
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. 

 

 

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. 


