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RESUMO: Nos doentes com esclerose múltipla (EM), a imagiologia por Ressonância Magnética 
(RM), apesar de não ser uma técnica imagiológica específica para esta doença, permite 
melhorar a capacidade de diagnóstico e acompanhar a evolução das lesões associadas. Assim, 
os médicos especialistas são frequentemente confrontados com diversas imagens por RM, quer 
obtidas em instantes distintos quer adquiridas segundo condições diferentes, para avaliar e 
comparar cargas de lesões. Contudo, nas avaliações e comparações manuais, além de 
demoradas e tediosas, residem sempre numerosas fontes de erro, o que origina resultados não 
confiáveis e repetíveis. Desta forma, para melhorar a análise das imagens, é frequente 
proceder ao seu alinhamento prévio. O principal objectivo deste trabalho consiste em avaliar o 
desempenho de dois algoritmos no alinhamento automático das estruturas representadas em 
imagens cerebrais de doentes com EM, obtidas através de RM, para o acompanhamento do 
progresso das lesões associadas. 

1 INTRODUÇÃO  
As imagens médicas são cada vez mais 
empregues no âmbito de cuidados de saúde, 
tanto no auxílio ao diagnóstico como na 
decisão terapêutica e no seguimento de 
doenças. Para explorar adequadamente as 
informações presentes nas imagens, e dessa 
forma comparar com precisão regiões 
anatómicas equivalentes, é útil obter todas 
as imagens num referencial comum. 
No processamento de imagens médicas, 
uma das principais tarefas prende-se com o 
estudo e o tratamento de diversas imagens 
num referencial comum [1], sendo este 
problema conhecido por alinhamento de 
imagens. Este consiste essencialmente em 
determinar a transformação a aplicar a uma 
imagem, de modo a que as estruturas 
representadas na mesma estejam conforme 
com as homólogas existentes numa segunda 
imagem [2]. 

Devido ao crescente interesse neste 
domínio, facilmente verificado pelos 
exaustivos relatórios existentes sobre o 
estado da arte [2-10], variados métodos de 
alinhamento de imagens médicas, 
dedicados ao cérebro humano ou mais 
especificamente à esclerose múltipla, têm 
sido propostos [11-22]. De realçar que para 
serem clinicamente úteis, os algoritmos de 
alinhamento de imagens devem ser 
precisos, robustos, isto é, adaptáveis a 
diferentes graus de desalinhamento, e 
flexíveis, ou seja, aplicáveis a diversas 
situações [23]. 
Os métodos de alinhamento de imagens 
podem basear-se em características 
geométricas (extraindo-se das imagens 
primitivas, como superfícies, pontos ou 
curvas) ou nas intensidades das imagens [7, 
18]. 
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Para alinhar duas imagens é necessário 
conhecer a transformação ( ) que relaciona 
a posição dos elementos existentes nestas, 
Fig. 1, sendo que o desempenho de um 
algoritmo de alinhamento também depende 
da eficácia da função considerada para 
deformar uma imagem de uma geometria 
numa outra [24]. As transformações são 
usualmente divididas em rígidas, para lidar 
com diferenças de rotação e translação entre 
as imagens, e em não-rígidas, geralmente 
tidas como essenciais para lidar com 
discrepâncias locais [2, 9]. 

 
Fig. 1 Representação esquemática do conceito de 
transformação no alinhamento (retirado de [25]). 

O alinhamento de imagens médicas de um 
mesmo doente (intra-paciente) obtidas em 
distintos instantes tem problemas 
específicos ligados às diferenças na sua 
postura. Assim, neste artigo, descreve-se os 
resultados da aplicação de dois algoritmos 
no alinhamento das estruturas representadas 
em imagens do cérebro de doentes com 
esclerose múltipla. Estes algoritmos estão 
implementados na biblioteca computacional 
Insight Toolkit (ITK) [25, 26] e consideram 
duas transformações de tipo distinto. 
A EM, é uma enfermidade neurológica 
crónica, de causas ainda pouco conhecidas, 
com sintomas que podem limitar a 
qualidade de vida dos doentes, sendo 
bastante disseminada em jovens adultos nos 
países ocidentais [27]. É ainda a doença 
inflamatória/desmielinizante crónica mais 
comum do sistema nervoso central [28]. 

