados para a Imagem 1 

são melhores do que os obtidos para as Imagens 2 e 3. Em particular, nos testes 

efectuados na Imagem 3, a base do pulmão esquerdo não foi detectada correctamente 

excepto num único caso, que se ilustra na figura 37. 
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Fig. 37 Detecção do pulmão esquerdo da Imagem 3 pela Medida de Intensidades (modelo C5i(3), perfil de 

pesquisa 9 pixels/lado, restrição à forma segundo a equação (3.8)). Ao contrário do resultado da figura 34, a 

base foi, aqui, detectada, mas à custa de uma menos correcta detecção do ramo Ae-B.  

Dos testes efectuados para a pesquisa por Medida de Intensidade, verificou-se ser possível 

obter bons resultados. Porém, não se conseguiu encontrar um conjunto de parâmetros que 

fornecesse simultaneamente bons resultados nas três imagens. Constatou--se também uma 

menor rapidez do método face à pesquisa por Semelhança de Perfis, justificada pelo 

maior número de cálculos que o método requer. O número de iterações aumentou 

também, relativamente à pesquisa por Semelhança de Perfis — 30 iterações por nível de 

resolução foram necessárias para a correcta detecção dos contornos, face às 

20 iterações/nível utilizadas na maior parte dos casos da pesquisa por Semelhança de 

Perfis. No Quadro 13 apresentam-se os resultados da média e desvio padrão da medida Q 

(4.2) aplicada às três imagens. Apresentam-se também nesse quadro, entre parêntesis, os 

resultados da mesma medida Q aplicada às situações em que os resultados em duas das 

imagens foram muito bons e o da terceira imagem foi rejeitado na primeira análise 
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qualitativa. Desta forma, os valores entre parêntesis referem-se a resultados em apenas 

duas imagens. 

Pulmão direito, restrição à forma fixa (segundo método original) 

 15 20 27 

A(3)     (0.9095±0.0214) 

    

Bi(3)     (0.8989±0.0258) 

    

C5i1(3)       

 

Pulmão direito, restrição à forma segundo equação (3.8) 

 15 20 27 

A(3)     0.8928±0.0319 

    

Bi(3)     0.8161±0.1369 

    

C5i1(3)       

 

Pulmão esquerdo, restrição à forma fixa (segundo método original) 

 15 20 27 

A(3)     0.8227±0.0034 

    

Bi(3) (0.8813±0.0224)   (0.8410±0.0465) 

    

C5i1(3)     (0.8340±0.0394) 

 

Pulmão esquerdo, restrição à forma segundo equação (3.8) 

 15 20 27 

A (3) 0.8142±0.0756   (0.8261±0.0095) 

    

Bi(3) (0.8987±0.0236)     

    

C5i1(3)       

 
Quadro 13 Resultados da média e desvio padrão da medida Q (4.2) aplicada às Imagens 1, 2 e 3. As células 

em branco reportam-se a casos testados que não conduziram a bons resultados em, pelo menos, duas 

imagens. 

 



 126 

4.6.4 REFINAMENTO DO CONTORNO ATRAVÉS DE UM DETECTOR DE ARESTAS 

Ao contrário do que se esperava, os testes efectuados para tentativa de refinamento do 

contorno através de um detector de arestas — filtro de Canny, como explanado na secção 

3.4.3 —, não permitiram, em nenhum caso, encontrar um resultado melhor do que aquele 

obtido pela pesquisa sem esta tentativa de refinamento. Devido à grande desigualdade de 

intensidades na fronteira do pulmão, não foi possível estabelecer um valor óptimo do 

limiar de intensidade para a escolha das arestas. A figura 26, naquela secção, é 

representativa da dificuldade em encontrar esse limiar: na figura 26 (b), a complexidade 

da imagem sugere a selecção de um limiar mais elevado, por forma a que pequenas 

variações de intensidade não sejam identificadas como arestas. Na figura 26 (a) o limiar é 

mais elevado e os testes que se realizaram foram em torno de valores de limiar como o 

apresentado na figura. Como se pode observar nesta figura, há regiões que se identificam 

correctamente com o limite pulmonar (ramo Card-Cost para o pulmão direito e ramo B-

Card para o pulmão esquerdo, por exemplo). Porém, há outras regiões — em particular as 

costelas, junto ao bordo exterior dos pulmões, mas também regiões complexas ao longo 

do mediastino — que, acompanhando muito aproximadamente a direcção real do 

contorno, atraem (neste refinamento) o modelo para si e originam maus resultados. Não 

se tendo identificado, no decurso deste trabalho, uma forma de, sem interacção de um 

utilizador, distinguir entre uma boa posição e uma má posição para um dado ponto do 

modelo, esta tentativa de refinamento não produziu bons resultados; a posição detectada 

pelo modelo antes do refinamento foi sempre melhor do que a posição após refinamento. 
 

