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Resumo

A questão da qualidade tem sido uma constante em todas as organizações. Busca-se pro-

duzir mais, a um custo menor e com mais qualidade. Não existe no país, nos serviços de

radiografia, uma sistemática de controle de qualidade do filme radiográfico. O pouco que

eventualmente é feito, o é de forma ad hoc e superficial. As implicações dessa lacuna, en-

tre outras existentes no processo como um todo (condições do aparelho de raios-X, técnica

adequada para se obter uma radiografia, a qualidade do filme, o processo de revelação, a i-~

tensidade e a uniformidade da luminosidade do negatoscópio, e a habilidade do radiologista),

são muito negativas para a qualidade da imagem médica e, conseqüentemente, para a qualida-

de do diagnóstico e do tratamento médico. Ocorre, freqü.epfemente, que muitas radiografias

têm que ser repetidas, o que acarreta um aumento da exposição do paciente à radiação, e do

custo por paciente. Radiografias de baixa qualidade que não são repetidas aumentam muito

a probabilidade de diagnósticos errados e, conseqüentemente, condutas terapêuticas inade-

quadas e portanto seqüelas e maiores custos. O paradigma proposto para uma sistemática de

aferição da qualidade da imagem é a teoria da decisão. Estuda-se o problema da avaliação

da imagem propondo-se a sua abordagem através da teoria da decisão. A pesquisa bibliográ-

fica realizada revela uma grande preocupação com a qualidade da imagem e a ausência de

um paradigma adequado, verificando-se a existência de muitos procedimentos essencialmen-

te empíricos. Desenvolve-se uma paramietrização da imagem, necessária para a formalização

do problema em termos da teoria da decisão, e expõe-se vários aspectos da digitalização de

uma imagem. Apresenta-se então uma solução para o problema, incluindo um protocolo de

controle de qualidade.
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Abst ract

lhe problem of quality has been a constant issue in every organization. One is always

seeking to produce more, to do it at a lower cost, and to do it with better quality. However,

in this country, there is no radiographic film quality control system for radiographic services.

The little that actually gets done is essentially ad hoc and superficial. The implications of this

gap, along with some other shortcomings that exist i process as a whole (the state of the x-

ray equipment, the adequate teclinique to use in order to obtain a radiography, the quality of

the film, the processing of the film, the brightness and homogeneity of the viewing boxes, the

ability of the radiologist), have a very negative impact on the quality of the medical image,

and, as result, to the quality of the medical diagnosis and therapy. It frequently happens

that many radiographies have to be repeated, which leads to an increase of the patient's

exposure to radiation, as well as of the cost of the procedure for the patient. Low quality

radiographies that are not repeated greatly increase the probability of a wrong diagnosis, and,

consequently, of inadequate therapeutical procedures, thus producing increased incidence of

bad outcomes and higher costs. he paradigin proposed in order to establish a system for

the measurement of the image's quality is Decision Theory. he problem of the assessment of

the image is studied by proposing a Decision Theory approach. he review of the literature

reveals a great concern with the quality of the image, along with an absence of an adequate

paradigmi and several essentially empirical procedures. Image parameters are developed in

order to formalize the problem in terms of Decision. Theory, and various aspects of image

digitalization are exposed. Finally, a solution is presented, including a protocol for quality

control.

x



Sumário

Lista de Figuras vi

Lista de Tabelas Viii

Resumo ix

Abstract x

1 INTRODUÇÃO 1

1.1 Antecedentes.................. 1

1.2 Objetivo.....................4

1.3 A Estrutura da Tese ................. 4

2 CONCEITOS BÁSICOS 6

2.1 Introdução ................... 6

2.2 A Caracterização da Qualidade ............. 8

2.2.1 O Conceito de Qualidade............. 8

2.2.2 A Qualidade na Saúde...............12

2.2.3 A Aferição da Qualidade da Imagem Médica.........13

2.2.4 O Problema da Definição da Qualidade da Imagem.......16

2.2.5 Caracterizações Típicas dos Sistemas de Imagem........16

2.2.6 A Maquiagem. da Imagem. ........................ 17

2.2.7 Critérios de Avaliação. .......................... 17

2.2.8 Mecanismos Probabilísticos. ....................... 20

2.2.9 A Característica de Operação do Receptor - A Curva ROC -Receiver

Operating Characteristic. ......................... 20

xi



2.2.10 Métodos Físicos de Aferição da Imapr ..em... ........... 23

2.2.11 Abordagens Psicoflsicas .......... ............... 23

2.3 Sensação e Percepção.................. . .... 28

2.3.1 Formas de Mediação ........... ................ 28

2.3.2 Fatores Que Influem na Percepção ........ ............ 29

2.3.3 Usos Semióticos dos Conceitos de Percepção ..... .......... 29

2.3.4 Usos Operacionais dos Conceitos de Percepção .... . .. 30

2.3.5 Os Mecanismos Psicológicos em Ação na Percepção da Imagem . . . 30

2.4 Parametrização do Processo de Avaliação da Qualidade de Imagens. .. .. 33

2.5 Qualidade e Característica da Imagem ........... . .. 38

2.5.1 Contraste da Imagem e do Objeto ........ ............ 39

2.5.2 Sensibilidade do contraste ......... ............... 40

2.5.3 Borrosidade (Biur) ........... ................. 40

2.5.4 Ruído Radiográfico ............ ................ 42

2.5.5 Mancha Radiográfica .......... ................ 43

2.5.6 Artefatos .............. ................... 43

2.5.7 Condições de Visualização ......... ............... 44

2.5.8 Visibilidade de Detalhes ou Resolução ....... ........... 44

2.6 O Filme Radiográfico.................. . .... 45

2.6.1 Formação da Imagem ........... ................ 46

2.6.2 Processamento do Filme .......... ............... 48

2.6.3 Características do Filme .......... ............... 48

2.6.4 A Medição da Densidade Ótica ........ ............. 49

2.6.5 Atributos do Filme ........... ................. 51

2.6.6 Tela Intensificadora (écran) ......... .............. 56

2.7 Outros Metódos de Aquisição/Armazenamento de Imagens... . . .57

2.8 Comentários..................... . .... 57

3 A PARAÂMETRIZAÇÃO DA IMAGEM MÊDICA 58

3.1 Introdução ................ ..................... 58

3.2 A Curva Característica ............. ................. 59

3.2.1 Os Condicionantes do Fenômeno do Pré-Enegrecimento. ........ 59

xii



3.2.2 A Dinâmica do Fenômeno . ............ 60

3.2.3 Os Atributos do Filme. .......................... 65

3.2.4 O Ajuste do Modelo a Dados Experimentais. .............. 72

3.2.5 A Essência do Modelo. .......................... 78

3.2.6 Filmes com Curvas Características Assimétricas. ............ 80

3.3 A Função de Transferência Modulada ......... ............. 84

3.3.1 Os Sistemas Lineares. ........................... 84

3.3.2 Os Sistemas de Primeira Ordem. ..................... 86

3.3.3 O Dispositivo de Obtenção e Armazenamento de Imagens como um

Sistema Linear de Primeira Ordem. ................... 89

3.3.4 Análise Bidimensional. .......................... 93

3.3.5 Análise de Fourier na Função de Entrada f (x, y). ............ 98

3.3.6 Proposta Metodológica. .......................... 100

3.4 O Espectro de Wiener ............ .................. 105

3.5 Comentários ............... ..................... 106

4 A TEORIA DA DECISÃO NA AVALIAÇÃO DA IMAGEM MÉDICA 108

4.1 Introdução ................ ..................... 108

4.2 A Teoria da Decisão no Processamento Digital da Imagem .. . .. 109

4.2.1 Antecedentes . ............................. é109

4.2.2 Os Elementos Probabilfsticos no Plano da Imagem. ........... 110

4.2.3 A Representação Matemática da Incerteza a respeito de O. ...... 113

4.2.4 O Problema de Decisão. .......................... 115

4.2.5 Os Loci dos Mecanismos Probabilísticos. ................. 118

4.2.6 O Efeito do Ruído numa Imagem em Preto e Branco. ......... 121

4.3 As Conseqüências .............. ................... 128

4.4 A Função Utilidade ............. ................... 131

4.4.1 A Edução da Função Utilidade. ..................... 132

4.5 A Teoria da Decisão ............ ................... 132

4.5.1 Regras de Bayes. ............................. 135

4.6 O Problema de Decisão no Contexto da Qualidade do Filme Radiográfico . . 136

4.6.1 Os Estados da Natureza e as Observações. ............... 136

xiii



4.6.2 As Ações. .................................. 136

4.6.3 A Função Utilidade para o Filme Radiográfico. ............. 136

4.6.4 A Função Consequência. ......................... 137

4.7 Comentários ............... ..................... 138

4.8 Avaliando o Processo de Qualidade da Imagem Radiográfica via Teoria da Decisão 138

4.8.1 Avaliando a Qualidade da Imagem Radiográfica. ............ 138

4.8.2 A Edução da Função Utilidade do Decisor para o Problema. ..... 139

4.8.3 Estados da Natureza. ........................... 141

4.8.4 Observações. ................................ 141

4.8.5 O Conhecimento a Priori sobre os Estados da Natureza. ........ 143

4.8.6 Espaço de Ações. ............................. 143

4.8.7 Função Conseqüência. ........................... 143

4.8.8 As Regras de Decisão. ........................... 144

4.8.9 Regra de Neyman-Pearson. ........................ 145

4.8.10 A Curva ROC. ............................... 145

4.8.11 Regra de Bayes para o Problema. .................... 148

4.8.12 Simulação com o Modelo. ......................... 149

4.9 Outros Problemas de Decisão .......... ................ 153

4.10 Comentários ............... ..................... 153

5 CONCLUSÕES, COMENTÃRIOS E SUGESTÕES 155

5.1 Comentários. .................................... 156

5.2 Sugestões para Futuros Estudos. ......................... 157

REFER,ÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 158

.APÊNDICE 167

xiv



Capítulo 1

INTRODUÇÃO

1. 1 Antecedentes

É indiscutível a grande importância hoje em dia dos métodos baseados em imagem, prin-

cipalmente na área médica. Isto se deve essencialmente ao grande avanço tecnológico na área

de eletrônica, mais especificamente na eletrônica digital. A microeletrônica desenvolveu-se

bastante a partir da corrida espacial, e a junção das técnicas de telecomunicações, eletrônica

e informática tem propiciado uma capacidade antes inimaginada de processamento e análise

de sinais. O computador digital é hoje o cerne de muitas atividades humanas e é através dele

que muitas técnicas e algoritmos sofisticados são usados para a aquisição, armazenamento e

análise de imagens.

As estruturas e tecidos do corpo humano não são visíveis diretamente. A descoberta dos

raios-X e a possibilidade que ele oferecia de projetar num papel fotográfico as estruturas in-

ternas das partes do corpo humano, abriram enormes perspectivas para o diagnóstico médico.

É célebre a radiografia da mão da esposa de Roentgen. Desde então o desenvolvimento tem

sido contínuo, tendo surgido inclusive novas tecnologias de obtenção de imagens para fins de

diagnóstico.

Estes avanços na capacidade dos sistemas que produzem imagens vieram acompanha-

dos de aumentos na complexiddade desses sistemas. O ritmo das mudanças neste campo,

que trazem consigo novos requisitos (padronização, normatização, hardware, software, custos,

treinamento de pessoal, etc.), tem apresentado um enorme desafio à questão da avaliação de

tecnologia. Urge portanto responder a questões a respeito da eficácia comparativa entre as
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diversas modalidades, e de como os diversos sistemas podem operar de uma maneira ótima.

Até recentemente não era muito claro como melhor estudar e formalizar essas questões.

Emerge então a questão da qualidade. Como se pode estabelecer, por exemplo, um padrão

de qualidade para uma imagem médica? O problema não é simples. O próprio conceito de

qualidade é cheio de sutilezas. Não existe uma definição formal, em bases científicas, do que

é qualidade. As diversas tentativas de se conceituar qualidade variam muito de um contexto

para o outro, focalizando ora esse ou aquele aspecto, como, por exemplo, as especificações

do produto ou serviço, a produção, o usuário, etc. No caso da imagem médica há que se

considerar, entre outras coisas, o impacto de um diagnóstico errado. Várias propostas têm

sido colocadas de metodologia de aferição da qualidade de uma imagem, mas todas elas

são, em geral, de natureza ad hoc. Por outro lado, a multiplicidade existente de enfoques

e tratamentos, muitas vezes confunde e torna difícil o estabelecimento de padrões. Existe,

portanto, uma necessidade de formalização da questão.

A tecnologia hoje disponível permite um sem número de operações e alterações de uma

imagem. Se não se tomar cuidado, pode-se "maquiar" uma imagem, no sentido de torná-la

mais bonita ou agradável, porém inadequada ao fim a que se propõe. Se se trata de uma

fotografia pessoal, de um retrato, pode até haver um trabalho artístico envolvido, mas numa

imagem médica, a filtragem, o realce de bordas e outras operações, podem até deixar a imagem

mais "anatômica"', como dizem os médicos, porém não necessariamente mais verdadeira"'

(impossível de definir), ou, adequada para um diagnóstico.

O ato de produzir uma radiografia é de fato um processo. Um processo é um conjunto de

passos cuja realização ao longo do tempo conduz a um determinado fim. De uma maneira

geral, os processos têm partes seqüienciais e partes paralelas. Num serviço de radiologia, por

exemplo, pode-se distinguir os seguintes passos:

1. O paciente chega ao serviço (clínica radiológica) e é recebido por um atendente que anota

alguns dados e o coloca numa fila de espera para ser encaminhado à sala de exames de

raios-X.

