
 

Abstract 

 

 

 

In the last decades, several research projects have been devoted to the development of 

computer-aided diagnosis (CAD) systems that could help radiologists to detect lung 

nodules. Despite the great effort, the problem is still open. In this dissertation, a new 

CAD system is presented for the detection of lung nodules in posterior-anterior chest 

radiographs.  

The lung area considered in this work includes the regions obscured by the 

mediastinum, the diaphragm and other anatomic structures (hidden regions). Although 

those regions are usually excluded from the methods presented in the literature, they 

were included because some lung nodules may be found there. To detect nodules from 

both visible and hidden regions, we used a CAD system where these regions were 

assessed separately and the classification results combined in the end. 

In sum, after segmenting those lung regions, a multi-scale blob detector was used to 

nodule candidate detection. At the last stage, the Support Vector Machine (SVM) 

methodology was employed to candidate classification in the visible region where we 

obtained a sensitivity of 83% at 6.5 false positives (FP) per image (i.e., per patient) and 

90% at 9 FP per image. For the hidden region, a specially conceived classifier – Hyper-

polyhedron Classifier – was used, achieving a sensitivity of 82% at 1.8 FP per image.  

 

 

 



 

Resumo 

 

 

 

Nas últimas décadas, vários projectos de pesquisa têm-se dedicado ao desenvolvimento 

de sistemas de diagnóstico auxiliado por computador (computer-aided diagnosis 

systems – sistemas CAD) que poderão ajudar os radiologistas na detecção de nódulos 

pulmonares. Apesar dos esforços efectuados, o problema continua ainda em aberto. 

Nesta dissertação, apresenta-se um novo sistema CAD para a detecção de nódulos 

pulmonares em radiografias toráxicas com incidência postero-anterior.  

A área do pulmão considerada neste trabalho inclui as regiões ocultas pelo mediastino, 

pelo diafragma e outras estruturas anatómicas (regiões escondidas). Embora aquelas 

regiões sejam normalmente excluídas dos métodos descritos em literatura recente, elas 

foram incluídas uma vez que podem aí encontrar-se alguns nódulos. Para detectar os 

nódulos tanto na região visível como na escondida, foi usado um sistema CAD onde se 

avaliam separadamente essas regiões. Os resultados da classificação em cada uma das 

regiões são combinados no final. 

Em suma, depois da segmentação da região dos pulmões, um detector de blobs 

(“manchas arredondadas”) multi-escala foi usado para a detecção de candidatos a 

nódulo. Na última fase, foi utilizada a metodologia de Support Vector Machines (SVMs) 

para a classificação dos candidatos na região visível, onde foi obtida uma sensibilidade 

de 83% com 6.5 falsos positivos (FP) por imagem (i.e., por paciente) e 90% com 9 FP 

por imagem. Para a região escondida, foi usado um classificador especialmente 

concebido – Classificador de Hiper-poliedro (Hyper-polyhedron Classifier) – tendo-se 

atingido uma sensibilidade de 82% com 1.8 FP por imagem. 

 