4.6.5 PESQUISA COM MODELOS NÃO ALINHADOS 

Na secção 2.2.1 foi referido que alguns autores obtiveram melhores resultados na 

pesquisa por recurso a modelos gerados sem alinhamento dos contornos de treino. Testou-
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se essa situação, neste trabalho, para 4 modelos distintos para cada pulmão (esquerdo e 

direito). O número entre parêntesis no final da identificação de cada um dos quatro 

modelos que a seguir se apresenta refere-se à dimensão, em pixels, de cada lado do perfil 

em torno dos pontos do modelo: 

Modelo NA(3), 

    Modelo NA(6), 

Modelo NA(9), 

Modelo NA(20). 

Tal como se procedeu para os modelos alinhados, a pesquisa dos contornos pulmonares 

foi executada para perfis de pesquisa de dimensão 6, 9, 12, 20 e 27 pixels de cada lado 

dos pontos do modelo. 

Os resultados não foram satisfatórios. Houve uma boa aproximação ao contorno desejado 

em um único caso — modelo NA(6) do pulmão direito, com perfil de pesquisa de 12 

pixels/lado, distância de Mahalanobis como função de semelhança e restrição à forma 

segundo a equação (3.8) —, apresentado na figura 38. A figura 39 apresenta alguns 

resultados característicos que se obtiveram com os modelos não alinhados. 

 
Fig. 38 O melhor resultado obtido pela pesquisa com modelos construídos sem alinhamento dos contornos 

de treino. De notar que a região inferior não está correctamente localizada. Um número superior de 

iterações não melhorou o resultado. 
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Fig. 39 Alguns exemplos caracteristicos dos resultados obtidos após pesquisa do contorno por modelos 

construídos sem alinhamento dos contornos de treino. 

Será de apontar o insucesso na pesquisa com estes modelos a, possivelmente, um 

insuficiente número de contornos de treino. Um número mais elevado de contornos 

deverá melhorar os resultados, por melhor captar a variabilidade da forma dos contornos. 

 

4.7 MULTIRRESOLUÇÃO 

Referiu-se na secção 3.5 que o recurso a mais do que três níveis da pirâmide de resolução 

não conduziu a bons resultados, para o modelo de 150 pontos utilizado. Com 4 e 5 níveis 

de resolução o modelo desloca-se erraticamente pela imagem e não é capaz de se fixar à 

região esperada. Os três níveis de resolução, numas situações com 20 iterações por nível 

— caso dos modelos com perfis de pequena dimensão —, noutras situações com 40 

iterações por nível — modelos com perfis de média ou grande dimensão —, garantiram 

sempre a localização da região pulmonar a detectar ainda nesse terceiro nível. Os ajustes 

do modelo ao contorno pulmonar fizeram-se depois nos 2º e 1º níveis. O recurso a três 

níveis de resolução reduziu suficientemente o ruído e a interferência de máximos e 

mínimos locais, e permitiu que, para algumas combinações de dimensões dos perfis do 
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modelo e dos perfis de pesquisa, o modelo se deslocasse sem ficar retido nessas 

estruturas. 

Relativamente aos critérios para mudança de nível da pirâmide de resolução, referidos 

também nessa secção, privilegiou-se uma boa localização dos pontos do modelo à 

velocidade da pesquisa. Para tal, passou a usar-se o valor = 1 (onde  representa, como 

se explanou na secção 3.5, a fracção do total de pontos do modelo situados a uma 

distância do pixel central do perfil de pesquisa não superior a uma fracção = 0.25  do 

semi-comprimento desse perfil) em vez do valor = 0.95 , que também foi testado numa 

fase inicial. O incremento de tempo que, por vezes, se verificou ao utilizar = 1 (todos os 

pontos do modelo), resulta de um número desnecessário de iterações que pode, em certas 

situações, ocorrer: por exemplo, quando uma determinada fracção dos pontos do modelo 

se encontra numa posição boa — i.e., onde se verifica convergência para esses pontos —, 

e os restantes pontos não são capazes de encontrar uma boa posição — por exemplo, por 

estar a ser utilizada uma inadequada dimensão do perfil de pesquisa, não permitindo que 

estes pontos se desloquem para uma posição onde se verifique convergência. 

 

4.8 CONTORNOS DEFINIDOS POR SEGMENTOS DE RECTA E POR SPLINES 

Na secção 3.3.2.2 referiu-se um método de adaptação de uma spline interpoladora aos 

marcos dos contornos de treino. Nas regiões de contorno suave, as splines descrevem bem 

o contorno. No entanto, em determinadas circunstâncias, em particular nos ângulos  

costofrénicos dos dois pulmões e no ângulo cardiofrénico do pulmão direito e região 

anatómica B do pulmão esquerdo — anteriormente definida na secção 3.3.1.2 —, 

verificou-se que as splines não descreviam correctamente o contorno.  
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Fig. 40 Região inferior de um pulmão esquerdo descrita por segmentos de recta (traço grosso) e por uma 

spline interpoladora (traço fino). As cruzes (+) representam os marcos; o marco Ce representa o ângulo 

costofrénico esquerdo. O bordo pulmonar exterior verdadeiro (assinalado pela seta) é descrito melhor pelo 

segmento de recta do que pela spline, que se desviou demasiado para a direita. 