2. Chegada a sua vez na fila, o paciente é chamado e é então recebido pelo técnico em

radiologia, que o posiciona no aparelho de raios-X lhe dá algumas instruções sobre

como deve se comportar durante a execução do exame (posição do corpo, imobilidade,
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respiração, etc.).

3. Anteriormente houve um fluxo de material (filmes, écrans, lençóis, etc.) do almnoxarifado

para a sala de exames.

4. Uma vez irradiado o paciente, o filme, dentro do chassis, é enviado para o processamento

(revelação).

5. A radiografia processada é então encaminhada para o radiologista que irá aceitá-la ou

não, e, em caso positivo, fazer um diagnóstico. Caso contrário, o paciente volta à sala

de exames para repetir o procedimento.

6. De volta à sala de espera, o paciente aguarda o resultado, com o laudo médico.

Existem muitas variantes desse processo. Os tens de 1 a 6 logo acima ilustram apenas os

principais fluxos.

Do ponto de vista do paciente, o processo como um todo é que é importante.

Para que esse processo ocorra, é necessário que existami recursos humanos, materiais,

equipamentos, instalações e ações que estejam organizados no tempo e no e:paço, de tal forma

a ocasionar a realização do serviço. Os recursos humanos e seus materiais e equipamentos

associados exercem o seu trabalho dentro de funções específicas.

As funções são entidades da estrutura organizacional aonde concentram-se as habilidades

técnicas. fTrata-se de núcleos de habilidades profissionais afins que lidam com suas respectivas

atribuições. Exemplos típicos dentro de um serviço de radiologia são: o técnico em radiologia,

o radiologista, profissionais de R.H, arquivistas, secretários executivos, etc.

O paciente é submetido ao processo; ele só enxerga, pois, o processo. O foco do esforço de

aprimoramento das instituições (organizações, empresas, serviços de radiologia, etc.) deve se

concentrar, pois, no processo. De fato o paciente é a razão de ser de um serviço de radiologia.

Entretanto, o que se observa é que as instituições e as pessoas estão ligadas muito mais

às funções. Estas são importantes, pois os processos podem mudar muito rapidamente, e

as funções não. E funções são necessárias para que existam processos. O que é necessário

é estabelecer uma ligação adequada entre processos e funções. Isto pode ser feito com a

modelagem matemática apropriada do problema.
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Num processo o paciente vai sendo atendido passando por várias funções. São os respon-

sáveis por cada função que executam os sub-serviços que compõem o processo.

O aperfeiçoamento de uma instituição, consequentemente, é fruto de uma revisão e me-

lhoria da sua operação, baseada em uma visão de processos. Tal aprimoramento reflete-se

diretamente nas funções em termos da rapidez e do custo com que so efetuadas as suas

atribuições e também na qualidade do resultado obtido ao final. Isto significa que há que

se verificar quais as ações necessárias para este fim que se encontram nas "frestas" entre os

processos e as funções.

1.2 Objetivo

Uma abordagem mais abrangente, em bases científicas, da questão da avaliação da qua-

lidadte da imagem médica, preconizada na ICRU (1996), é o uso da teoria da decisão. A

existência de objetivos e a presença da incerteza em todas as modalidades de técnicas de

imagem são características comuns que são incorporadas naturalmente pela teoria da deci-

são. Esta abordagem fornece, como se verá, os elementos para o estabelecimento de um

procedimento sistemático para a avaliação da qualidade da imagem. Ela permite um enfoque

integrado e orientado a processos.

O objetivo desta tese é estabelecer uma sistemática de avaliação da qualidade da imagem

radiográfica (ou de qualquer outro tipo) adotando para isto o paradigma da teoria da decisão,

e formular, inclusive, um protocolo para este fim.

O paradigma da teoria da decisão é que uma boa decisão deve ser uma conseqüência

lógica daquilo que se quer, daquilo que se sabe e daquilo que se pode fazer. Este paradigma

foi formalizado matematicamente por von Neumiann e Morgenstern (1944).

1.3 A Estrutura da Tese

A tese está dividida em seis capítulos.

No capítulo 1 é feita uma introdução.

No capítulo 2 é feita uma resenha bibliográfica.

No capitulo 3 é feita uma parametrização de imagens. Isto inclui a elaboração, pela autora,
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de um modelo matemático para a curva caraterstica, e a adoção de modelos de primeira

ordem para a função de transferência modulada e o espectro de Wiener. Os parâmetros

apresentados no capítulo 3 serão usados na formulação do problema de aferição da qualidade

da imagem pela teoria da decisão, assunto do capitulo 4.

O capítulo 4 trata da questão da aferição da qualidade da imagem com o uso da teoria

da decisão. Neste capítulo, encontra-se a avaliação do processo de qualidade da imagem

radiográfica através da teoria da decisão é um trabalho próprio da autora. Apresenta-se

inclusive um protocolo de aferição.

O capítulo 5 apresenta as conclusões, comentários e sugestões.

O apêndice expõe as técnicas de digitalização de imagens.

A tese é de natureza teórica. Trata.se de uma proposta de metodologia de avaliação

de qualidade de uma imagem. Não é uma tese experimental, embora alguns experimentos

tenham sido realizados para vindicar alguns resultados apresentados.

O filme radiográfico é um exemplo muito citado e analisado nesta tese, tendo em vista a sua

larga utilização em serviços de radiologia. Apesar de ser um caso particular, ele retém todos

os elementos necessários para um bom entendimento da proposta de abordagem do problema

da avaliação da imagem pela teoria da decisão. Portanto, o uso do filme radiográfico como fio

condutor da proposta desta tese é interessante, não só pelo seu interesse intrínseco, como pelas

possibilidades que oferece de facilitar e fixar as idéias inerentes ao novo método proposto.

Vários enfoques são descritos, oriundos de diversas áreas, como telecomunicações, técnicas

nucleares, informática, teoria da decisão, etc., pois a apresentação de alguns detalhamentos

é importante para uma melhor compreensão do assunto, mesmo se pagando o preço de ser

algumas vezes, redundante. A tese tem também um caráter interdisciplinar.
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Capítulo 2

CONCEITOS BÁSICOS

2.1 Introdução

Será apresentada aqui uma revisão dos assuntos que irão compor esta tese.

Inicialmente, procura-se definir e caracterizar o conceito de qualidade, apresentando di-

ferentes visões e linguagens de alguns autores, dependendo da área de atuação de cada um.

Mostr.-se a qualidade na saúde, e dentro desta, a qualidade da radiografia, pois ela é uma

das opções de exame de diagnóstico por imagem.

.Apresenta-se algumas definições e aspectos da percepção humana, porque ela influencia

no comportamento e na ação do observador (radiologista) no momento do diagnóstico.

O processo de avaliação da qualidade da imagem precisa ser parametrizado através da

curva característica, da função de transferência modulada e do espectro de Wiener da imagem.

Sendo o filme radiográfico um dos meios de projeção da imagem, estuda-se seus compo-

nentes, a formação da imagem nele e as características e atributos dele.

Antes de definir os conceitos básicos, é importante saber o que a Comissão Internacional de

Proteção Radiológica - ICRP 73 (1996) determina como proteção radiológica para exposição

médica.

Exposições médicas são definidas essencialmente como exposições a radiações ionizantes

recebidas pelos indivíduos para diagnósticos (radiografias) e terapias (radioterapia).

De acordo com a publicação ICR.P 73 (1996), dos três princípios básicos da proteção

radiológica - Justificativa da Prática, Otimização da Proteção e Limites de dose -ao tratar a

exposição médica utiliza-se apenas:
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1. Justificativa da Prática: o uso de radiações onizantes deverá resultar em mais benefícios

ao paciente do que em danos (detrimentos). Esses benefícios devem ser sensivelmente

superiores ao que se poderia obter com outros métodos diagnósticos ou terapêuticos, que

não façam uso dessas radiações. Os benefícios totais resultantes da exposição, inclui os

diretos à saúde do paciente e tamnbém os benefícios à sua família e à sociedade. 

tomada uma decisão de adotar ou não, uma certa exposição ao paciente a partir dos

benefícios e danos das possíveis opções de diagnóstico (ou terapia). Essa análise deve

ser feita com uma certa freqfiência, à medida em que surgem novas informações sobre a

efetividade e os riscos dos procedimentos existentes e sobre novos procedimentos. Este

princípio é considerado pela European Commi.ssion (1996), como o primeiro passo da

proteção radiológica.

2. Otimização da Proteção: o seu objetivo é maximizar os benefícios sobre os danos, através

de medidas adotadas para a proteção relativa à aplicação de fontes radioativas. No

sistema de proteção, essa otimização é a que percorre todos os estágios: premissas dos

projetos, equipamentos e procedimentos das aplicações do dia-a.dia. A aplicação deste

princípio varia desde o uso do bom senso até a utilização de processos quantitativos

complexos. preciso levar em conta naturalmente as limitações de custo.

A ICRP 73 (1996) não recomenda a aplicação de limites de dose aos pacientes, em caso

de exames diagnósticos, mas chama atenção para o uso de níveis de dose referência como

um objetivo da otimização da proteção na exposição médica. Então, desde que um exame

diagnóstico que utiliza radiação ionizante seja clinicamente justificado, o procedimento de

obtenção da imagem deverá ser otimizado.

A redução da dose recebida pelo paciente para um diagnóstico, não poderá degradar a

informação diagnóstica, tornando-a inaceitável e não justificando o uso da exposição médica.

O mesmo raciocínio se aplica à radioterapia, pois uma dose muito pequena será insuficiente

para atingir o tecido alvo, e ao mesmo tempo o paciente foi exposto a uma radiação.

Esse ajuste da dose para o paciente não tem nada a ver com a proteção radiológica ao

trabalhador e ao público em geral, que têm os seus limites de dose.

Os temas expostos serão úteis na elaboração de uma parametrização da imagem, necessária

à abordagem do problema da sua qualidade pela teoria da decisão.
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2.2 A Caracterização da Qualidade

2.2.1 O Conceito de Qualidade

Na visão fabril tradicional, o grau em que um produto atende s suas especificações re-

presenta a sua qualidade. Para o usuário ou consumidor, a sua satisfação com relação a um

produto mede a qualidade deste.

Nesta tese o conceito de qualidade será medido pela função utilidade, dentro do arcabouço

da teoria da decisão. Esta função fornece um critério analítico para a avaliação da qualidade

de um filme radiográfico (ou qualquer outro sistema de aquisição/armazenamento) que leva

em conta o uso específico que será feito do filme. Assim, por exemplo, um filme adequado para

se fazer uma mamografia, onde se espera poder detectar microcalcificações, não é adequado

para uma radiografia de tórax. Há, portanto, que se parametrizar um filme para que se

possa aferir a sua qualidade em termos de um índice que leve em conta esses parâmetros e a

finalidade da radiografia.

Há que se pensar também a questão da gestão da qualidade. Por mais tecnologia e

suporte técnico de que se disponha, existe toda uma questão de atitude, motivação, técnicas

administrativas e gerenciais enfim, que precisam ser levadas em conta para que um sistema

de controle de qualidade seja de fato implementado num serviço de radiologia. Outra questão

bastante interligada a esta diz respeito a um sistema de informa ções, baseado em bancos de

dados e ferramentas integradas de pesquisa operacional, estatística e matemática aplicada,

que possa dar apoio ao funcionamento de um tal controle de qualidade do filme radiográfico.

Para detalhes vide Cavalcanti (2000).

Sendo o conceito de qualidade um aspecto central deste trabalho, é interessante discorrer

um pouco mais sobre o assunto, seguindo a literatura existente.

Usualmente tem-se vários critérios relacionados com qualidade, que muitas vezes são sub-

jetivos, isto é, que variam de pessoa para pessoa, cada uma com seu próprio ponto de vista.

O interesse pela qualidade tem sido cada vez maior entre gestores de organizações dos mais

diversos ramos de negócios. Contudo, a qualidade continua sendo um termo facilmente mal

entendido. A citação a seguir rssalta a importância de se caracterizar, da melhor maneira

possível, o conceito de qualidade.

`É essencial um melhor entendimento do termo para que a qualidade possa
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assumir um papel estratégico" (Garvin, 1992).,

Para se alcançar e compreender a qualidade é necessário que se tenha uma clara visão do

enfoque a ser abordado.

Segundo Garvin (1992), pode-se identificar cinco abordagens principais para a definição

da qualidade:

1. a transcendente,

2. a baseada no produto,

3. a baseada no usuário,

4. a baseada na produção e

5. a baseada no valor.

1 Abordagem Transcendente

Um alto nível de realização, a "excelência inata?', algo universalmnente reconhecível, irre-

tocável, o melhor possível, é como esta abordagem define a qualidade. Esta visão diz que a

qualidade não tem definição precisa, nem critérios objetivos. Ela é reconhecida pela experi-

ência. Por exemplo, um paciente prefere um médico a outro por causa da empatia, rapport.

Um exemplo de carro de qualidade é o Rolls Royce.

"Na verdade, esta definição em seu aspecto mais primitivo não vai além da

alegação de que, qualquer que seja a natureza da qualidade, os gerentes conhece-

las-ão quando a virem" (Garvin, 1992).

"Qualidade não é uma idéia ou uma coisa concreta, mas uma terceira entidade

independente das duas, embora não se possa definir qualidade, sabe-se o que ela

é" (Pirsig, 1974).

