
Processamento e Análise de Imagem 

em Engenharia Biomédica 
 

João Manuel R. S. Tavares 
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), Departamento de Engenharia Mecânica (DEMec) 

Instituto de Eng. Mecânica e Gestão Industrial (INEGI), Lab. de Óptica e Mecânica Experimental (LOME) 

tavares@fe.up.pt  www.fe.up.pt/~tavares 

 

 

Resumo: 

Nesta apresentação, serão consideradas metodologias computacionais para a análise de 

objectos representados em imagens estáticas e dinâmicas. Assim, serão descritas metodologias 

de processamento e análise de imagem para segmentar (ou seja, identificar) objectos presentes 

em imagens, realizar o seu seguimento temporal ao longo de sequências de imagens, 

emparelhar e alinhar objectos em imagens, bem como para a reconstrução da forma 3D de 

objectos a partir de imagens 2D. Serão apresentadas soluções computacionais baseadas em: 

modelos deformáveis, como templates, modelos activos e métodos de level-set; métodos 

estatísticos, como modelos de distribuição pontual, de forma e de aparência activa; métodos 

estocásticos, como filtragem de Kalman e Unscented Kalman; modelação geométrica, em 

particular, considerando informação de curvatura e de distância; e em técnicas de análise 

modal, optimização e programação dinâmica. Serão apresentados vários exemplos de 

aplicação das referidas técnicas, incluindo: segmentação de objectos em imagens, seguimento 

de objectos em sequências de imagens, emparelhamento e alinhamento de objectos em 

imagens e reconstrução 3D de objectos a partir de imagens 2D. Especial ênfase será dado a 

objectos representados em imagens médicas. 
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