 

De facto, como se pode observar na figura 40, em algumas situações uma região 

relativamente alargada do contorno pode ficar mais bem definida por um segmento de 

recta. Durante o posicionamento dos marcos, se uma região extensa ficar bem descrita por 

um segmento de recta, poderá suceder que os marcos sejam posicionados, pelo utilizador, 

muito afastados uns dos outros. Como, em torno de um ponto numa dada região, a spline 

procura adaptar-se aos pontos que o antecedem e lhe sucedem, pode ocorrer uma 

distorção do tipo da que é apresentada na figura 40. Optou-se, assim, por não recorrer a 

splines para a descrição dos contornos. Um método misto — recorrendo a splines e 

segmentos de recta — é sugerido no capítulo 5. 
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5 CONCLUSÕES 

Conclui-se, neste capítulo, quanto ao trabalho desenvolvido e quanto aos resultados obtidos 

(secção 5.1). Sugerem-se, na secção 5.2, alterações a efectuar futuramente com vista a 

optimizar etapas do trabalho e os resultados das principais linhas investigadas no presente 

trabalho. 

 

5.1 CONCLUSÃO DAS PRINCIPAIS LINHAS INVESTIGADAS NO TRABALHO 

Os Modelos de Forma Activos, estudados neste trabalho e aplicados a três imagens de 

teste, revelaram-se muito eficazes na detecção de contornos pulmonares, tendo-se 

alcançado níveis de coincidência do modelo com o contorno a detectar da ordem dos 

88—90 % e, em alguns casos, resultados acima desse valor. Nos testes efectuados, de que 

foi dada conta nos capítulos anteriores, foi possível determinar um conjunto de 

parâmetros — número de iterações e dimensão dos perfis de pesquisa, para os três níveis 

de resolução usados na multirresolução — que permitiram que os modelos, gerados com 

base num treino num número reduzido de imagens (45 radiografias torácicas) 

encontrassem com sucesso a região pulmonar nas imagens em que foram testados. Esses 

resultados foram obtidos mesmo em situações em que o posicionamento automático 

introduzido neste trabalho não colocou o modelo numa posição inicial favorável. Tais 

resultados sugerem serem os Modelos de Forma Activos uma técnica potente de 

detecção de contornos pulmonares, e capaz de, com algumas modificações com vista à 

optimização, ser integrado como ferramenta de segmentação pulmonar num «software» 

de âmbito mais vasto, tal como um «software» de detecção e reconhecimento automático 

de patologias pulmonares. 
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Os resultados deste trabalho são semelhantes aos resultados obtidos por outros autores, 

também para os Modelos de Forma Activos (Ginneken, 2001 e Ginneken et al., 2002). Não 

se encontrou nenhuma outra referência bibliográfica que facultasse os resultados obtidos na 

detecção de contornos pulmonares, por este ou por outro método; Veiga Garcia (1997) usa 

uma outra medida para verificar a coincidência dos contorno activos testados por esse autor 

— snakes, no caso — com contornos traçados manualmente. 

A boa qualidade dos resultados obtidos com o número pequeno de imagens que foram 

usadas, quer para o treino quer para os testes, permite esperar um ainda melhor 

comportamento de modelos treinados num número de casos superior. 

Os valores obtidos e apresentados no capítulo 4 parecem evidenciar que se obtêm os 

melhores resultados para dois tipos de modelos: modelos para os quais o alinhamento dos 

contornos de treino foi efectuado segundo a metodologia original — i.e., atribuindo-se aos 

marcos um peso tendo em conta a variância da distância entre marcos (Método 1) —, e 

modelos para os quais foi atribuído um peso igual a todos marcos no alinhamento (Método 

2, variante 1). O número de bons resultados obtidos com o Método 2 foi superior ao número 

de bons resultados obtidos com o Método 1. Das restantes variantes do Método 2, onde se 

atribuiu um peso distinto aos marcos principais, só num caso  — secção 4.6.2, Quadros 5 e 