2 Abordagem baseada no Produto

Esta visão da qualidade traduz-se de forma precisa e mensurável. Neste caso, pode-se

compara a qualidade de diferentes produtos de forma objetiva, o que não é possível na
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abordagem transcendente. A partir da qualidade dos ingredientes ou atributos do produto, é

feita esta comparação. Por exemplo: um tecido pode ser considerado de melhor qualidade se

possuir mais fios por cm.

Esta abordagem apresenta duas premissas básicas:

1. O valor do produto ou serviço está atrelado ao nível de qualidade, isto é: um produto

ou serviço é mais caro, quanto maior o nível de qualidade. A quantidade de atributos

contidos num produto representa a qualidade, logo, um preço mais caro devido a um

custo maior na produção. Se na fabricação de um produto levou-se em conta um grande

número de aspectos ou atributos positivos, buscando maximizá-los, é natural que o seu

custo se torne maior.

2. Esta visão da qualidade é objetiva, independente da preferência por um certo produto.

Apaxecem então algumas limitações, como na situação em que a avaliação da qualidade

é feita pela estética. Neste caso, diferenças de gostos não podem ser levadas em conta.

Abbott (1955) afirma que, a quantidade de alguns ingredientes ou atributos desejados de

um produto resultará em diferenças de qualidade.

3 Abordagem baseada no Usuário

Quando o propósito de um serviço ou produto é adequado, obtém-se a qualidade (Juran,

1988). A melhor qualidade de um serviço ou produto é medida através das necessidades e

desejos dos consumidores em serem melhor atendidos. Por exemplo, um carro de corrida não

é um produto de qualidade para andar nas ruas de uma cidade. Ou, para arar uma lavoura

não se pode exigir um produto de qualidade como um carro altamente luxuoso.

É importante saber que satisfação máxima não está no mesmo nível que a qualidade. Este

é o problema que surge nesta abordagem.

O deslocamento na curva de procura de determinado produto ou serviço, é o que representa

as diferenças da qualidade, na área econômica.

"Qualidade consiste na capacidade de satisfazer desejos..." (Corwin, 1968).
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4 Abordagem baseada na Produção

Nesta abordagem, a qualidade expressa-se pela conformidade especificada no projeto dos

produtos e/ou serviços livres de erros. A queda de qualidade ocorre se houver desvio nas

especificações. Com isto, um RolIs Royce é comparado a um "fusca?' se ambos forem feitos

dentro das suas especificações. O cumprimento de prazos e exatidão corresponde às especifi-

cações necessárias à análise de qualidade de um serviço, como, por exemplo: um diagnóstico

correto, ou cumprimento do horário de atendimento médico. A falha desta visão é a diferen-

ça entre qualidade para o consumidor e o que o produto oferece mesmo dentro de todas as

especificações do seu projeto, livre de defeitos, com baixo custo de produção, etc.

A engenharia de confiabilidade tem obrigação de se preocupar, no projeto, com um produto

ou um serviço. Enquanto isto, o controle estatístico da qualidade ocupa.se do processo de

produção.

Crosby (1979) referencia que a qualidade significa: conformidade com os requisitos". Ele

afirma que a qualidade é mensurável e objetiva. Porém, pode-se considerar a qualidade como

algo subjetivo, quando não existir claras exigências e padrões definidos. Segundo Crosby

(1979), o padrão ou standard é o -,;ro defeito", ou seja, "fazer a coisa certa na primeira vez,

e melhor na seguinte".

A inovação e a melhoria de um processo são limitadas quando define-se a qualidade como

conformidade com os requisitos. (Juran , 1988 e Deming, 1986)

`Qualidade é o grau em que um produto específico etá de acordo com um

projeto ou especificação" (Gilmore, 1974).

5 Abordagem baseada no Valor

Nesta abordagem, os custos e preços definem a qualidade, segundo a relação custo1

benefício. Os custos e os preços de produtos ou serviços, que têm o mesmo desempenho,

diferenciarão a sua qualidade.

"Qualidade é o grau de ecelência a um preço aceitável e o controle da varia-

-bilidade a um cto, aceitável" (Broh, 1982).
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Unificação das Cinco Abordagens

No enfoque da operação, a definição de qualidade mais completa seria a união das cinco

diferentes abordagens.

"Qualidade é a consistente conformidade com as epectativas dos consumido-

res", (Slack, et.al., 1996).

Baseada na produção, atender a uma especificação clara é responsabilidade da conformi-

dade. Quando ocorre um controle utilizando características de qualidade mensuráveis (abor-

dagem baseada no produto), diferente de um evento ao acaso, diz-se que a conformidade é

"consistente". As abordagens baseadas no usuário e no valor combinam-se no termo "expec-

tativas dos consumidores". O preço do produto ou serviço pode influenciar nas expectativas

dos consumidores.

As palavras "necessidades" ou "exigências" são utilizadas para definir qualidade, no lugar de

"expectativa"'. Porém, a organização precisa agradar totalmente ao consumidor, para atender

às `exigências». Ao atender aos requisitos básicos do consumidor, usa-se o termo "necessidade".

As expectativas de cada consumidor são formadas a partir de suas experiências passadas,

conhecimento individual, implicando isso um problema nesta definição de qualidade, pois

apresenta diferenças nos produtos ou serviços que, de fato, são devidas às diferentes percep-

ções. A definição de qualidade, para o consumidor, é tudo aquilo que ele percebe como tal.

Não haveria uma percepção homogênea, entre os consumidores, da qualidade do produto ou

serviço.

O grau de adequação, entre as expectativas dos consumidores e a percepção deles do

produto ou serviço, apresenta as visões da operação e do consumidor.

Vê-se, pelo exposto, que a ausência de uma sistemática formal, com bases mais científicas,

dificulta a apresentação do conceito de qualidade.

2.2.2 A Qualidade na Saúde

A qualidade é

"uam conjunto de propriedades de um serviço (produto) que o tornam adequado

à missão de uma organização (empresa) concebida como resposta as necessidades

e legítimas expectativas de seus clientes" (Mezomo, 1995).
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Um grande mestre da qualidade em saúde, Avedis Donabedian citado em Mezomo (1995),

diz que qualidade:

"é a propriedade da atenção médica que pode ser obtida em diversos graus e

níveis. Esta propriedade pode ser definida como a obtenção de maiores beneficias,

com os menores riscos para o paciente, beneficios estes que, por sua vez, se definem

em função do alcance de acordo com os recursos disponíveis e os valores sociais

existentes."

As razões das distorções na qualidade dos serviços médicos brasileiros são:

1. Uso inadequado, ou seja as necessidades da população não são atendidas;

2. Entre os estados e as cidades, a distribuição dos recursos é desigual;

3. Enquanto as moléstias tratadas são preveníveis, em algumas reas existe excessivo uso

de alta tecnologia médico-hospitalar;

4. A venda de medicamentos não tem o rigor exister'te em outros países como os Estados

Unidos; h uma venda liberal deles e uma utilização excessiva de medicamentos;

5. Desnecessidade de internações e da bateria de exames complementares;

6. A disputa por exames complementares ao diagnóstico lucrativos e cirurgias eletivas do

setor privado com o público;

7. A distribuição da verba da seguridade social tem mecanismos de controle ineficientes.

Vale salientar que a qualidade da imagem médica é um dos elos da cadeia da qualidade

da saúde.

2.2.3 A Aferição da Qualidade da Imagem Médica

O conhecimento da anatomia humana vem sendo adquirido ao longo de muitos anos.

Na época de Galeno (Encyclopwdia Britannica, 1994), esse conhecimento era baseado numa

analogia entre a anatomia de animais, mais especificamente de macacos, e a anatomia humana,

verificada em termos macroscópicos externos. Os animais eram sacrificados e dissecados, e
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a partir daí eram anotadas as suas estruturas anatômicas. Não se ousava dissecar cadáveres

humanos, entre outros motivos, por razões religiosas. A situação mudou abruptamente, depois

de mais de mil anos, com o trabalho do belga Andreas Vesalius, que tomou a iniciativa e o risco

de abrir cadáveres para buscar uma evidência mais forte a respeito da constituição do corpo

humano. O seu trabalho, intitulado De Humani Corporis9 Fabrica Libri Septem, publicado em

1543, representa um marco científico da mais alta importância. Vesalius é considerado por

muitos o pai da anatomia.

É claro que não se vai seccionar o corpo de um paciente para se fazer um diagnóstico, a

não ser em casos extremos (quando há necessidade de uma biópsia por excisão, por exemplo).

Surge então a necessidade de se "enxergar" o corpo humano por dentro, sem ter que seccioná-lo.

A Imagem

O conceito de imagem tem várias nuances, envolvendo aspectos físicos, matemáticos e

psicológicos. A palavra imagem tem portanto, uma composição semântica dependente muito

do contexto. É~ o que acontece nesta tese.

Normalmente a imagem é uma representação num plano de uma configuração espacial de

objetos tridimensionais. Esta representação evoluiu em diversas épocas, com a introdução

de conceitos e técnicas tais como ponto de fuga, perspectiva (isométrica, cavaleira, etc.), etc.

Fisicamente isto se traduz numa distribuição espacial bidimensional de cores. A sensação e

percepção de um espaço tridimensional a partir de uma tal distribuição plana, envolve me-

canismos psicológicos. Isto leva a uma certa flexibilidade semântica com relação à palavra

imagem. Em termos de uma representação matemática, ela pode ser considerada como uma

distribuição plana do espectro de cores. Outros elementos matemáticos podem ser introduzi-

dos de tal forma a caracterizar atributos como textura, contraste, nitidez, etc.

Existem vários métodos de obtenção de imagens que são úteis no contexto da medicina,

envolvendo diversas tecnologias (ICRU 1996):

1. Raios-X

2. Medicina Nuclear (cintilografia)

3. Ultrassonografla
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4. Ressonância Magnética

5. Termografia

6. Impedância

7. Biomagnética

8. Absorção de Luz.

Avaliação de Tecnologia

O progresso trouxe grandes avanços na capacidade dos sistemas que produzem imagens,

acompanhados de aumentos na complexidade desses sistemas. Este progresso foi devido aos

avanços na engenharia eletrônica, particularmente pelo uso de técnicas digitais de aquisição,

processamento e apresentação de dados. O impacto foi grande e todos os ramos de imagem

médica foram significativamente afetados, mas os exemplos mais marcantes desta revolução

são: tomografia computadorizada por raios-x e imagem por ressonância magnética.

Todo avanço traz consigo novos problemas, e o ritmo das mudanças neste campo tem apre-

sentado um enorme desafio à questão da avaliação de tecnologia. Há uma necessidade urgente

de se responder a questões a respeito da eficácia comparativa entre as diversas modalidades,

e a otimização do sistema dentro de cada modalidade.

Até recentemente não era muito claro como melhor abordar essas questões. Duas tentativas

foram feitas. Uma delas foi o ensaio clínico. Os ensaios clínicos constituem uma maneira

óbvia de testar a efetividade de novas técnicas. Entretanto, tais estudos são dispendiosos

e levam muito tempo, e a tecnologia que eles procuram aferir é muito dinâmica; a taxa de

obsolescência é alta. No intervalo de tempo em que são realizados, as tecnologias evoluem

várias etapas à frente. A outra caracteriza-se pelas investigações em laboratórios na forma

de medidas físicas, tais como resolução espacial e nível de ruído em componentes ou sistemas

de imagem, mas esses enfoques não respondem à questão de como relacionar aquelas medidas

com o desempenho clínico dos sistemas.

Uma solução mais definitiva para a questão, preconizada em ICRU (1996), é o uso da teoria

da decisão. As características comuns de todas as modalidades de imagem (as tecnologias

atuais e as que possam vir a existir), ou seja, a existência de objetivos (função utilidade)
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e a presença da incerteza, permitem que as suas limitações sejam compreendidas por essa

abordagem, que além de propiciar um tratamento científico da questão, fornece, como se

verá nesta tese, os elementos para o estabelecimento de um procedimento sistemático para a

avaliação da qualidade neste contexto.

2.2.4 O Problema da Definição da Qualidade da Imagem

Uma imagem médica é uma representação da distribuição de alguma propriedade do corpo

humano que mostra a estrutura e/ou função de órgãos e tecidos sob investigação.

A diversidade de possíveis estruturas e funções relevantes para a diagnose clínica impõe

uma larga variedade de exigências em qualquer sistema de imagem. Assim, por exemplo,

a detecção de microcalcificações em mamiografla requer que os detalhes muito finos sejam

preservados, de forma que é necessário ter alto contraste e alta resolução espacial. Por outro

lado, a identificação de hemorragia cerebral em tomografia computadorizada (CT) por raios-X

requer sensibilidade às pequenas diferenças de contraste, mas frequentemente não exige uma

resolução espacial fina (capacidade de discriminar pequenas estruturas).

O ponto fundamental é que qualquer definição geral de qualidade de imagem deve con- 

siderar a efetividade com a qual a imagem pode ser usada para a finalidade para a qual foi

concebida. aí que entra em cena o conceito de função utilidade da teoria da decisao.

2.2.5 Caracterizações Típicas dos Sistemas de Imagem

Écomum descrever os sistemas em termos de quantidades fsicas que caracterizam vários

aspectos da sua medida. Por exemplo:

a) Medida de contraste na imagem entre tecidos diferentes.

b) Natureza detalhada da resolução espacial do sistema.

c) Quantidade e caráter do ruido da imagem.

