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Introdução 

O alinhamento de dados, isto é, o processo de transformação de um conjunto de dados de modo que 

as entidades representadas no mesmo sejam devidamente ajustadas às entidades homólogas 

representadas num segundo conjunto de dados, é um tópico de grande investigação em vários 

domínios científicos. Na área da Visão Computacional, tal alinhamento é comummente considerado 

para imagens estáticas, mas também para sequências de imagem, sendo usualmente designado por 

alinhamento de imagem (Figura 1). Por exemplo, na área médica, tal alinhamento é desejado no 

auxílio ao diagnóstico, na fusão de informação contida em imagens obtidas por diferentes 

modalidades de imagem, monitorização temporal de órgãos e patologias, em cirurgia assistida por 

computador, etc. 

Assim, o alinhamento de imagens tem-se relevante uma ferramenta marcante para clínicos e 

investigadores, porque após o adequado alinhamento computacional dos dados presentes, tarefas 

como análise de estruturas, comparação de um dado caso clínico com casos previamente estudados, 

identificação automática de regiões de interesse e fusão de informação, ficam facilitadas e podem 

ser realizadas de forma automática e não subjetiva. 

Nesta apresentação será introduzido o tópico de alinhamento de imagem, descritas metodologias 

computacionais automáticas para alinhar imagens e sequências de imagem, apresentados e 

discutidos casos de aplicação envolvendo imagens, bem como sequências de imagem, obtidas por 

diferentes técnicas de aquisição. 

 

Figura 1: Alinhamento de duas imagens da pressão plantar de um pé, da esquerda para a direita: imagem i, imagem j, 

imagens i e j sobrepostas antes e pós o alinhamento. 
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