8, modelo C5i(6) — se conseguiu obter um resultado aproximado aos melhores resultados 

obtidos neste trabalho. A irregularidade dos resultados nestas últimas variantes do Método 2 

sugere, para já, o seu abandono como caminho a investigar. Um modelo treinado num 

número de imagens superior ao deste trabalho poderá conduzir a outros resultados, mas os 

bons resultados obtidos pelo Método 1 e variante 1 do Método 2 permitem concluir que se 

deve privilegiar um maior investimento na investigação em torno destes e não das outras 

variantes do Método 2. 
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Ao contrário de (Ginneken, 2001), não se obtiveram melhores resultados com modelos não 

alinhados. Tais resultados não são, porém, directamente comparáveis pois o número de 

imagens — 230, (Ginneken, 2001), 45, neste trabalho — e o número de marcos — 40, 

(Ginneken, 2001), 150, neste trabalho — é muito distinto 

Obtiveram-se bons resultados com as duas funções de semelhança testadas, o desvio 

quadrático médio e a distância de Mahalanobis. Entre as duas funções, a pesquisa foi mais 

bem sucedida com o desvio quadrático médio, tendo-se encontrado para esta função de 

semelhança um maior conjunto de combinações de parâmetros que forneceram bons 

resultados nas três imagens usadas para testes. 

Conseguiram-se muito bons resultados com a técnica de pesquisa introduzida neste trabalho 

— a pesquisa por Medidas de Intensidade. Não foi possível, no entanto, determinar um 

conjunto de parâmetros que proporcionasse bons resultados nas diferentes imagens em que 

foi testado. A qualidade dos resultados alcançados sugere que se prossiga a investigação 

nesta técnica, na procura de parâmetros que forneçam bons resultados em todas as imagens 

em que seja testado.  

Dos resultados obtidos, pode também concluir-se que os Modelos de Forma Activos são, 

como esperado, muito dependentes da dimensão do perfil de pesquisa utilizado para esses 

modelos. Os melhores resultados conseguiram-se com perfis de pesquisa de dimensão 

aproximadamente duas a três vezes superior à do perfil do modelo. Perfis de dimensão 

inferior requereram maior número de iterações e, em alguns casos, mesmo um número 

superior de iterações não foi suficiente para impedir que algumas regiões do modelo 

estagnassem em estruturas afastadas do contorno pulmonar. 

Pelos resultados apresentados no capítulo anterior, verificou-se que o método de restrição à 

forma do modelo variando com o nível de resolução da pirâmide — equação (3.8), 

introduzida neste trabalho —, forneceu, em alguns casos, melhores resultados do que o 
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método original (Cootes et al., 1992). Noutras situações, porém, os resultados obtidos 

através da restrição à forma variável (3.8) foram ligeiramente piores. A dificuldade em 

prever o comportamento do modelo face às estruturas que este encontra na imagem, durante 

a pesquisa, não permitiram, neste trabalho, identificar as situações em que um desses 

métodos possa ser mais vantajoso do que o outro. Futuros testes com modelos treinados 

num maior número de imagens e testados num conjunto também grande de imagens —

 possivelmente, para ambos os casos, valores da ordem das centenas de imagens —, poderão 

eventualmente contribuir para decidir por um desses métodos. Os bons resultados obtidos 

com (3.8) demonstram, porém, que poderá haver vantagem em explorar um tipo de restrição 

à forma do modelo que obedeça aos princípios que levaram à introdução da expressão (3.8) 

— i.e., permitindo-se que a restrição à forma diminua com o aumento do nível da pirâmide, 

com a finalidade de permitir uma maior flexibilidade nos níveis de resolução mais elevados 

sem que, no entanto, essa maior liberdade gere formas fora do Domínio das Formas 

Plausíveis. 

O recurso a splines para traçado do contorno permitiu aproximar bem a maior parte do 

modelo à forma do contorno pulmonar. No entanto, suavizou excessivamente certas regiões 

dos contornos em que o ângulo de curvatura é elevado — em particular, nos ângulos da base 

pulmonar. Por essa razão, optou-se por não utilizar splines neste trabalho, mas sugerem-se, 

adiante, técnicas de utilização mista de segmentos de recta e splines para delinear o 

contorno. 

A técnica desenvolvida neste trabalho com vista à detecção do centro pulmonar para 

colocação do centróide do modelo pode e deve ser melhorada, em particular na detecção 

do centro segundo a vertical. Em casos desfavoráveis, em que a dimensão dos pulmões é 

muito diferente da dimensão do modelo — por exemplo, pela presença de patologias —, 

o posicionamento automático tende a colocar o centróide do modelo afastado do 
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centróide do respectivo pulmão. Estas situações não impediram, no entanto, que o modelo 

encontrasse rapidamente uma posição próxima da final. 

A tentativa de refinamento da pesquisa do contorno por recurso a um filtro de Canny não 

produziu bons resultados. A inexistência de uniformidade das intensidades na vizinhança 

dos contornos pulmonares — pela presença de orgãos, ossos ou tecidos, possuindo 

intensidades diferentes —,  dificultou a selecção de um limiar de intensidades que 

permitisse identificar as arestas de interesse, i.e., aquelas que correspondem à separação 

entre interior e o exterior do pulmão. 

