
Resumo 

 

Com este trabalho, pretende-se desenvolver técnicas de processamento e análise de 

imagem para a localização automática do disco óptico em imagens coloridas da retina, 

tendo também em vista a delineação do respectivo contorno. O disco óptico refere a 

porção do nervo óptico que é visível através da observação directa de uma imagem do 

fundo ocular.  

Há diversas patologias que afectam a aparência do disco óptico e, em consequência, a 

identificação desta estrutura da retina pode ser interessante para o respectivo 

diagnóstico e acompanhamento. Contudo, dado que o disco óptico se destaca nas 

imagens do fundo ocular como uma região brilhante e arredondada, a sua detecção 

pode estabelecer uma referência importante neste tipo de imagens, facilitando a 

localização de outras estruturas. 

No trabalho proposto, e de acordo com esta segunda perspectiva, pretendeu-se o 

desenvolvimento de métodos robustos para a identificação do disco óptico, que 

funcionem mesmo em imagens apresentando manifestações patológicas. Neste 

sentido, foi necessária uma fase inicial de avaliação do tipo de representação de 

imagem colorida que melhor se adequa à aplicação posterior dos algoritmos de 

localização. 

O algoritmo apresentado baseia-se em algumas características específicas do disco 

óptico, nomeadamente a sua posição, área, forma redonda e variância de intensidade 

entre o disco óptico e os vasos emergentes, em comparação com outras regiões, numa 

imagem do fundo ocular. As principais técnicas de processamento e análise de imagens 

utilizadas na localização do disco óptico são derivadas de morfologia matemática, 

enquanto que na determinação do contorno se usou a transformada de Hough. 

 

 

 

 



Abstract 

 

With this work, it is intended to develop image analysis and processing techniques for 

the automatic location of the optic disc in colour images of the retina, and also the 

delineation of the respective boundary. The optic disc refers the portion of the optic 

nerve that is visible through the direct observation of an image of the ocular fundus. 

There are several pathologies that influence the appearance of the optic disc and, so, 

the identification of this retinal structure can be interesting for the respective diagnosis 

and attendance. However, given that the optic disc stands out in the images of the 

ocular fundus as a brilliant and round area, its detection can establish an important 

reference for this type of images, facilitating the location of other structures. 

In the proposed work, and in agreement with this second perspective, it was intended 

the development of robust methods for the identification of the optic disc, even in images 

presenting pathological manifestations. To achieve this, an initial phase was necessary 

for the evaluation of the type of representation of colored image that better adapts to the 

subsequent application of the location algorithms. 

The presented algorithm is based on some peculiar characteristics of the optic disc, 

especially its position, area, round shape and variance of intensity between optic disc 

and the emergent vessels compared with other regions of an image of the ocular 

fundus. The main techniques for the processing and analysis of images used on the 

optic disc location are derived of mathematics morphology, whilst on the optic disc 

boundary detection it was used the Hough transform. 