Um ponto importante a ter em mente é que uma medida do desempenho do sistema,
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baseada na tarefa para o qual foi concebido, dependerá daqueles parâmetros físicos tanto

quanto da natureza detalhada da tarefa diagnósica, incluindo as dificuldades provenientes

da variabilidade e superposição de tecidos e estruturas anatómicas, e o grau com o qual a

informação fornecida pelo sistema de imagem é percebida pelo clínico. Há que se diferenciar o

mundo físico da mente do clínico. A complexidade da tarefa diagnóstica e o projeto físico do

sistema de imagem, impõem limitações na qualidade fundamental dos dados detectados da

imagem. Mesmo assim, a habilidade do observador humano em usar uma versão apresentada

dos dados pode frequentemente ser o fator limitante que afeta o diagnóstico resultante.

2.2.6 A Maquiagem da Imagem

Embora, em princípio, a capacidade digital de apresentação da imagem devesse levar a

uma extração ótima de informação detectada pelo leitor (clínico), na prática ela pode, da

mesma forma, impedir este processo. Por exemplo, não é difícil manipular uma imagem

apresentada, por enfatização de contraste e limiares de níveis de cinza, de tal maneira que os

detalhes clínicos relevantes não sejam mais perceptíveis na imagem.

Emerge naturalmente a questão: qual seria a verdadeira"' imagem? (fiel, verdadeira ou

prática, útil?)

Não se pode assumir sempre que a qualidade ('agradabilidade") da imagem apresentada

reflete a qualidade dos dados adquiridos pelo dispositivo de imagem. Por esta razão o processo

de imagem é concebido como acontecendo em dois estágios:

a) Primeiramente os dados são detectados ou capturados de um fluxo de radiação, ou de

outro método ou variável física, como ultrassom ou campo térmico (radiação infravermelha).

b) A imagem detectada é então processada e apresentada.

2.2.7 Critérios de Avaliação

Cada estágio do sistema de imagem pode ser avaliado pela medida ou cálculo de uma

dada habilidade do observador em desempenhar uma certa tarefa. O paradigma da teoria
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da decisão fornece o arcabouço para a análise quantitativa de ambos os estágios. É preciso

especificar a tarefa e a habilidade do observador.

Categorização das Tarefas

É possível distinguir os seguintes tipos básicos de tarefas de um observador (humano ou

não):

Classificação Envolve a atribuição de uma imagem a um de um número limitado de pos-

síveis grupos ou classes. Na sua forma mais simples, a classificação torna-se a tarefa de

detecção, sendo feita em uma de duas classes: ou a imagem mostra um desvio de uma es-

trutura normal, ou é normal, por exemplo. Um exemplo de detecção é o problema clínico

de identificar que existe uma metástase presente numa cintilografia óssea ou um nódulo num

pulmão numa radiografia de tórax.

Estimação Envolve a medida do valor de algum parâmetro (ou variável contínua) calculável

a partir de informação na imagem, como, por exemplo, o grau de estenose renal sugerido num

arteriograma renal.

Critérios de Qualidade de Imagem

A European Commission (1996) produziu recomendações paxa envolver a interação de três

importantes aspectos do processo de imagem: a qualidade diagnóstica da imagem radiográfi-

ca, a dose de radiação para o paciente e a escolha da técnica radiográfica adequada. Como não

é prático avaliar toda a extensão de procedimentos e exames radiológicos, foram escolhidos os

mais comuns, ou aqueles cuja dose ao paciente é significante, tais como: tórax, crânio, coluna

lombar, pelvis, aparelho urinário e mama. É afirmado ainda que, nenhum esforço tem sido

feito para obter um completo procedimento para exames. As preferências pessoal do radiolo-

gista, as condições locais e a situação particular da clínica é que determina a importância do

procedimento.

Os Critérios de Qualidade têm sido traçados pela EurQpean Commiss:on (1996), para os

seis tipos de exames radiográficos citados anteriormente. E considera a condecéncia com estes

critérios o primeiro e importante passo para assegurar o desempenho total satisfatório. O
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documento da European Commission (1996) têm como objetivos:

o adequada qualidade de imagem, para toda a Europa, e

o razoavelmente baixa dose de radiação ao paciente.

Segundo a European Commission (1996), os critérios de qualidade são apresentados para

um número de projeções de radiografias selecionadas, que são usadas na rotina de tipos

de exames de raios-X. Estes critérios são utilizados por radiologista, radiografistas e físicos

médicos como uma supervisão do desempenho do sistema de imagem. Para encorajar o uso

destes critérios de imagem, eles têm sido expressos na forma de avaliação visual pessoal,

e não através de medições físicas objetivas, pois elas requerem sofisticados equipamentos,

indisponíveis em muitos departamentos.

Os Critérios de Qualidades que estão listados na European Commission (1996), são divi-

didos em três partes:

1. Requisito Diagnóstico: Importantes estruturas anatómicas deveriam ser visíveis na ra-

diografia para que o diagnóstico seja exato. O posicionamento e a cooperação do paci-

ente, e outros aspectos técnicos do desempenho de um sistema de imagem influenciam

na qualidade de imagem. E estes critérios, também, deveriam conduzir para melhorar

os mecanismos que avaliam a possibilidade de utilizar uma nova técnica radiográfica ou

modificá-la e programar treinamentos com os trabalhadores radiológicos.

2. Critérios para Dose de Radiação ao Paciente: Valores referência são previstos à en-

trada de uma dose superficial para um paciente de tamanho padrão (vide Eturopean

Commision (1996)), para cada tipo de radiografia considerada.

3. Exemplo de Técnica de Radiografia Boa: Parâmetros técnicos de um conjunto de radi-

ografias usados para avaliar o desempenho de uma imagem boa, capaz de achar todos

os critérios de qualidade. os detalhes são também dados de uma combinação adequa,-

da de projetos de acessórios, condições geométricas e fatores usados nas tecnologias de

imagens por corrente de raios-X.

Observa.se que a avaliação de uma imagem realizada através dos Critérios de Qualidade

da European Commission (1996) dependerá muito da avaliação visual do especialista, ou seja

da sua percepção.
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2.2.8 Mecanismos Probabilfsticos

Os chamados mecanismos probabilisticos são as várias fontes de incertezas que são en-

contradas no processo de formação de uma imagem. Estas fontes precisam ser descritas e

representadas para melhor abordar a qualidade de um sistema de imagem, numa situação re-

al. Proveniente da terminologia das telecomunicações, estas incertezas são também chamadas

de ruídos. Os ruídos subjacentes a qualquer sistema de imagem são tratados, matematicamen-

te, através da probabilidade freqüjentista (a fonte do ruído é um aparato fsico), ou subjetiva

(a fonte do ruído é o grau de crença lógico ou psicológico do observador). É bom salientar

que o psicológico é subjetivo e mensurável, isto é, possível de ser tratado matematicamente.

A incerteza se manifesta sob diversas formas e precisa ser modelada adequadamente, quan-

do se avalia a qualidade de um sistema de imagem.

Há que se destacar vários mecanismos probabilísticos subjacentes ao processo de forma,

ção/aquisição de uma imagem:

1. Flutuações aleatórias que ocorrem naturalmente no processo de aquisição de da-dos (p.

ex., ruido de fótons).

2. Variações biológicas, tanto num mesmo paciente, como entre os pacientes numa popu-

lação.

3. Artefatos devido à inadequação dos dados que permanecem durante o processo de for-

mação da imagem.

4. Variabilidade intra,-observador e entre observadores.

Os efeitos dos mecanismos probabilísticos poderão causar problemas de diferentes níveis;

desde uma simples presença de um artefato facilmente reconhecido como tal, até um diagnós-

tico errado provocando a retirada de um órgão normal, no lugar de um outro deteriorado.

2.2.9 A Caracterfstica de Operação do Receptor - A Curva ROC

-Receiver Operating Characterístic

a curva que mostra a sensibilidade, taxa de verdadeiro positivo, como função

de (1- especificidade), taxa de falso positivo. Esta curva, mostrada na Figura 2.1, traduz a

superposição das duas populações numa medida quantitativa da qualidade da imagem.
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01% 100% Falso Positivo

Figura 2.1: Curva ROC

Observe-se a Figura 2.2. À medida que se desloca o limite de decisão, percorre-se a curva

ROC (Figura 2.1). Se a sensibilidade aumenta, isto é, se aumenta a fração de verdadeiro

Positivo (FVP), aumenta também a fração de falso positivo (FFP). Isto corresponde a deslocar

o limite de decisão para a esquerda.

Atualmente, os diagnósticos por imagem são analisados por observadores humanos, os

radiologistas, e isto ainda continuará por muito tempo, sendo portanto necessário inferir a

qualidade da imagem, através do julgamento empírico da medição do comportamento do ob-

servador. A ICRU (1996) sugere a análise da Curva de Operação do Receptor (Curva ROC

-Receiver Operating Characteristie). O princípio desta análise é que a imagem pode ser clas-

sificada em dois estados verdadeiros (em teoria da decisão são os estados da natureza), como

anormal e não anormal; presença e ausência de alguma anormalidade, sendo denominados

diagnósticos positivo e negativo. E o decisor tem que escolher entre apenas duas ações. Há

dois importantes tipos de erros, devidos aos mecanismos probabilísticos inerentes ao processo

de detecção visual:

1. Falso negativo: o observador não detecta a anormalidade na imagem, quando na

realidade existe.

2. Falso positivo: neste caso, o observador detecta a anormalidade quando na realidade

esta não existe.
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Paradigma da Teoria da Decisão
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Figura 2.2: Distribuições de casos normais e anormais.

A análise do comportamento do radiologista para relatar o diagnóstico é realizada a partir

da sua sensibilidade (taxa de pacientes que têm a anormalidade e que o diagnóstico é positivo)

e sua especificidade (taxa de pacientes que não têm a anormalidade e que o diagnóstico é

negativo), O observador precisa adotar critérios de decisão, que permitam afirmar se uma

imagem é positiva (tem anormalidade), a partir de uma negativa, e isto provoca limitações

no momento de diferenciar os tipos de erros. Se o critério de decisão do radiologista for muito

rígido (alto), a sua sensibilidade será baixa e em conseqüiência a sua especificidade será alta.

Um radiologista, diante de algumas radiográfias de tórax, decide adotar o critério de diag-

nosticar a presença de nódulos, quando seu grau de crença (lógico) da existência ultrapassar

um nível mínimo aceitável, evitando assim, uma grande quantidade de leituras falsos-positivas.

Vale salientar, que os exames de biopsia, clínicos e outros são usados para calcular a sensibi-

lidade e especificidade do radiologista. Eles funcionam como padrão ouro.

22



Plotando a sensibilidade versiu a especificidade do radiologista constrói-se a sua Curva

ROC, (ICRU, 1996).

O diagnóstico do radiologista será mais informativo, quanto maior for a área sob a curva.

O ponto em que houver uma igualdade, entre a sensibilidade e a especificidade, será o melhor

ponto de operação da curva. (Campello de Souza, 2001)

Esta curva também é utilizada para comparar dois tipos de exames complementares ou

dois instrumentos quaisquer. Ela teve origem em trabalhos da área de telecomunicações. As

referências são Perteson e Birdsall (1953), Perteson et. a. (1954), van Meter e MiddIeton

(1954), Tanner e Swets (1954), Ledley e Lusted (1959), Lusted (1971), Swets (1973) e McNeil

et. al.(1975).

2.2.10 Métodos Ffsicos de Aferição da Imagem

Existem vários métodos físicos de aferição da imagem. Entre eles pode-se citar:

1. Medidas dos Parâmetros Físicos.

2. Função de transferência de larga escala (macro) do sisteina, que mede a relação entre a

saída (p.ex., densidade ótica) e a entrada (p.ex., quanta de exposição) do sistema.

3. Propriedades de resolução espacial.

4. Propriedades do ruído.

Podem ser usadas métricas de diferença (p.ex., o erro médio quadrático), ou a teoria

estatística da decisão (formalismo do observador ideal, que busca minimizar as probabilidades

de erro; outros observadores). Estes são métodos provenientes da área de telecomunicações.

2.2.11 Abordagens Psicofísicas

A ICRU (1996) indica a abordagem psicoflsica como uma forma de medir o comportamento

dos especialistas (radiologista do serviço clínico), e incorporar à avaliação do comportamento

do sistema de imagem.
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Avaliação Subjetiva da Qualidade da Imagem

Todo método que utiliza julgamentos de observadores humanos é chamado de subjetivo.

Existem técnicas que transformam o julgamento do observador em resultados objetivos

refinados quantitativamente. Este julgamento subjetivo é fonte de tendência (viés), de prefe-

rência por algo especificamente desejado (esperado), do que por algo não comum, tornando

a avaliação da qualidade da imagem de menor confiança. Este julgamento, também, poderá

fornecer uma indicação de forças e fraquezas nos sistemas de imagens. As duas circunstâncias

em que este tipo de julgamento têm um valor potencial são quando:

1. A avaliação não utiliza nenhum método objetivo, porque a tecnologia possui uma nova

modalidade ou técnica de imagem, cuja evolução é tão rápida que se torna impossível

coletar as amostras de imagens necessárias num tratamento estatístico.

2. Ela pode fornecer um iight a respeito dos fatores que influenciam a qualidade da ima-

gem que podem ser perdidos nas abordagens que usam protocolos de estudos definidos

rigidamente.

Comparações subjetivas de qualidade de imagem focalizam, sistematicamente, a atenção

do observador em aspectos anatômicos específicos, normais ou patológicos, em visões similares

de uma certa imagem de paciente em duas modalidades diferentes. Por exemplo, usando 5

ou 7 pontos de uma escala, de intensidade, o observador precisa relatar a relativa fidelidade

com a qual cada aspecto é demonstrado nas duas modalidades. Inevitavelmente, os resultados

irão conter os viéses e variações dos diferentes observadores, no uso da escala ao relatar suas

impressões. Para defender os métodos subjetivos contra as fortes violações de objetividade,

usa-se uma amostra comum de pacientes e focaliza-se as atenções nos aspectos específicos da

imagem.