 

5.2 LINHAS DE INVESTIGAÇÃO FUTURAS 

A detecção exacta de todas as regiões dos contornos pulmonares — segundo traçado por um 

especialista da área — nem sempre foi conseguida por nenhum dos métodos de pesquisa 

testados. O recurso a um número mais elevado de contornos pulmonares para treinar o 

modelo deverá melhorar os resultados, mas outras alterações poderão vir a revelar-se 

necessárias e algumas propostas de aperfeiçoamento, a introduzir em futuras etapas deste 

trabalho, são apresentadas a seguir: 

- aperfeiçoamento da detecção inicial «grosseira» da região pulmonar na imagem, 

em particular na detecção do centro pulmonar segundo a vertical, ou de uma 

outra característica da imagem que permita posicionar o modelo na posição mais 

próxima possível do pulmão na imagem; 

- com base na detecção referida no ponto anterior, efectuar um escalamento 

automático do modelo de modo a que as dimensões deste se aproximem tanto 

quanto possível da dimensão do pulmão na imagem. Desta forma, a base do 

modelo ficaria próxima da base pulmonar e o topo do modelo próximo do apex 

pulmonar; 



 137 

- construção de modelos específicos para o fim a que se destinam, i.e., modelos 

treinados em pulmões com características semelhantes àquelas em que irão ser 

utilizados, tendo em conta, entre outras, o sexo dos indivíduos, a idade 

(criança/adulto), e a presença esperada de patologias particulares (ausência de 

parte ou de um dos pulmões, por exemplo). Deste modo, espera-se que o modelo 

se consiga adaptar melhor à forma do pulmão; 

- elaboração de uma técnica mista do traçado do pulmão, usando segmentos de 

recta nas regiões em que o ângulo de curvatura seja superior a um dado valor, a 

definir, e splines nas restantes. Em particular, a união dos ângulos cardiofrénico 

e costofrénico com os correspondentes pontos adjacentes definida por segmentos 

de recta, e a união dos restantes pontos por splines; 

- investigação em torno de uma alternativa à expressão (3.8) introduzida neste 

trabalho, que permite que a restrição às formas que o modelo pode tomar varie 

com o nível da pirâmide de resolução; o objectivo dessa investigação será o 

mesmo que se propôs ao introduzir (3.8), i.e., proporcionar uma melhor 

adaptação da forma do modelo ao contorno na imagem, por diminuição da 

restrição à forma nos níveis de resolução superiores; 

- estudo da distribuição das intensidade nos perfis de intensidade nas várias 

regiões dos pulmões, por forma a, tendo em conta os resultados apresentados em 

4.6.2, averiguar da vantagem em efectuar-se pesquisas localizadas pelo desvio 

quadrático médio ou pela distância de Mahalanobis ou ainda pelo método de 

medida de intensidades proposto neste trabalho. 
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APÊNDICE A - ALINHAMENTO DE DOIS CONTORNOS 

 

Cootes et al. (1995) propõem o alinhamento de dois contornos pelo método dos mínimos 

quadrados ponderado. Neste Apêndice apresenta-se o desenvolvimento da técnica 

indicada nesse artigo aplicada ao alinhamento de um contorno x2 a um contorno x1. 

Seja 

E = x1 M s,( ) x2[ ]( )
T

W x1 M s,( ) x2[ ]( )       (A.1) 

 

onde  

 

   

x1 = x11, y11, x12 , y12, ..., x1n , y1n( )
T

=

=
x1k
y1k

 

 
 

 

 
 , k = 1...n

,     (A.2) 

 

   

x2 = x21, y21, x22 , y22 , ..., x2 n, y2 n( )
T

=

=
x2 k
y2k

 

 
 

 

 
 , k = 1...n

,     (A.3) 

 

e  

 

M s,( )[ ] = R s,( )[ ] + t  ,        (A.4) 

 

é o operador que executa uma rotação , um escalamento s e uma translacção t , com 

 

R s,( )[ ] =
s cos s sen

s sen   s cos

 

 
 

 

 
 [ ]        (A.5) 

 

e            t = tx ,ty( )
T

.         (A.6) 
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Façamos a seguinte mudança de variáveis: 

 

ax = s cos

ay = s sen .