2 ITK 
Esta biblioteca computacional, criada com o 
objectivo de prover recursos de 
processamento de dados médicos 
multidimensionais, consiste num open-
source toolkit originalmente desenvolvido 
pela National Library of Medicine of the 
National Institutes of Health  (USA) [26] e é 
composta por algoritmos e estruturas de 
representação de dados com duas principais 

finalidades: a segmentação e o alinhamento 
de imagens, em particular, das médicas. 
No ITK, onde se explora principalmente os 
métodos de alinhamento baseados em 
intensidades, o processo de colocação em 
correspondência das imagens pode ser 
analisado como sendo um problema de 
optimização [25], como indicado pelo 
pipeline da Fig. 2. 

 
Fig. 2 Pipeline geral do ITK para o alinhamento de 

imagens (adaptado de [25]). 
Na Fig. 2, considerando na entrada do 
pipeline dois conjuntos de dados, uma 
imagem alvo (consiste na estrutura que tem 
de ser correspondida, ou seja, na que não 
sofre transformações) e uma imagem fonte 
(estrutura a alinhar), verifica-se que para 
efectuar o alinhamento, o ITK necessita de 
vários componentes, isto é, de uma 
transformação, de uma métrica, ou critério 
de similaridade, e de um optimizador, ou 
método de optimização. Todo o processo 
repete-se até alcançar um extremo ou 
mediante a definição de um critério de 
paragem, (como, um número máximo de 
iterações, um valor para a métrica, etc.). 
De salientar que, devido a uma arquitectura 
modular, a biblioteca computacional ITK é 
uma excelente plataforma para desenvolver 
e ensaiar novos métodos, tanto de 
alinhamento como de segmentação de 
imagens médicas. 

3 IMPLEMENTAÇÃO 

3.1 MÉTODOS DO ITK 
O ITK dispõe de uma vasta quantidade de 
algoritmos pré-codificados e testados. Para 
o alinhamento 2D de imagens por RM de 
doentes com EM, foram comparados neste 
trabalho dois algoritmos do ITK, que 
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divergem nas transformações empregues, 
isto é, rígida e não-rígida. 
Os vários componentes do ITK usados na 
implementação desses dois algoritmos são 
[25, 26]:  
A) Com transformação rígida 

- CenteredSimilarity2DTransform: 
Transformação especificada como uma 
mudança de escala homogénea e rígida 
no espaço 2D, de uma rotação em torno 
de um centro arbitrário, sendo seguida de 
uma translação. 
- Mean Squares: 
Esta métrica, com uso limitado a 
imagens de uma mesma modalidade, 
pressupõe que os píxeis relativos às 
mesmas regiões devem ter semelhantes 
intensidades, logo, calcula o quadrado da 
diferença do valor do píxel para cada 
píxel respectivo nos conjuntos de dados. 
- Linear: 
Interpolação utilizada para achar o valor 
de um píxel num ponto dado através das 
grandezas dos píxeis mais próximos 
desse, assumindo que a intensidade é 
linear entre posições da grelha. 
- Regular Step Gradient Descent: 
Este tipo de optimizador tenta calcular o 
gradiente local no espaço dos parâmetros 
e segue-o, sendo que, cada passo inicia-
se com o mínimo obtido na etapa anterior 
e prossegue na direcção descendente do 
gradiente naquele ponto. 

B) Com transformação não-rígida 
- BSplineDeformableTransform:  
Assente numa transformação que gera 
um campo de deslocamento com um 
vector de deformação atribuído a cada 
posição, sendo que estes vectores são 
calculados por interpolação B-spline 
numa série de pontos de controlo 
localizados numa grelha.  
- Mean Squares. 
- Linear. 
- LBFGSB Optimizer: 
Optimizador que minimiza uma função 
não-linear  de  variáveis sujeitas a 
restrições de limite. 

3.2 METODOLOGIA 
Para realizar os testes, foi usado um 
conjunto de imagens por RM de um doente 
de sexo feminino, Fig. 3. Nesta figura, os 
círculos a tracejado vermelho, assinalam 
evidências da presença de EM.  

 
(A) 

 
(B) 

 
(C) 

 
(D) 

 
(E) 

 
(F) 

Fig. 3 Imagens usadas nos testes experimentais 
desenvolvidos. 