Outra técnica envolve a mesma imagem, porém com algumas alterações de parâmetros,

tentando obter o rank do observador, logicamente, usando um critério específico, como a niti-

dez da imagem. Ao utilizar muitas imagens diferentes para produzir a comparação dos ranks,

resultará num teste de preferências por algum meio de projeção da imagem. Este tipo de

estudo por ordenação deve ser beneficiado pelo desenvolvimento da técnica de escala multidi-

mensional, que determina um número dimensional, a partir de uma ordem de preferência de
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imagem ou julgamentos similares, para representar o resultado da determinação subjetiva de

preferência de imagem.

Método do Estimulo Constante

Este método consiste em apresentar um sinal sensorial, com características constantes,

para um observador, em várias ocasiões. Em seguida, o observador relata se o sinal, de fato

sempre presente, está sendo detectado. Então o nível de desempenho é representado pela

fraçào de vezes nas quais o observador foi capaz de detectar o sinal.

Existem muitos processos de decisões sensoriais que representam melhor a "teoria do limi-

ar", na qual a detecção de um estímulo só irá acontecer, se e somente se, ele ultrapassar um

limiar sensorial fixado, e os relatos de falsos positivos são atribuídos ao erro do observador.

No início da década de 50, a teoria do limiar deu lugar à teoria da decisão, onde a detecção

visual consta de um tradeoff entre as frequências de verdadeiros e de falsos positivos. Vale

salientar que, o conjunto de critérios de decisão, que o observador escolhe adotar, influenciará

nos resultados do experimento. A taxa de detecção de um observador é entre O e 100% depen-

dendo dos critérios de decisão. Há um compromisso nos resultados dos métodos de estímulos

constantes, porque a variabilidade dos critérios de decisão do observad or não é levada em

conta, e segundo a ICRU (1996), esta importante fonte de variação não pode ser controlada.

O resultado deste método depende muito da habilidade de cada decisor, em constatar a

fração do falso positivo que seria produzida quando os testes negativos são apresentados. E

ainda, depende da habilidade do observador em resistir à tentação de seguir um "pensamento

desejado". Por causa destas considerações, não se deve recomendar, geralmente, este método

para a avaliação da qualidade de imagem.

Precisão Diagnóstica

Misturados no teste estão os casos positivos e negativos de diagnóstico; obtém-se a per-

centagem de diagnósticos corretos, que é a forma em que muitos pesquisadores relatam os

resultados de seus testes médicos. Esta percentagem é um índice conhecido como precisão

diagnóstica, e que possui uma validade extremamente limitada, porque (ICRU, 1996):

o depende fortemente da prevalência de casos positivos;
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• depende do nível critico do observador;

• não revela o balanço dos erros falsos positivos e negativos, provocando muitas con-

seqilências clínicas.

A precisão diagnóstica é usada por alguns autores como Swets e Pickett (1982) e Getty

et a. (1988), para indicar o comportamento da detecção de doença como medida da curva

ROC, e resumida, por exemplo, pela área sob esta curva.

Experimentos Contraste-Detalhe

Segundo a ICRU (1996):

<'m diagrama de contraste-detalhe traça o grdfico do contraste mínimo detec-

tdvel de um aspecto (sinal) da imagem como umna função de seu diâmetro."`

As medidas deste diagrama são feitas utilizando um phantom Rose-Burger (Burger, 1949;

1650; Rose, 1948; 1973), nas quais um array retangular projeta uma imagem simples com um

sinal virtual (quadrado ou circular). A disposição do array é a seguinte: o diâmetro muda

monotonicamente com as linhas e o contraste com as colunas. Solicita-se então ao observador

dizer qual é o sinal de menor contraste, em cada linha, que é considerado detectável.

Este método é diferente do estímulo-constante, porém possui a mesma limitação: o nível

de confiança crítico adotado pelo observador influenciará os seus resultados, que dependerão

também da habilidade em manter uma potencialmente baixa (mas nunca medida) taxa de

falso positivo durante o estímulo, e da resistência ao pensamento desejado" (Loo et a.,

1983). A sua estatística é pobre, pois apenas estima que os dados possuem poucos ou simples

ruídos de imagem, comprometendo a validade do experimento contraste-detalhe. A utilização

deste método, para a avaliação da qualidade da imagem, só deve ser feita como ferramenta

exploratória grosseira.

Alvos de Resolução

Este método diferencia-se do anterior apenas um pouco, pois o phantom usado é formado

por grupos de barras, diferenciados pelo espaçamento e contraste. Neste caso, determina-se

quais os grupos de barras que são distinguíveis na imagem e quais não (resolução). O sistema
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de imagem apresenta sua capacidade de resolução através dos resultados deste método, que

podem ser ligados resolução do dispositivo como expresso pela Função de Espalhamento

Linear (LSF - Line Spread Function) e a Função de Transferência Modulada. O resultado

encontrado pode ser uma função sensível ao contraste de barras, quando a imagem em tes-

te possuir um ruido limitado. Esta metodologia é alvo das mesmas criticas da abordagem

contraste-detalhe. Este método é rápido e simples podendo ser incorporado para garantir

a qualidade do serviço no di&a-dia, porém não é apropriado para estudos fundamentais da

qualidade da imagem.

Experimentos de Escolha Forçada

Este outro método precisa de mais de uma área projetável, nas quais um alvo conhecido

será localizado em um campo e noutros não. A identificação de qual campo contém o alvo

fica por parte do observador. Este tipo de experimento pode ser de duas ou múltipas alter-

nativas (duas e múltiplas áreas de projeção respectivamente). Esses experimentos são mais

reprodutíveis e sem interpretações ambíguas.

É um método, que também pode ser usado para construir o diagrama contraste-detalhe,

para obter um percentual especifico de respostas corretas num experimento de escolha forçada

com múltiplas alternativas.

Resposta graduada (curva ROC)

A origem deste método deve-se à necessidade de se obter um nível conflável do observador

numa forma similar às práticas médicas, e ao mesmo tempo evitando os problemas associ-

ados a um critério interno de decisão. Algumas imagens, com e sem alvos (características

peculiares, como infiltrações, pequenos tumores, etc.), são mostradas individualmente. Numa

escala predefinida, perguntas graduadas são feitas ao observador, com o intuito de saber, qual

o seu grau de certeza que um alvo está presente na imagem. A curva ROC é formada a

partir das análises de tradeoff entre fracção de falso positivo e fração de verdadeiro positivo

dos dados coletados pelas perguntas gradua-das. Obtém-se, então, uma visão importante do

.Custo/benefício clínico.

Alguns resultados da psicologia coguitiva são coletados a seguir.
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2.3 Sensação e Percepção

A psicologia cognitiva mostra que todo processo mental se inicia ou é condicionado pela

percepção. A percepção influencia fortemente os componentes físicos e emocionais que direci-

onam o comportamento e a ação (Pinker, 1998 e Campello de Souza, 2000). Algumas visões

do assunto são:

1. Behaviorismo: A percepção é somente a captação de estímulos ambientais;

2. Gestalt: A percepção depende principalmente da significância, organização e interre-

lação dos estímulos, ou seja, da informação presente neles;

3. Processamento da Informação: Os estímulos sensoriais são os dados que, quando

processados, produzem a percepção;

4. Piaget: A percepção é o fruto de estruturas lógicas que integram sensações e movimen-

tos;

5. Vergnaud: A percepção integra esquemas sensoriomotores dentro de conceitos, freqiien-

tementr via um processo mediado por amplificadores culturais;

6. Vygotsky: A percepção é a forma de interpretar o mundo que é aprendida pelo indi-

viduo, sendo o processo condicionado decisivamente pela sua inserção numa sociedade

e cultura.

2.3.1 Formas de Mediação

A mediação diz respeito ao fenômeno de veiculação dos estímulos externos até o ser cog-

noscente. Ela pode ser classificada em:

1. Psicofisica: Física do objeto e do ambiente via órgãos sensoriais;

2. Social: Interação em grupo via habilidades sociais;

3. Cultural: Sistemas simbólicos, práticas e artefatos via conhecimento tradicional e for-

mal;

4. Hipercultura: Dispositivos computacionais e seus impactos culturais via o domínio da

tecnologia.
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2.3.2 Fatores Que Influem na Percepção

1. Características do Observador: Fisiologia, habilidades, conhecimentos, preferências,

posicionamento e inserção situacional;

2. Características do Objeto: Natureza concreta ou abstrata, manifestações físicas,

inserção situacional;

3. Características da Situação: Espaço, tempo, matéria e energia do ambiente, con-

texto social e cultural, mecanismos de mediação.

2.3.3 Usos Semiáticos dos Conceitos de Percepção

1. Sinalização nos Serviços de Radiologia: Elaboração e implementação de placas,

sinais e avisos mais visíveis, compreensíveis e eficazes;

2. Comunicação entre Radiologistas: Estruturação de formatos de documentação mé-

dica (laudos, fichas, imagens impressas, etc.) paa veicular informação de modo mais

inteligível e rapidamente assimilável;

3. Comunicação entre os Radiologistas e os demais Médicos: Formatação de docu-

mentação médica (laudos, fichas, imagens impressas, etc.), mensagens e relatórios para

otimizar o contato com os médicos que requisitam os exames radiológicos;

Quando um radiologista examina uma radiografia sob um negatoscópio, vários desses me-

canismos psicológicos se fazem presentes. A imagem física propriamente dita, é fruto, entre

outras coisas, do campo luminoso do negatoscópio. Se este não for adequadamente unifor-

me, poderá haver uma má interpretação, devida ao mecanismo da interação entre sensação e

percepção do radiologista. Não apenas esta manifestação de natureza concreta (não homoge-

neidade do campo luminoso do negatoscópio), mas também as de natureza abstrata intervêm

(o radiologista pode ter uma expectativa quanto ao que vai encontrar), dependendo da inser-

ção situacional. Essa interação entre a sensação e a percepção tem que ser levada em conta.

De qualquer maneira, fica clara a importância de boas projetos de negatoscópios, levando em

consideração estes aspectos psicológicos, paxa a qualidade dos diagnósticos em radiologia.
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2.3.4 Usos Operacionais dos Conceitos de Percepção

1. Adequação do Ambiente de Trabalho: Formatação e estruturação de elementos do

local de trabalho de modo a promover o conforto, o bem-estar, os sentimentos positivos

e o desejo de produzir do radiologista;

2. Gerência do Conhecimento do Radiologista: Estabelecimento de padrões e forma,-

tos para a representação de dados e informações de diversos tipos de modo a promover,

através de uma ergonomia cognitiva, a produção e aplicação do conhecimento no esta-

belecimento de diagnósticos;

3. Tomada de Decisões (Diagnósticos): Estabelecimento da relação entre percepção e

fato, ou entre diferentes percepções acerca de um mesmo fato, para se estimar as «reais"

características deste último a partir de observações humanas, permitindo o aprimora-

mento do processo decisório pela melhor qualidade dos seus subsídios (a curva ROC do

radiologista).

2.3.5 Os Mecanism>s Psicológicos em Ação na Percepção da Imagem

A imagem da Figura 2.3 é um exemplo de como os aspectos psicológicos agem na questão

da percepção de uma imagem. Olhando de perto, naturalmente, como se estivesse lendo, a

imagem não "diz" muita coisa, porém afastando-se a imagem dos olhos e fitando-a, de longe,

percebe-se claramente uma imagem conhecida.

Figura 2.3: Imagem digitalizada; efeito psicológico
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Trata-se de uma fotografia de Bili Gates.

Percebe-se então que a aplicação da teoria da decisão na avaliação da qualidade da ima-

gem médica, ou do filme radiográfico, não se circunscreve apenas à questão da estimação da

imagem, com critérios quadráticos ou do observador ideal, ou outros critérios que levem em

consideração apenas a questão da precisão.

Outros exemplos de fenômenos psicológicos podem ser vistos nas figuras de 2.4 até 2.7.

Figura 2.4: Jovem ou velha? (Efeito psicológico)

Figura 2.5: Homem tocando sax ou rosto~~~~~~~~~~~~.. de muhe?.Efio.siolgio

.. . .. . .. ....



... . .. ... .................... .. .....................

........ .. .
.... .... ........ .. . .. ..... .... .... ..... .. .. .... . ... ... ... ... ... ..

.. .... .. . .. ... ...........................

.... ..... .
....... ..... .. ............................................. ... ........ ..... ....

.. ........ .... ..
.... .. ....

. .. ... ......

... .. ... ... .. .. ..

Figura 26: Um coelho ou um pato? (Efeito psicológico)

.. ...... .. ... . . ... .... .......... ....... .......... .. . ........... ....... .... . .......

.... ... . .....

..... . .. .....
. ........ ......

... .. ........