         (A.7) 

 

Então, (A.5) pode escrever-se na forma: 

 

R ax ,ay( ) [ ] =
ax a y

ay   ax

 

 
 

 

 
 [ ]  .       (A.8) 

 

Assim, a aplicação do operador M a um vector x  resulta em: 

 

M(ax ,ay)
x jk
yjk

 

 
 

 

 
 =

ax x jk ay y jk + tx
ay x jk + ax y jk + ty

 

 
 

 

 
 ,   j = 1...Ns,    k = 1...n .       (A.9) 

 

Desta forma, (A.1) pode representar-se por: 

 

  

E =

x
11

a
x
x
21

+ a
y
y
21

t
x

y
11

a
y
x
21

a
x
y
21

t
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12

a
x
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+ a
y
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a
x
y
22

t
y

 

 
 

 

 
 

x
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x

y
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a
y
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23

a
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y
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a
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y
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t
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T

w
1
0 0 0 0 0 0 0

0 w
1
0 0 0 0 0 0

0 0 w
2
0 0 0 0 0

0 0 0 w
2
0 0 0 0

0 0 0 0 w
3
0 0 0

0 0 0 0 0 w
3
0 0

0 0 0 0 0 0 0

w
n
0

0 0 0 0 0 0 0 w
n
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 ,  (A.10) 

 

ou seja, 
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E =

w
1
( x

11
a
x
x
21

+ a
y
y
21

t
x
)

w
1
( y

11
a
y
x
21

a
x
y
21

t
y
)

w
2
( x

12
a
x
x
22

+ a
y
y
22

t
x
)

w
2
( y

12
a
y
x
22

a
x
y
22

t
y
)

w
3
( x

13
a
x
x
23

+ a
y
y
23

t
x
)

w
3
( y

13
a
y
x
23

a
x
y
23

t
y
)

w
n
( x

1n
a
x
x
2n

+ a
y
y
2n

t
x
)

w
n
(y

1n
a
y
x
2n

a
x
y
2n

t
y
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a
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.    (A.11) 

 

 

A solução de (A.11) é: 

 
 

  

E = w1 x11 ax x21 + ay y21 tx( )
2

+ y11 ay x21 ax y21 ty( )
2     

  
 

  
+

+ w2 x12 ax x22 + ay y22 t x( )
2

+ y12 ay x22 ax y22 t y( )
2  

  
 

  
+ …

… + wn x1n ax x2n + ay y2 n tx( )
2

+ y1n ay x2 n ax y2 n ty( )
2 

  
 

  
.

  (A.12) 

 
 
A transformação M que melhor aproxima x2 de x1 é aquela para a qual a função (A.1) ou, 

equivalentemente, (A.12), é mínima. A minimização de (A.12) corresponde a encontrar 

os zeros das derivadas de E em ordem a ax,  ay,  tx  e  t y , i.e.,  

 
 

E
ax

= 0,  
E
ay

= 0,  
E
tx

= 0  e  
E
ty
= 0.     (A.13) 

 
 
 
Os parâmetros ax,  ay,  tx  e  t y  que minimizam E são os que satisfazem às quatro 

equações que resultam de (A.13). Sejam: 
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Xi = wk
k=1

n

xik   ,      (A.14) 

 

Yi = wk yik
k=1

n

  ,      (A.15) 

 

Z = wk x2k
2
+ y2 k

2( )
k =1

n

  ,     (A.16) 

 

W = wk
k =1

n

  ,       (A.17) 

 

C1 = wk x1k x2 k + y1k y2 k( )
k =1

n

    e    (A.18) 

 

C2 = wk
k =1

n

y1k x2k x1k y2k( ) .     (A.19) 

 

Determine-se a solução das quatro equações (A.13): 

 

i) 
E
ax

= 0  

 
 w1 x11x21 w1x21

2 ax +w1 x21y2 1ay w1x21 tx +

+ w2x12 x22 w2x22
2 ax +w2x22y22 ay w2x22tx +…

… + wnx1n x2 n wn x2n
2 ax +wnx2 ny2n ay wnx2 ntx +

+ w1y11 y21 w1y21
2 ax w1 x21y2 1ay w1 y21ty +

+ w2y12y22 w2y22
2 ax w2x22y22 ay w2y22ty +…

… + wny1n y2n wny2 n
2 ax wnx2n y2 nay wny2nty = 0 .
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Agrupando os termos desta equação na forma: 

 

wk x1k x2k + y1k y2k( )
k=1

n

wk x2k
2 + y2k

2( )ax
k=1

n

+ wk x2k y2k x2k y2k( )
k =1

n

ay

wk x2k tx
k =1

n

wk y2k ty
k =1

n

= 0 ,

 

 

e comparando com as equações (A.14), (A.15), (A.16) e (A.18), chega-se a: 

 
Zax + X2 tx+ Y2 ty= C1 .      (A.20) 

 

ii) 
E
ay

= 0  

 

  

w1x11y21 w1x21y21ax +w1y21
2 ay w1y21tx +

+ w2x12y22 w2x22y22ax +w2y22
2 ay w2y22tx +…

… + wnx1ny2 n wn x2 ny2n ax +wny2 n
2 ay wny2 ntx

w1x21y11 +w1x21y21ax +w1x21
2 ay +w1x21ty

w2x22y12 +w2x22y22ax +w2x22
2 ay +w2x22ty …

… wnx2 ny1n +wnx2n y2 nax +wnx2 n
2 ay +wnx2 nty     = 0   .

