
Resumo 

O tema desta dissertação insere-se no domínio de processamento de imagem médica e tem 

como objectivos principais a detecção dos limites inferior e superior das costelas, assim como a 

compensação da influência destas estruturas ósseas em imagens de Raios-X pulmonares.  

Para a delimitação destas estruturas anatómicas é inicialmente utilizada uma técnica de 

detecção de orlas que permite obter pontos que se espera que pertençam aos limites inferiores 

das costelas. Estes pontos agrupam-se em conjuntos conexos que são depois unidos, segundo 

critérios estabelecidos, de modo a criar segmentos de maior extensão. A aproximação destes 

segmentos por polinómios de segunda ordem permite o prolongamento destas curvas a todo o 

campo pulmonar, gerando desta forma os limites inferiores das costelas. Esta informação é 

seguidamente usada para calcular os correspondentes limites superiores das costelas, 

concluindo deste modo a tarefa de detecção destas estruturas anatómicas.  

Para concretizar a compensação das sombras das costelas neste tipo de imagens é necessário 

determinar a correspondente máscara de compensação, que deverá conter, em cada ponto da 

imagem, a contribuição do tecido ósseo, para a intensidade desse ponto. A máscara assim 

gerada é subtraída à imagem original de modo a obter a imagem compensada.  

Este trabalho foi desenvolvido no âmbito do projecto CombDec – Combinação de Decisões. 

Aplicação na Análise de Imagem de Microradiografia Pulmonar, financiado pela FCT – 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia (Referência: SRI/35590/99/CombDec).  

Abstract 

This dissertation is inscribed in the field of medical imaging and has as main objectives the 

detection of the inferior and superior limits of the ribs, as the compensation of these bony 

structures influence in posterior-anterior X-Ray pulmonary images.  

For these anatomic structures delimitation it is initially used an edge base technique that allows 

the obtention of points that are expected to belong to the lower borders of the ribs. These points 

are grouped in connected sets and are later joined together, following a few established criteria, 

in order to create long extension segments. These segments approximation by second degree 

polynomials allows the extension of these curves to the lung fields borders. This information is 

then used to determine the correspondent superior limits of the ribs, concluding this way these 

anatomic structures detection task.  

To accomplish the compensation of the rib shadows task in X-Ray images it is necessary to 

determine the correspondent compensation mask, which should contain the estimated value of 



intensity, for each pixel, to be subtracted to the original image in order to obtain the 

compensated image.  

This work was developed under the framework of the project CombDec – Combining Decisions. 

Aplication in chest radiograph image analysis, funded by FCT – Fundação para a Ciência e a 

Tecnologia (SRI/35590/99/CombDec).  