Figura 27: Um índio ou um esquimó? (Efeito psicológico)

Não é simplesmente um problema de comunicação ou processamento de imagens. preciso

considerar também outros critérios que dependam da aplicação paxa a qual a imagem foi

gerada. Estes critérios são representados, na teoria da decisão, pela função utilidade de von

Neumann e Morgenstern 1944).
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2.4 Parametrização do Processo, de Avaliação da Qualida-

de de Imagens

A formação e as habilidades do especialista em qualquer serviço de diagnóstico por ima-

gem são responsáveis pelo correto diagnóstico, bem como pela qualidade das imagens geradas

no serviço. A qualidade do filme está relacionada aos vários procedimentos pelos quais passa

o filme, tais como: fabricação, armazenamento, manipulação, processamento, etc. A melhor

imagem será aquela que permita visualizar e identificar de forma precisa a informação diag-

nóstica contida nela. Os parâmetros físicos que caracterizam o conteúdo de uma imagem são

(ICRU ,1996):

1. Curva Característica;

2. Função de Transferência Modulada (MTF);

3. Espectro do Ruído (função de Wiener).

Estes parâmetros influem fortemente na precisão diagnóstica. O conhecimento de sua

relação com esta precisão é ainda parcial e fatores como a influência do observador e sua

formação prévia, presença de diversos ruidos anatômicos, etc., são difíceis de quantificar na

prática.

Em baixos níveis de qualidade dos parâmetros físicos, não se pode extrair informações da

radiografia para se realizar um diagnóstico aceitável.

É importante salientar que não é possível repetir várias radiografias, na procura da melhor,

por causa da dose de radiação que o paciente irá tomar. É~ preciso então fazer um controle de

qualidade.

Não há um procedimento universal para a avaliação da imagem, obrigando a se fazer

aproximações para o seu controle. As alternativas abrangem desde procedimentos físicos a

outros puramente clínicos.

No processo de avaliação da qualidade do diagnóstico por imagem com registro em filmes,

também é necessário parametrizar o process o de avaliação da qualidade dos filmes radiológicos.
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A Curva Característica

A relação entre exposição e a densidade óptica de uma imagem é descrita pela sua curva

característica. A Figura 2.8 mostra um exemplo dessa curva.

Curva Característica

3.5 -

Demsidade Máxim

25~ ~ ~~

3 2

O
CO

1 2 3 4 5
Log Exposição RIativa

-normal

Figura 2.8: Curva característica de um filme radiográfico

Existem vários métodos de obtenção da curva característica, tais como:

1. Variando a distância foco-película ou o tempo de exposição; Na obtenção da cur-

va característica dever-se-ia variar a taxa de exposição mantendo os tempos constantes.

O método para realizar isto é fazer as exposições a diferentes distâncias foco-película,

calculando as exposições a partir da lei do inverso do quadrado da distância. O méto-

do mais simples de se obter a curva característica é mantendo a distância constante e

alternando o tempo de exposição.

2. Utilizando uma cunha (filtro) escalonada; Os feixes de radiação são atenuados por

absorvedores de alumínio ou cobre de diferentes espessuras (cunha escalonada).
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3. Variando a corrente do tubo; Pode-se também variar a corrente do tubo para obter

a curva característica, porém há o inconveniente das possíveis flutuações na tensão ao

variar a corrente elétrica (mA).

4. Expondo o filme à luz de um sensitómetro; A sensitometria gera um padrão com

escalas de densidade em um filme radiográfico. A maioria dos sensitômetros permite

emissão do azul ou verde, para utilizar segundo a sensibilidade da emulsão do filme

utilizado no controle. Alguns utilizam emissões para sensibilidade de filmes de dupla

face.

A estabilidade da iluminação é um dos aspectos práticos mais importantes na correta

sensitometria. Normalmente, a fonte luminosa, que projeta a luz filtrada através das 21

escalas de diferentes "transmitâncias", é de alta estabilidade.

A simples apresentação de uma curva característica permite predizer a qualidade do filme.

Nesta tese usou-se a variação do tempo de exposição para a obtenção empírica da curva

característica de um filme.

As informações sobre os dois parâmetros físicos do filme, que serão descritos a seguir,

foram encontrados em Castillo (1998), ICRU (1996) e Haus e Jaskulski (1997).

A Função de Transferência Modulada

Éa ferramenta matemática que melhor permite caracterizar o grau de borrosidade ou

falta de nitidez em diferentes frequências espaciais de um sistema de imagem. Obtem-se a

variabilidade (variância) do grau de cinza (densidade ótica) em função de freqflências espaciais

com padrões de barras, que são medidas em pl/mm ( pares de linhas por milímetro). A MTF

(Modulation Tiransfer Function) representa a fidelidade na formação da imagem de um objeto.

Se o sistema reproduz fielmente o objeto a MTF -- 1, caso contrário, sua MTF < 1. Os

sistemas reais de formação de imagem apresentam maior degradação à medida que se aumenta

a frequência espacial.

Em CEN-NFD) (2000), define-se a função de transferência modulada (MTF) da seguinte

forma:
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"Esta é a magnitude da Trnsformada-Fourier (TF) normalizada da densidade

fica espacial diferenciada da função espalhamento de borda (edge spread function

- ESF). Isto descreve a função de falta de nitidez na digitalização (contraste de

transmissão como uma função do tamanho do objeto)"~

Os métodos de obtenção da MTF não são elementares do ponto de vista experimental.

São eles:

1. Transformada de Fourier de uma função linear;

2. Medida dos contrastes de uma função de onda quadrada.

A análise de uma imagem por sua MTF representa conceitualmente uma interpretação e

uma relação clara com a imagem, do ponto de vista clínico, porém os métodos de obter a

MTF de uma imagem não são elementares experimentalmente.

No caso de imagens radiográficas, os métodos mais utilizados são o de resposta a uma

função linear e a um teste de barras.

Schiabel (2000) aplica o método da fnção de transferência, usando a simulação para

avaliar o desempenho de um sistema radiográfico, especialmente a mamografia. O objetivo

é avaliar a homogeneidade no plano. Sua proposta é quantificar o critério estabelecido para

assegurar a qualidade da imagem em termos da nitidez relativa, dependendo da orientação e

posicionamento do objeto ao longo do campo de radiação.

Com base em alguns outros trabalhos seus (Schiabel et. a. (1993 e 1997)) e de outros

autores como Rossmann (1969) e Metz e Doi (1979), ele cria o Indice de Qualidade Relati-

va "Q", que é o valor numérico atribuído s curvas MTFs de cada orientação no campo de

radiação, representando quantitativamente o comportamento do sistema nesta orientação em

relação às demais, em termos percentuais.

O Espectro do Ruído

O ruido pode ser entendido como a componente sem informação percebida no brilho de

uma imagem, usualmente com uma distribuição aleatória.
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O aumento da sensibilidade dos sistemas de regitro implica uma maior significância do

ruído na limitação da qualidade do filme. A resolução e o ruído são dependentes e se rela-

cionam por meio do espectro de Wiener. Numa radiografia, ele foi classificado por Castillo

(1998) como:

1. estrutural: proveniente de algum dano nas estruturas físicas que compõem o meio no

qual será projetada a imagem. Por exemplo, no filme, problema na sua granulação, e a

montagem do conjunto filme-tela intensificadora;

2. quâlntico: Os feixes de ftons incidem, com distribuição aleatória, no sistema de ima-

gem.

O ruído quântico (dinâmica estocástica dos fótons) terá maior incidência na maioria das

situações, afetando especialmente os objetos de alta densidade ótica e baixo contraste. Uti-

lizando a corrente instantânea alta, tensões de pico baixas e receptores de imagem lentos,

pode-se reduzir este tipo de ruído. Pode-se afirmar que o ruído é amplificado com a melhoria

nos parâmetros sensitométricos (melhor contraste, mais sensibilidade) e na resolução, como

se observa na equação do espectro de ruído (espectro de Wiener):

Wiener(f) - - +R

onde f = objeto, y = gamma (parâmetro do filme; tem a ver com a função de autocorrelação

do processo estocástico envolvido) e R = erro. Sabe-se que:

. -Y2 aumenta com o contraste;

2. IMFT (f) 12 aumenta com a resolução;

3. W é inversamente proporcional ao número de ftons; maior densidade ótica; e

4. R é o ruído estrutural.
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interessante ressaltar a relação existent e entre o aumento da densidade ótica e o aumento

do ruído medido (a cran é alcançada por um número menor de fótons e portanto aumenta

o peso estatístico da flutuações quânticas) e a perda de percepção do ruído por parte do

observador a altas densidades (o olho humano não distingue pequenas diferenças de níveis de

cinza a densidades acima de 2.1 D.O.).

Em resumo, as características fundamentais do ruido radiográfico são:

1. Ruído Estrutural

(a) Granulação do filme.

(b) Estrutura da tela intensificadora.

2. Ruído Quântico

(a) Cresce ao aumentar a velocidade do sistema tela intensificadora-filme.

(b) Cresce ao aumentar o contraste sensitométrico.

(c) Cresce objetivamente com a densidade ótica.

(d) Decresce subjetivamente com a densidade ótica.

(e) Cresce ao melhorar a resolução do sistema.

2.5 Qualidade e Caracteristica da Imagem

Com o intuito de tornar mais clara a compreensão de como os mecanismos probabilísticos

podem agir, descreve-se agora, com um pouco mais de detalhe, o processo radiográfico.

As funções e estruturas do corpo humano não são visíveis ao olho humano. Diagnósticos

de condições anormais e planejamento de procedimentos terapéuticos são produzidos por

imagens criadas através de várias técnicas. De acordo com SprawIs (1987), a imagem médica

é considerada a janela do corpo, porém uma janela que não revela tudo. Os profissionais de

saúde utilizam diferentes métodos de imagem médica para observar diferentes características

do corpo humano. Plara cada método, utiliza-se uma faixa de qualidade na imagem e de

visibilidade estrutural, que dependerá das características do equipamento, da habilidade do
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operador e do compromisso com fatores, tais como: área de exposição do paciente à radiação

e o tempo de exposição.

No processo de obtenção da imagem médica, cinco componentes são mais importantes: o

paciente, o sistema de imagem, o operador de imagem, a imagem e o observador. Eles podem

ser variados de acordo com o sistema utilizado, tais como: telas intensificadoras (écrans) na

radiografia, transdutores na sonografla ou bobinas na ressonância magnética. O objetivo é

fazer um objeto, ou uma condição interna do corpo humano, visível ao observador. Esta

visibilidade de aspectos anatômicos específicos depende das características do sistema de ima-

gem e da tecnologia em que a imagem será realizada (raios-X, cintilografia, etc.). O melhor

sistema de imagem precisa ter um número considerável de variáveis, que serão selecionadas

pelo operador. Muitas variáveis são quantidades físicas ajustáveis associadas ao processo de

aquisição da imagem, tais como: alta tensão em radiografia, ganho na sonografia e tempo

de repetição (TE) em ressonância magnética, etc. Os valores selecionados determinarão a

qualidade da imagem e a visibilidade de aspectos específicos do corpo.

A qualidade da imagem, as condições visuais e o desempenho característico do observador

são os três importantes fatores que, combinados, irão influenciar na habilidade do observador

em detectar sinais de processos patológicos.

O método da formação da imagem, as características do equipamento e as variáveis da

imagem selecionadas pelo operador, determinam a qualidade da imagem médica. A qualidade

da imagem, por assim dizer, intrínseca, é a composição de cincos fatores: contraste, nitidez,

ruido, atefatos e distorções.

"A tarefa de todo sistema de imagem é traduzir um tecido específico em imagem

de tons de cinza ou cores. Se o contraste é adequado, o objeto serrd visível O grau

de contraste na imagem depende das características do objeto e do sistema de

imagem." (Sprawls, 1987).

2.5.1 Contraste da Imagem e do Objeto

O contraste da imagem é a característica mais fundamental da imagem e pode ser na

forma de diferentes tons de cinza, intensidade luminosa ou cores. A palavra contraste quer

dizer diferença.
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Segundo Sprawls (1987), o contraste físico de um, objeto deve representar a diferença em

uma ou mais características de tecidos que o formam. É a diferença em exposição na região

em que os raios-X ultrapassam o objeto e na região background. Por exemp lo, em radiografia,

objetos podem ter imagem relativa aos seus tecidos vizinhos, se existir uma adequada diferença

em cada densidade, ou número atômico, e se o objeto for suficientemente focado.

A diferença entre dois pontos especfficos ou áreas de uma imagem é determinada pelo

contraste. Na maioria dos casos, o interesse ocorre no contraste entre uma estrutura específica

ou objeto na imagem e a área ao redor dela ou seu background.

2.5.2 Sensibilidade do contraste

Esta é uma característica do sistema de imagem que relaciona o contraste de imagem com

o contraste do objeto. É definida como o nível de contraste necessário para visualizar um

objeto numa imagem. Ela depende dos métodos e das características da imagem.

O contraste da imagem e, consequentemente, a visualização dos objetos no corpo humano,

aumentam proporcionalmente com a sensibilidade do contraste. Uma sensibilidade baixa

do contraste só pernmitirá visualizar objetos com altos contrastes (por exemplo, os de alta

concentração de iodo). Porém, tanto os objetos de baixo como os de alto contraste serão

detectáveis quando a sensibilidade do contraste for alta.

As interações Compton dos feixes de raios-X com o corpo humano produzem radiação

espalhada. Parte desta radiação irá se unir com o feixe primário, contribuindo para a exposição

no filme e, em conseqüência, reduzindo o contraste da imagem, resultando em perda de

qualidade.

Esta característica representa a habilidade do sistema de imagem em transformar o con-

traste do objeto em contraste de imagem.

2.5.3 Borrosidade (Biur)

Os métodos utilizados para realizar exames de imagem precisam ser capazes de identificar

os detalhes que compõem a imagem, tais como: pequenas estruturas, alguns aspectos e objetos

associados à anatomia e várias condições patológicas do corpo humano. Contudo, conforme

mencionado por SprawIs (1987), seja qual for o sistema de aquisição de imagem sempre haverá
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a borrosidade, tornando a imagem difusa. Por exemplo, uma imagem de miamografla possui

aproximadamente 0,15 mim de área borrada, porém uma imagem resultante de uma gamma

câmara tem aproximadamente 15 mm.