Na Fig. 3, a representação em (A) ilustra a 
imagem alvo e as restantes, as imagens a 
alinhar. Nomeadamente, a imagem em (B) é 
do mesmo doente mas adquirida 26 meses 
após a imagem em (A), enquanto, as 
imagens em (C), (D), (E) e (F) resultam da 
aplicação de transformações geométricas à 
imagem em (A), constituídas de, 
respectivamente: 
- Rotação de 10º; 
- Rotação de -15º; 
- Translação de x = -5 mm e y = 15 mm; 
- Translação de x = 10 mm e y = 45 mm. 

4 RESULTADOS 
Nesta secção apresenta-se uma visão geral 
sobre os resultados obtidos do alinhamento 
entre a imagem em (A) e as restantes 
imagens (B-F) da Fig. 3, para cada um dos 
dois algoritmos do ITK comparados. 
Para quantificar o processo de alinhamento, 
na Fig. 4, apresenta os resultados obtidos do 
uso do algoritmo que considera uma 
transformação de alinhamento do tipo 
rígido, as imagens em: 
- (B1), (C1), (D1), (E1) e (F1), mostram o 
alinhamento da imagem fonte; 
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- (B2), (C2), (D2), (E2) e (F2) expõem as 
discrepâncias entre as imagens alvo e fonte, 
antes do alinhamento; 
- (B3), (C3), (D3), (E3) e (F3), exibem as 
diferenças entre as imagens alvo e fonte 
alinhada. 

 
(B1) 

 
(B2) 

 
(B3) 

 
(C1) 

 
(C2) 

 
(C3) 

 
(D1) 

 
(D2) 

 
(D3) 

 
(E1) 

 
(E2) 

 
(E3) 

 
(F1) 

 
(F2) 

 
(F3) 

Fig. 4 Resultados obtidos com o algoritmo que 
considera uma transformação rígida. 

A Fig. 5 mostra os resultados segundo a 
mesma ordem da Fig. 4, mas usando o 
algoritmo do ITK que considera uma 
transformação de alinhamento do tipo não-
rígido. 
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(B2) 
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(F1) 

 
(F2) 
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Fig. 5 Resultados obtidos com o algoritmo que 
considera uma transformação não-rígida. 

Para avaliar a qualidade do alinhamento, 
também foram determinados os valores de 
alinhamento da métrica optimizada, Tab. 1.  

Tab. 1 Resultados da métrica optimizada. 

 
Algoritmo com 
transformação 

rígida 

Algoritmo com 
transformação não-

rígida 
(B1) 224.209 219.65 
(C1) 5.08176 403.686 
(D1) 5.15947 458.534 
(E1) 0 39.5744 
(F1) 2.42825x10-5 3311.27 

Um alinhamento perfeito produz uma 
imagem de diferença nula entre as imagens 
alvo e fonte alinhada, bem como, um valor 
do critério de similaridade, idealmente, de 
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zero. Desta forma, dos resultados da Tab. 1, 
pode-se concluir que: 
- O algoritmo do ITK que considera a 
transformação de alinhamento do tipo 
rígido alcançou valores bastante 
satisfatórios, em particular quando as 
imagens estão desalinhadas devido a 
translações geométricas; 
- O algoritmo do ITK que considera a 
transformação de alinhamento do tipo não-
rígido originou resultados, relativamente 
aos esperados, com algumas discrepâncias, 
ocasionando situações (imagens em (D1) e 
(F1)) em que se tornou difícil identificar as 
lesões de EM presentes. 

5 CONCLUSÕES 
Neste artigo, apresentaram-se e comparam-
se os resultados de dois algoritmos do ITK 
no alinhamento de imagens por ressonância 
magnética do cérebro de doentes com 
esclerose múltipla.  
Os resultados obtidos demonstraram a 
eficácia dos dois algoritmos da biblioteca 
ITK considerados para o alinhamento de 
imagens médicas de uma mesma 
modalidade.  
Mesmo com o crescente interesse existente, 
o desenvolvimento de algoritmos para o 
alinhamento de imagens médicas continua a 
ser complexo de concretizar de forma 
totalmente automática, fiável e reprodutível. 
Os trabalhos futuros irão focar-se na 
colocação de marcadores reconhecíveis 
(pontos de referência anatómicos) nas 
imagens, de forma a melhor avaliar 
quantitativamente os métodos de 
alinhamento considerados. 
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