 

 
Agrupando os termos da expressão anterior na forma: 

 

 

 

 
e comparando com as equações (A.14), (A.15), (A.16) e (A.19), chega-se a: 

 

Zay Y2 tx + X2 ty= C2 .      (A.21) 

wk x1ky2 k x2k y1k( )
k=1

n

+ wk
k=1

n

x2k y2 k y2 k x2 k( )ax + wk y2k
2 + x2k

2( )
k=1

n

ay

wk y2k tx
k=1

n

+ wk x2k ty
k=1

n

= 0 ,
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iii) 
E
tx

= 0  

 

  

w1x11 w1x21ax +w1y21ay w1tx +

+ w2x12 w2x22ax +w2y22 w2tx +…

… + wnx1n wn x2n ax +wny2n w tx = 0 .

 

 

Agrupando os termos da expressão anterior na forma: 

 

wk
k=1

n

x1k wk x2k ax
k=1

n

+ wk y2k ay
k=1

n

wktx
k =1

n

= 0  , 

 
e comparando com as equações (A.14), (A.15) e (A.17), chega-se a: 

 
X2 ax Y2 ay+W tx = X1 .      (A.22) 

 

iv) 
E
ty

= 0  

 

  

  

w1y11 w1y21ax w1x21ay w1t y +

+ w2y12 w2y22ax w2x22ay w2t y +…

… + wny1n wn y2n ax wnx2n ay wnt y = 0 .

 

 

Agrupando os termos da expressão anterior na forma: 

 

wky1k wk y2k ax
k =1

n

k=1

n

wk
k =1

n

x2k ay wkty = 0 ,
k =1

n

 

 

e comparando com (A.14), (A.15) e (A.17), chega-se a: 
 

Y2 ax+ X2 ay+W ty= Y1 .      (A.23) 
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Finalmente, reunindo as equações (A.20), (A.21), (A.22) e (A.23), obtém-se: 

 

X2 Y2 W 0
Y2 X2 0 W
Z 0 X2 Y2
0 Z Y2 X2

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

ax
ay
tx
ty

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

=

X1
Y1
C1
C2

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

.      (A.24) 

 

 
A resolução deste sistema produz as soluções que se procuram para ax,  ay,  tx  e  t y . 

Como ax = s cos  e ay = s sen  (A.7), então 

 

= arctg
ay
ax

 

 
 

 

 
    , e       (A.25) 

 

s =
ay

sen arctg
ay
ax

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

      ou      s =
ax

cos arctg
ay
ax

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

    .  (A.26) 
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APÊNDICE B – ALGORITMO DO ALINHAMENTO DE n FORMAS 

 

No capítulo 2 (secções 2.2.2.1 a 2.2.2.3) e no Apêndice A descreveram-se o alinhamento 

de 2 formas  e de n formas. Apresenta-se aqui o algoritmo que traduz o processo iterativo 

de alinhamento (aproximado) de n formas — o alinhamento é aproximado porque é a 

menos de determinados valores de convergência. O método que aqui se apresenta foi 

adaptado de Sonka et al. (1998). 

 
Algoritmo de alinhamento de n formas 

1. Alinhar, por rotação, escalamento e translacção (secções 2.2.2.1 ou 2.2.2.2), cada 

vector (contorno) x j  com o vector x1, j = 2,3,…,Ns. Deste passo resulta o 

conjunto de vectores alinhados x j (a ){ } , j = 2,3,…,Ns. 

2. Calcular, por (2.8) e (2.9) (secção 2.2.2.3), a média dos contornos. Resulta deste 

passo o vector <x>. 

3. Alinhar, por rotação, escalamento e translacção, o contorno médio <x> (passo 2) 

com o contorno x1. Deste passo resulta o vector x . 

4. Alinhar, por rotação, escalamento e translacção, os contornos x 2( a) , x 3( a) , ..., xN s (a )  

resultantes do passo 1 com o contorno médio alinhado, x . 

5. Calcular a média dos contornos resultantes do alinhamento do passo anterior (4). 

Se esta média não convergir — i.e., se a rotação, escalamento e translacção 

necessários para alinhar os contornos com esta média forem superiores a valores 

previamente estabelecidos —, voltar ao passo 2. Se existir convergência, os 

contornos estão alinhados. 
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APÊNDICE C 

 

Neste Apêndice prova-se que a solução da equação (2.29) (ou (A.1)), 

 

R s (1 + ds ), + d( ) x + d x[ ] + Xc + dXc( ) =X + dX      (C.1) 

 

apresentada na secção 2.3.4 (e no Apêndice A), é dada por (2.30): 

 

d x =R s 1+ ds( )( )
1

, + d( ) 
 

 
 y[ ] x  ,        (C.2) 