A forma da borrosidade de um pequeno ponto varia devido à forma do colimador:

1. Redonda: o tubo do intensificador de imagem e a tela intensificadora de alguns sistemas

de raios-X;

2. Quadrada: as dimensões do pizel da imagem ou voxel do tecido de muitos sistemas

digitais de imagem (angiografia, CT, MIRI, etc);

3. Alongada: os movimentos durante o processo da obtenção da imagem.

Vale salientar que uma variedade de formas de borrosidade ocorre por causa do ponto

focal do tubo dos raios-X.

A borrosidade pode ser representada por sua distribuição de intensidade associada ao seu.

tamanho e sua forma. Esta distribuição identifica como a imagem pontual é difusa dentro da

área borrada.

As médias de um contorno de intensidade determinam, usualmente, a real distribuição da

intensidade da imagem, dentro da área borrada. A distribuição pode ser Uniforme (algumas

fontes), ou Gauissiana (a maioria das fontes). Porém, a distribuição Gaussiana tende a enfati-

zar a borrosidade. Por isso, Sprawls (1987) considera a distribuição Uniforme mais adequada

para a qualidade de imagem, do que a distribuição Gaussiana.

Segundo Haus e Jaskulski (1997) as causas da borrosidade ou falta de nitidez são originadas

de:

1. Movimento;

2. Borrosidade da geometria; e,

3. Borrosidade do receptor.

A borrosidade de uma iniagem condiciona a nitidez de bordo de uma imagem. Segundo

Haus e Jaskulski (1997),
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"A magnitude da densidade mudaráf sobre a fronteira, ou a diferença de densi-

dade entre a estrutura de interesse e as dos arredores. A borrosidade é a largura

da região de transição na radiografia, onde a densidade muda entre a estrutura de

interesse e seus arredores."`

Trata-se, portanto, de uma região de indefinição.

Haus e Jaskulski (1997) informam que um aumento dos contrastes de objeto e filme per-

ceptivelmente irá resultar numa melhor fronteira, e conseqfientemente em uma nitidez radio-

gráfica melhor. Isto é, a nitidez melhora à medida em que melhora a visibilidade das bordas

da imagem por causa da diferença de densidade entre os seus grãos aumentam, mantendo

invariantes os demais fatores.

Ele também apresenta os métodos utilizados na obtenção das medidas e evoluções da

borração da imagem:

1. Função de Resposta a uma Onda-Quadrada (SWR);

2. Função de Transferência, Modulada (MTF);

3. Função de Espalhamento Linear (LSF);

4. Função de Resposta da Borda; e,

5. Taxa de Resolução de Erro de Barra.

Em radiologia usando filmes, o processamento dele não afeta significativamente a borrosi-

dade da imagem.

Maiores detalhes podem ser encontrados em Haus e Jaskulski (1997), e SprawIs (1987).

2.5.4 Ruído Rtadiográfico

O ruído radiográfico é caracterizado pelas variações aleatórias de densidade ótica em uma

radiografia que prejudica a distinção do objeto em foco. Essas variações não têm causas espe-

cificas. São espúrias. O que se pode tentar fazer é modelar, matematicamente, o mecanismo

probabilistico subjacente, com o intuito de fazer inferências ou tomar decisões.
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2.5.5 Mancha Raiográfica

Neste caso, a variação da densidade é provocada pela tela intensificadora, quando esta é

exposta à radiação-X uniforme. Seus componentes são:

1. mancha da estrutura: provocada pela não uniformidade na estrutura da tela inten-

sificadora. Como afirmam H-aus e Jaskulski (1997), trata-se de uma

"não homogeneização da camada de fóisforo, tal como o acúmulo dos cris-

tais de fósforo ou variação na colagem, resultando na variação da quantidade

de luz produzida na tela e, por conseguinte, flutuações da densidade do filme. "

2. granulosidade do filme: é provocada pela exposição do filme à uma fonte de luz,

juntamente com a distribuição aleatória de depósitos de prata revelada. Esta fonte de

luz não faz parte da tela intensificadora;

3. mancha quantum: produzida pela exposição de luz que atinge o filme, originada pela

tela intensificadora. Esta é considerada por Haus e Jaskulski (1997) como a maior

responsável pelo ruído de imagem.

Éo mesmo efeito que ocorre quando uma pessoa entra numa sala escura e tenta visualizar

objetos dentro dela, após ter vindo de outra sala bastante iluminada. Depois de um

certo tempo de adaptação ao escuro, o resultado será a visualização de detalhe dos

objetos, porém surgirão manchas nestas imagens. O aumento da mancha quantum

ocorre quando a taxa de absorção dos raios-X é diminuída. A mancha quantum aparece

em todas as imagens filme-tela, mas é possível conviver com ela até que não prejudique

a interpretação da imagem, principalmente as que têm objetos de baixo contraste. Os

fatores que provocam impactos negativos são: absorção, eficiência do conversor de tela,

qualidade da radiação, velocidade do filme e contraste do filme. Os objetos de baixo

contraste (cistos ou lesões de tecidos finos) são os mais afetados pela mancha quantum.

2.5.6 Artefatos

São os aspectos de imagens que surgem, mas não fazem parte de alguma estrutura do

corpo humano ou de algum objeto. A exposição imprópria e o manuseio, processamento
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e armazenamiento impróprios, provocam defeitos na radiografia, resultando em variações de

densidade ótica chamadas de axtefatos, conforme Haus e Jaskulski (1997) e SprawIs (1987).

2.5.7 Condições de Visualização

Uma boa visibilidade, conforto e o mínimo de cansaço são as condições necessárias para

se interpretar uma imagem radiológica. O brilho da luz do negatoscópio precisa ser uniforme

com variação gradual, objetivando ter um nível de luminosidade suficiente para iluminar todas

as partes de interesse na radiografia.

Ao reduzir o nível de luz ambiente, evitando o reflexo na superfície do negatoscópio e

reduzindo ao mínimo o clarão (glare), torna-se possível ver os detalhes da radiografia.

O controle de qualidade dos negatoscópios utiliza um phantom para verificar suas condições

de operação.

2.5.8 Visibilidade de Detalhes ou Resolução

A presença de borrosidade nos processos de imagem reduz a visibilidade de detalhes,

como objetos e estruturas pequenos, impondo um limite na quantidade de detalhes que serão

observados pelo médico, no momento do diagnóstico. Isto ocorre, porque a borrosidade produz

uma imagem difusa, onde o contraste e a visibilidade de pequenos objetos, dentro do corpo

humano, são reduzidos. Ela aparece em todos os métodos de obtenção de imagens médicas e

é classificada como baixa, média e alta borrosidade.

Como encontra-se em Sprawls (1987), numa imagem em que o valor da borrosidade é

menor do que o tamanho do objeto, a redução do contraste não aetaxá a detecção dele.

Porém, quando a quantidade da borrosidade aproxima-se do tamanho do objeto, o contraste

do objeto afetará significantemente, prejudicando na visibilidade da imagem.

A redução do contraste e da visibilidade de pequenos objetos são causadas diretamente

pelo efeito da borrosidade e aumento da penetração dos raios-X.

A falta de nitidez é uma consequência da borrosidade. Uma imagem apresenta nitidez,

especialmente, na visualização de suas fronteiras e suas extremidades, detalhadamente.

No inicio do surgimento da radiografia, usava-se a descrição da falta da nitidez ou borro-

sidade como sendo penumbra produzida pelo ponto focal do tubo de raios-X. A penumbra é
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a palavra usada pela astronomia que significa a falta de nitidez das fronteiras da Lua, na sua

sombra, devido ao seu tamanho finito. Porém, ela não é apropriada para descrever a falta de

nitidez ou borrosidade de uma imagem.

A diferenciação ou separação dos objetos inteiramente juntos por parte do sistema de

imagem, descreve a resolução deste sistema. A capacidade de resolução de um sistema de

imagem é frequentemente usada para avaliar a borrosidade do mesmo. Esta medida é feita

através de um objeto-teste, que consiste de faixas de chumbo paralelas e separadas por uma

distância igual ao tamanho das faixas. A medida de uma faixa mais a distância que separa

duas faixas adjacentes é feita em pares de linhas por unidade de comprimento lp/cm ou lp/mm.

Esta forma de apresentar a medida corresponde à freqülência espacial. As altas freqülências

espaciais e o objeto-teste são formas de avaliar um sistema de imagem.

Apresenta-se a seguir o efeito da borrosidade na resolução:

`A orma da curva depende da fonte principal e da distribuição da borrosidade

dentro do istema'; conforme Sprawls (1987).

2.6 O Filme Radiográfico

O filme radiográfico é utilizado para armazenar a maioria das imagens médicas produzi-

das por raios-X para diagnóstico e para planejamento de tratamento de radioterapia. Ele é

composto basicamente de duas partes:

Base: é o suporte do filme, de fácil manuseio, inquebrável e rígido para ficar dentro de

uma caixa (chassis). É uma estrutura de celulose ou poliéster, envolvida por camadas de

emulsão. Uma camada adesiva permite um contato mais adequado e também integridade

durante o seu uso e revelação.

Emulsão: é o material onde se produz informações para a caracterização da imagem

através da interação dos raios-X. É uma mistura homogênea de gelatina com cristais de

prata, que transmite luz e é porosa o suficiente para que durante o processamento químico

haja penetração da solução nos cristais de prata. A interação dos átomos dos raios-X com os

cristais de prata resulta na formação da imagem latente sobre o filme.
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2.6.1 Formação da Imagem

Todas as emulsões fotográficas têm algum grau de sensibilidade à luz comum, raios-X e

raios gama. O fenômeno fsico-químico que ocorre com os filmes, ao serem atingidos por

raios-X, foi descrito por Becker (1966), Seemann(1969) e Sprawls (1987). Becker (1966)

mostra, detalhadamente, o principio físico-químico da formação da imagem fotográfica que

acontece quando a emulsão é atingida pelos feixes de radiação, que em seguida é submetida

ao processo de revelação, atingindo então o resultado desejado, que é a imagem do objeto

em estudo. Seemann(1969) e SprawIs (1987), também apresentam todo o procedimento pelo

qual passa o filme, a partir do recebimento da radiação até a formação da imagem latente e

finalizando na imagem visível, depois que ele é revelado. Isto será descrito a seguir.

O procedimento da formação da imagem radiográfica passa por duas etapas. A primeira

é chamada por Sprawls (1987) de processo fotográfico, em que o filme é exposto à luz e forma

uma imagem latente, invisível a olho nú. A segunda é o processo químico que transforma

a imagem latente em visível com diferentes graus de cinza. Esta última etapa consiste no

processo de revelação. Um filme possui em sua emulsão um grande número de ons de prata,

com ca-~3a positiva, e de brometo, com elétrons em excesso. Cada grão (cristal de prata) tem

uma estrutura defeituosa chamada de "ponto sensível".

Segundo SprawIs (1987) os passos para a formação da imagem latente são:

1. Os ons absorvem os fótons de luz, liberando o elétron extra e o movendo para a partícula

defeituosa, tornando-a carregada negativamente.

2. Os ons de prata carregados positivamente serão atraidos por esta partícula defeituosa

(sensível a fótons de luz).

3. Quando a partícula atinge o on de prata, ocorre a neutralização do elétron pela carga

positiva.

4. A neutralização transforma os ons de prata em átomos de prata metálica preta.

5. As repetidas vezes que ocorrem este processo formarão um arranjo permanente, a partir

do agrupamento da prata metálica na partícula defeituosa.

A exposição é responsável pelo número de grãos de prata da emulsão que atingirão o estado

de prata métalica. Neste momento, não é possível visualizar quais os grãos que receberão

46



Sem Exposição

Exposiçio

Revelação QuIrnica

Revelação~

Figura 2.9: Formação da Imagem (Sprawls, 1987)

exposições suficientes para tornar-se prata métalica. Porém, estes ficarão mais sensíveis à

ação do processo químico.

A Figura 2.9 permite uma visualização do fenômeno.

A imagem latente é a distribuição espacial dos grãos de prata ativados pela radiação que

atinge o filme. A imagem latente, passível de revelação (processamento químico) consiste

de partículas extremamente pequenas de prata, as quais são distribuídas em parte sobre a

superffcie e em parte dentro do cristal do sal de prata. Estas partículas são produzidas por dois

processos simultâneos, os quais ocorrem junto um do outro durante a adequada absorção de

energia: um processo eletrônico e um iônico. A operação paralela desses processos é descrita

em Becker (1966).

O processamento da imagem é a transformação química da imagem invisível (latente) na

visível. Os ons de prata da imagem latente são atingidos pelos elétrons que são atraidos
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pelos pontos sensíveis, transformando-os em prata metálica visível a olho nú. Geralmente,

esta transformação ocorre em um equipamento automático chamado de processadora, no qual

o filme entra e é transportado por um sistema de cilindros. As etapas do processamento são

descritas por SprawIs (1987) da seguinte forma: revelação, fixação, lavagem e secagem.

2.6.2 Processamento do Filme

Revelação: A redução química dos grãos de brometo de prata expostos à radiação X é o

processo que os converte em prata metálica visível. Esta reação química deve ser otimizada

para que os cristais expostos sejam mais convertidos, e os não expostos menos convertidos,

seja no revelador ou num processsador automático. Após a revelação, os grãos de brometo de

prata restantes devem ser removidos para não escurecer o filme, com o passar do tempo.

