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TENDÊNCIAS EM PROCESSAMENTO DE IMAGENS MÉDICAS
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Muitos segmentos da prática da Medicina e das Ciên-

cias Biomédicas est3o baseados no estudo e no conhecimento das

relações entre a estrutura anatômica e a funçSo fisiológica/me-

tabólica. Técnicas que permitem obter tais informações, de for-

ma não-invasiva e não-destrutiva estão fortemente relacionadas

com a análise de imagens produzidas de diversas maneiras.

A resolução de problemas médicos pelo uso de imagens

apropriadas requer o trabalho em conjunto de uma equipe inter-

disciplinar, da qual fazem parte físicos, engenheiros, cientis-

tas em computação e os técnicos envolvidos, além dos próprios

médicos.

Para entendermos, de maneira mais profunda, o papel

desempenhado pela análise e processamento de imagens, é necess^

rio refletirmos sobre "O que são imagens?". Alguns exemplos de

imagens incluem:

- as pinturas rupestres encontradas em sítios arqueo-

lógicos;

- as estupas que são representações abstratas e de alto

nível mental do Buda;

- os santos esculpidos que são representações antropo

mórficas de entidades divinas;

- os afrescos encontrados nas diversas culturas e ci-

vil i zações;

- as pinturas nas quais estão representadas cenas do

cotidiano, figuras que reproduzem personalidades de

dada época ou amigos e familiares dos artistas;

- fotografias, filmes e vídeos que registram momentos

instantâneos e ações;

- registro de reações nucleares por detetores dt natu

rezas diferentes;

- representações gráficas de funções matemáticas.

Enfim, pode-se dizer que "Imagem é algo que impresslo

na os nossos órgãos sensoriais e que é passível de ser processa

da e interpretada por nós" ou "imagem é uma reprodução daquilo



que estaaos interessados na foraa que o desejamos", ou ainda ou

trás afirmações dependendo das condições em que elas são fei-

tas.

E quanto às imagens médicas?

A primeira imagem que se apresenta aos médicos é a

própria aparência dos pacientes que, juntamente com a descrição

dos sistomas e os resultados de eventuais exames, vão formar a

"i«age«" ou o "quadro" dos pacientes.

A descoberta de raio x por C.Roentgen, em 1895, tor-

nou realidade a "visualização" de partes internas do corpo. Ho

je, encontramos desde as radiografias planas convencionais até

as tomográficas, onde cortes de regiões do corpo s3o apresenta-

das, e aquelas obtidas por subtração digital, em que estruturas

como os vasos sangüíneos são altamente evidenciadas.

0 desenvolvimento de aceleradores dp partículas e de

reatores nucleares possibilitou a produção de radioisotopos artî

ficiais que, por sua vez, passaram a ser utilizados na marcação

de compostos que permitem a obtenção de informações fisio-meta-

bólícas associadas às anatômica?". A primeira área clínica a ser

beneficiada pelo processamento digital de imagens é a Medicina

Nuclear e, presentemente, a quantificação de resultados e a pa-

rametrização de imagens são procedimentos de rotina na maioria

dos estudos clínicos.

Outros agentes físicos que podem ser considerados na

formação de imagens médicas incluem:

- a radiação térmica própria do corpo, que pode im-

pressionar um filme adequado, produzindo imagens de

distribuição térmica;

- a radiação visível, usada tanto na transiluminação

como na endoscopia;

- a onda ultra-sônica, que produz 3 modalidades de i-

magens: amplitude dos ecos (modo A), imagem bidimen

sional formada pela intensidade dos ecos (modo B) e

movimento de estruturas (modo M);

- mais recentemente, os tempos de relaxação longitude

nal e transversal, associados ao fenômeno da resso-

nância magnética nuclear, passaram a ser utilizados

na reconstrução tomográfica de setores do corpo;

- as micrografias patológicas são também exemplos de

imagens que vão contribuir para o diagnóstico medi-
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co, assim como os mapas de isocampos magnéticos a^

sociados aos eventos elétricos de nervos e múscu-

los.

Oesses exemplos, alguns são possíveis de serem inter̂

pretados sem manipulação enquanto que outros sâo resultados di

retos de processamento por computadores digitais.A necessidade

ou não de processamento depende primordialmente dos objetivos

de cada estudo.

Basicamente, o processamento de imagens visa a melhçj

ria da informação pictórica para a interpretação humana e/ou a

interpretação automática por máquinas. Essa manipulação trans-

forma uma forma de imagem em outra, de modo que esta seja apre

sentada de maneira mais conveniente, permitindo uma avaliação

Tia is precisa assim como sua quantificação.

As categorias principais de processamento de imagens

médicas são:

1. correção de distorções introduzidas na formação da imagem;

2. aumento da detectabilidade e diferenciação de regiões;

3. quantificação e caracterização de parâmetros;

u . produção de imagens funcionais;

5. reconstrução de imagens tomográficas;

6. automação de processos específicos;

1. análise por meio de modelos físico-matemátícos;

8. produção de ima'gens 3-dimensionais.

As categorias 1 a 3 abrangem métodos que utilizam fil

tros dos vários tipos, análises de Fourier e ratorial.enquanto

que a ^ e a 7 introduzem a informação fisiológica no processa-

mento. A reconstrução de imagens tomográficas é feito por meio

de métodos iterativos ou por convolução filtrada,dependendodos

sistemas disponíveis. A automação de processos específicos en-

volve métodos de identificação classificatórios que são fun-

ções dos estudos. A construção de imagens 3-dimensionais requer

um sistema computacional de maior capacidade que aquele exigi-

do para as outras categorias, devido ao grande volume de dados

disponível e a possibilidade de manipulações diversas,como co£

tes, rotações, translações, etc, das imagens construídas. Es-

sas imagens são bastante úteis na cirurgia e no planejamento

radioterápico, pois aumentam a precisão da localização da re-

gião a sofrer intervenção, assim como no cálculo da dose e ho

planejamento dos ângulos de incidência da radiação.
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Existe hoje um grande esforço direcionado ao desenvol-

vimento de estações especialistas ("workstations") em processa-

mento e "display" de imagens e também de sistemas para seu arma

zenamento e transmissão (PACS). Essas estações requerem siste

mas de processamento rápidos e eficientes, métodos que possibi-

litam codificação de informações sem distorções cem a máxima e-

iiminação de ruidos e sinais inúteis para o estudo especifico.

Além desses poucos exemplos citados, há um número min

to grande de outras abordagens e preocupações nesta área de

processamento de imagens médicas que, de uma maneira ou outra,

têm como objetivo final a apresentação de imagens que vão auxi_

liar no diagnóstico e no tratamento a ser dispensado aos pa-

cientes.

No atual estado da arte, o processamento certamente

auxilia os clínicos na tarefa de analisar, interpretar e deci-

dir. Entretanto, a palavra final ainda é dos médicos, ou seja,

dos seres humanos que, por sua vez, estão sujeitos a fatores

como cultura, aprendizado e treinamento. Portanto, a utiliza-

ção de algoritmos e/ou métodos de processamento deve ser feita

com critério, isto é, o conhecimento da modalidade da imagem,o

objeto a ser estudado, o objetivo da investigação, assim como

as condições de visualização. Caso contrário, ficam indagações

do tipo gerado por figuras que se alternam como o famoso dese-

nho "Jovem ou Velha?".