 

onde      y =R s,( ) x[ ] + dX dXc   ,         (C.3) 

 

e, como se viu na secção 2.2.2.1 (2.2),    

 

R s,( ) =
s cos s sen

s sen   s cos

 

 
 

 

 
           (C.4) 

 

De facto, (C.1) pode escrever-se na forma: 

 

R s 1 + ds( ), + d( )( ) x + d x[ ] = X + dX( ) Xc + dXc( )      (C.5) 

 

e, como (2.28) (secção 2.3.4) 

 

X =R s,( ) x[ ] +Xc         (C.6) 

 

(C.5) pode escrever-se: 

 

R s 1 + ds( ), + d( )( ) x + d x[ ] = R s,( ) x[ ] +Xc + dX Xc dXc  .     (C.7) 
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De (C.7) obtém-se 

 

x + d x = R s 1+ ds( )( )
1

, + d( ) 
 

 
 R s,( ) x[ ] + dX dXc[ ]  ,      (C.8) 

 

pois 

 

R 1 s,( ) =R s 1,( )         (C.9) 

 

como se provará no final deste Apêndice. 

 

Seja y =R s,( ) x[ ] + dX dXc  (C.3). Então, (C.8) pode escrever-se na forma: 

 

x + d x = R s 1+ ds( )( )
1

, + d( ) 
 

 
 y[ ]     (C.10) 

ou seja,  

 

   d x = R s 1+ ds( )( )
1

, + d( ) 
 

 
 y[ ] x  , c.q.d.   (C.11) 

 

Demonstra-se agora (C.9), considerando para tal a mudança de variáveis vista na secção 

2.2.2.1, 

 

ax = s cos

ay = s sen

  ,     (C.12) 

 

pelo que a matriz (C.4) pode escrever-se 

 

R ax, ay( ) =
ax ay
ay   ax

 

 
 

 

 
  .      (C.13) 
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Determine-se, na forma habitual, a matriz inversa de (C.13): 

 

ax ay
ay ax

 

 
 

 

 
 

x y

z w

 

 
 

 

 
 =

1 0

0 1

 

 
 

 

 
       (C.14) 

 

de onde se obtêm os seguintes sistemas de equações: 

 

ax x ayz = 1

ayx + axz = 0

 

 
 

  
 e    

ax y ayw = 0

ayy + axw = 1

 

 
 

  
.    (C.15) 

 

Em ambos os sistemas o determinante principal é: 

 

=
ax a y

ay ax
= ax

2
+ ay

2
      (C.16) 

 

e os sistemas têm solução se e só se 0 , i.e., de (C.12), 

 

   s 2 cos2 + s 2 sen2 0  .      (C.17) 

 

Logo, a matriz é invertível desde que s 0 . Pode-se então determinar a inversa, 

utilizando, por exemplo, a regra de Cramer para resolver os sistemas (C.15), obtendo-se 

para o primeiro sistema: 

 

x =

1 a y

0 ax
=
ax
s 2

   ,       (C.18) 

 

z =

ax 1

ay 0
=

a y

s 2
   ,       (C.19) 
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e para o segundo sistema: 

 

y =

0 ay
1 ax

=
ay
s 2

   ,  e       (C.20) 

 

w =

ax 0

ay 1
=
ax
s 2

  .       (C.21) 

 

 

A inversa de R s,( )  é então a matriz 

 

R 1 s,( ) =

ax
s 2

ay
s 2

a y

s 2
ax
s 2

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

=

=

1
s
cos 1

s
sen

1
s
sen 1

s
cos

 

 
 

 

 
 =

 

 

=
s 1 cos( ) s 1 sen( )
s 1 sen( ) s 1 cos( )

 

 
 

 

 
 =R s 1,( ) ,  c.q.d.   (C.22) 
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APÊNDICE D 
 
Resultados do posicionamento automático (secção 4.3) no pulmão esquerdo, nas 48 

imagens disponibilizadas para o trabalho 
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Resultados do posicionamento automático (secção 4.3) no pulmão direito, nas 48 imagens 

disponibilizadas para o trabalho. 
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APÊNDICE E 

 
Fluxogramas correspondentes às principais etapas da técnica dos Modelos de Forma 

Activos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 164 
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Determinação do melhor deslocamento 
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APÊNDICE F 

 

Este Apêndice é constituído por um CD contendo: 

- um ficheiro intitulado «Apendice_F.doc», em formato Microsoft Word 6/95, 

contendo os resultados da medida Q (4.2) aplicada aos resultados que, por 

inspecção visual, se consideraram bons ou muito bons; 

- uma pasta intitulada «resultados_por_metodo». Nesta pasta podem encontrar-se 

um conjunto de ficheiros em formato Microsoft Word 6/95, contendo os principais 

resultados obtidos nos testes executados no presente trabalho . 
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