Fixação: Nesta parte do processo, os cristais de prata, que não foram transformados em

prata metálica preta, são retirados da película, juntamente com todos os produtos químicos,

evitando a perda da qualidade da radiografia. Em seguida o filme é lavado e secado. O

controle do tempo, temperatura e concentração dos compostos das soluções é importante na

obtenção da imagem risível.

É bom lembrar que exposição, em radiologia, significa a quantidade de radiação (luz,

raios-X, raios gama, etc.) que impressiona uma certa região do filme. Exposição é a palavra

usada para resumir as condições radiográficas - tensão (kVp), corrente (mA) e tempo (s) ou

corrente e tempo (mAs), utilizadas na formação dos feixes pelo aparelho de raios-X.

2.6.3 Características do Filme

O enegrecimento, do filme depende da intensidade e do tempo de exposição da radiação

à qual foi submetido. Com isso, tem-se:

E =It (2.1)

onde E = exposição; = intensidade (potência por área; pode ser em W/M2); t = tempo

de exposição (tipicamente em segundos).

Exposição: é a quantidade de radiação à qual o filme foi submetido para formar a imagem

desejada.
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A exposição recebida pelo filme radiográfico, num~ exame de imagem, está relacionada à

tensão (kVp) e à corrente (mA) no tubo de raios-X, ao tempo de exposição (s), à distância

foco-filme e outros fatores técnicos. Então pode-se dizer que, a intensidade () é proporcional

ao produto da tensão (kVp) pela corrente (mA) aplicados ao tubo do aparelho de raios-X para

produzir os feixes (essa proporcionalidade tem a ver com a distância foco-filme). O0 tempo

de exposição (t) é a duração da aplicação dos feixes de raios-X. Seemann (1969) cita que a

"lei da reciprocidade fotográfica" é a que rege o fato do mesmo efeito fotoelétrico ser obtido a

partir da mesma exposição, independentemente da combinação It. Há falha nesta lei quando

se utiliza a tela intensificadora conhecida como "falha da lei da reciprocidade".

A densidade ática de um filme radiográfico é a medida do grau de enegrecimento dele.

Ela é expressa por:

D.O. = loglo(Io/I) (2.2)

onde D.O.= densidade ática, IO = intensidade de luz que entra no filme (W/M2), I = inten-

sidade de luz que sai do filme (W/m 2 ).

A forma de traduzir as diferentes exposições fue atingem o filme é diferenciando os níveis

de cinza da radiografia.

2.6.4 A Medição da Densidade Ótica

Comum a todos os métodos de obtenção da curva característica está a leitura das densi-

dades áticas alcançadas pela película, através de um densitômetro.

O densitômetro é o equipamento utilizado na medição da densidade ótica de um filme.

Este equipamento faz esta medida comparando a quantidade relativa da luz que entra, numa

área do filme processado, com a quantidade de luz que sai do filme. Tem-se que a opacidade

é a relação da luz que incide em uma região do filme, pela luz transmitida através desta região.

Tem-se ainda que a opacidade é o inverso da transmitância. Então:

D.O. = logl 0(Io/I) = oglopacdade) = og(/transmitância)

Observase o uso do logaritmo, pois os valores da opacidade são grandes (100, 1000 ou

10000). Na medicina, as radiografias possuem densidades óticas em um grande intervalo de

valores, desde 0,30 - regiões claras, até mais de 3,00 - áreas muito escuras, como é o caso de
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imgens mamográficas, que podem ter uma densidade.ótica, maior do que 4,00, segundo Haus

e Jakulski (1997).

R.equisitos do Densitômetro:

Algumas características são exigidas de um densitômetro, para que o mesmo possa ser

usado no levantamento da curva característica. Dentre elas pode-se citar:

1. Forma como transmite os dados coletados;

2. Diâmetro de leitura: ±2mm;

3. Precisão D.0. (densidade ótica) = 0,02;

4. Reprodutibilidade D.0. (densidade ótica) = 0,001;

5. Calibração segundo normas DIN ou ANSI.

A partir da coleta da luz que passa pelo diafragma, a quantidade de luz que é medida

pelo densitômetro pode ser de densidade difusa ou reflexa. Uma radiografia médica possui

diferentes densidades óticas, porque raios-X de diferentes intensidades são emitidos em dire-

ção a diferentes partes do corpo humano. Então, em uma radiografia, a densidade ótica varia

proporcionalmente com a intensidade () e o tempo de exposição(t). Observa-se que a expo-

sição e a densidade ótica não têm, em princípio, uma equação que expresse uma relação entre

elas. A curva obtida ao traçar um gráfico relacionando a densidade, em função do logaritmo

da exposição relativa, será a representação desta relação. Para construir esta curva, pode-se

variar a intensidade mantendo constante o tempo de exposição, ou manter a intensidade cons-

tante e variar o tempo de exposição, (na obtenção dos dados do capitulo 3, variou-se apenas

o tempo de exposição). Esta curva foi desenvolvida em 1890 por HURTER e DRIFFIELD

(Becker, (1966)) e é conhecida como curva característica, curva H&D ou sensitometrica. Em

Haus e Jaskulski (1997), encontra-se que durante muito tempo tentou-se quantificar a relação

entre exposição e aparência da imagem visível, porém apenas em 1890 surgiram os primeiros

resultados sobre esta relação. Isto ocorreu a partir da pesquisa de HURTER e DRIFFIELD,

que plotaram uma curva de densidade ótica versus o logaritmo da exposição de uma radiogra-

fia. Esta curva é chamada de curva característica. No capitulo 3 desta tese apresenta-se uma
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elaboração teórica que permite não apenas uma compreensão do fenômeno, mas a obtenção

de uma expressão analítica para a curva característica.

2.6.5 Atributos do Filme

Num nível intermediário de agregação de propriedades físicas, um filme é descrito por

um conjunto de atributos que servem para caracterizar o seu uso mais adequado. Assim,

dependendo dos atributos, o filme pode ser mais adequado para uma radiografia de tórax ou

uma mamografia, etc.

Sensibilidade (Velocidade)

SprawIs (1987) expressa que este atributo do filme é uma das suas importantes caracte-

rísticas.

`A sensibilidade de um certo filme determina a quantidade de exposição reque-

rida para produzir a imagem."

A sensibilidade é a quantidade de exposição à qual o filme é submetido para que este tenha

uma densidade ótica igual a 1, acima da densidade mínima (base + fog).

Geralmente, os fihnes radiográficos são considerados em função da sua sensibilidade relati-

va: baixa, média e alta velocidade. O fato do filme ser de alta ou baixa velocidade não implica

em sua não aceitação, porque um filme de alta sensibilidade é usado quando o importante é

a redução da exposição no paciente ou está sendo aquecida a resistência do equipamento de

raios-X. Entretanto, quando o interesse é reduzir o ruído de imagem, utiliza-se um filme de

baixa sensibilidade.

Em Haus e Jaskulski (1997) encontram-se relacionados os seguintes fatores que influenciam

a velocidade (sensibilidade) do filme:

1. Tipo do Filme:

(a) A composição da emulsão (tamanho e forma dos cristais) e a gerência dos ingre-

dientes que são tratados e combinados. Segundo SprawIs (1987), a sensibilidade

do filme é mais alta quando produzida pelos cristais de forma tabular, do que nos

convencionais.
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(b) A técnica de colar a emulsão na base do filme.

2. Tipo de Exposição:

(a) Sem tela intensificadora (cran) é necessário mais exposição de raios-X para atingir

uma certa densidade ótica.

(b) Com tela intensificadora a sensibilidade do filme dependerá do comprimento de

onda de diferentes radiações expostas ao filme. A resposta do filme a estas radiações

é a sensibilidade espectral dele.

3. Falha na Lei da Reciprocidade: Por definição, a densidade ótica do filme não será

alterada no caso dos fatores técnicos ( tensão, corrente e tempo de exposição) serem

ajustados, de tal forma que a exposição permaneça constante. Esta é a Lei da Re-

ciprocidade, segundo Haus e Jaskulski (1997); ela é verdadeira quando o filme sofre

exposições díretas de raios-X, porém ocorre uma falha quando o filme é exposto a uma

luz visível; como acontece no caso da presença da tela intensificadora (este dispositivo

será descrito no item 2.6.6).

4. Condições do Processamento:

(a) Composição, misturas e reabastecimento das soluções químicas.

(b) Temperaturas das diversas substâncias envolvidas.

(c) Modo no qual as soluções químicas são agitadas.

(d) Duração da revelação e da imersão fixadora.

O processamento amplia os efeitos da exposição, tornando a imagem visível.

5. Condições Ambientais e Organizacionais:

(a) Temperatura,

(b) Umidade,

(c) Idade da e mulsão,

(d) Poluição química,

(e) Condições de armazenamento.
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Densidade Mínima (de Velo): "base + foçi'

O controle no armazenamento, no manuseio e nas condições de processamento tem co-

mo objetivo evitar o aumento na densidade de velo, que alterará o contraste da imagem

radiográfica.

As possíveis fontes desta densidade ótica 'residual' são:

• Inerentes: O que nesta tese será chamada de densidade "base", que faz parte da densidade

mínima do filme. Ela surge devido à densidade ótica resultante da absorção e reflexão de

luz na base e na gelatina do filme não exposto à radiação, bem como o og da emulsão.

• Químico: Quando se excede na colocação da solução química da revelação, provocando

interações em alguns grãos do filme, que não foram sensibilizados pela exposição.

• Tempo e calor: Quando o filme guardado por muito tempo é gradualmente processa,

do. Por isto, é preciso tomar cuidado com a data de fabricação do filme, e fazer um

sistema de estoque rotativo, O armazenamento do filme em áreas quentes, irá causar o

enegrecimento dele.

• Exposições espúrias: Quando ocorre uma exposição acidental de raios-X ou luz. Pode

ocorrer caso haja um defeito no chassis ou uma passagem de luz na sala de revelação

(escura) do serviço.

Contraste

Existem várias maneiras de entender o que é contraste. Este é um conceito muito im-

portante na questão da modelagem da imagem e precisa ser caracterizado adequadamente.

Intuitivamente, o termo "contraste" significa uma discrepânicia entre níveis de cinza de uma

imagem. O Dicionário Básico Aurélio da Língua Portuguesa (1988) traz a seguinte definição:

Contraste: Diferença entre tons ou luz numa pintura ou numa fotografia.

Registra-se as definições e conceituações de alguns autores:

A derença, da densidade tica entre duas áreas na radiografia é definida por Haüs e

Jaskulski (1997), como contraste radiogáfico.
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Sprawls (1987): «A variação da densidade ótica de um filme, provocada por

diferentes exposições que o atingirão, é a característica mais significativa de uma

imagem. Esta característica é o contraste. Sem contraste não existe imagem".

O conceito de Haus e Jaskulski (1997) citado acima, diz respeito ao contraste da imagem

na radiografia, no filme já revelado. Já o conceito de SprawIs (1987) refere-se ao contraste do

filme radiográfico. É um conceito que independe da revelação do filme (é prévio à revelação),

tendo a ver com o seu projeto (tipo de emulsão, base, técnica de fabricação, etc.).

Uma outra maneira de definir, seria considerar o contraste de um filme como sendo a

variação, medida pela diferença máxima de duas densidades áticas na sua curva característica,

numa região onde a mesma é aproximadamiente linear, dividida pela amplitude da faixa de

exposição relativa nessa região.

Éessa característica do filme que vai se traduzir no contraste da imagem radiográfica. Esta

é melhor entendida como sendo a variabilidade, medida, por exemplo, pelo desvio padrão, da

densidade ática (nível de cinza) da imagem.

Considera-se o filme como um conversor de contraste, pois ele converte contraste (de filme)

em diferença de densidade ática (contraste de imagem).

A transformação de contraste de filme em contraste de imagem, depende de vários fatores,

entre eles:

1. O projeto do filme (tipo de emulsão, base, técnica de fabricação, etc.);

2. A quantidade de exposição;

3. O processamento do filme exposto;

4. OfJog.

Um dos métodos usados para se determinar o contraste é a sensitometria, que consiste

em dividir uma tira do filme em áreas, e cada área, será exposta a um nível diferente de

exposição. Após a revelação, cada área terá um valor de densidade que poderá ser medida

pelo densitômetro.

Foi observado por SprawIs (1987) que: pequenas variações nas exposições relativas baixas

quase não causarão diferença de contraste de uma imagem; em seguida, o aumento gradual

54



do contraste com o aumento da exposição, até alcançar o máximo; e finalmente, o contraste

decresce quando a exposição atinge níveis muito altos. Por isto, o contraste é considerado por

Sprawls (1987) uma característica importantíssima para, a imagem médica.

Existe no filme um intervalo limitado de exposição onde um contraste útil (de magnitude

palpável, per ceptível) será produzido. Caso a exposição não esteja dentro deste intervalo, o

contraste será diminuído, provocando uma hipoexposição ou uma hiperexposição.

A inclinação da curva característica representa o contraste característico do filme, pois ele

representa a diferença de exposição que produz a diferença da densidade ótica (contraste). A

curva característica de um filme possui três regiões distintas:

o toe: onde exposições relativas baixas correspondem à baixa densidade na imagem. Nesta

região, há pouco ou nenhum contraste.

o Shoulder: onde exposições relativas altas diminuem a diferença da densidade ótica,

reduzindo a transferência do contraste nesta região. Nesta região, o filme é preto (denso)

e o contraste é reduzido; a densidade é muito alta, já saturando.

o Entre o toe e o shoulder: onde o contr"te é alto. Esta é a porção da curva definida

pela maioria dos autores, como a porção relativamente reta. Sua derivada resulta no

contraste máximo do filme.

No início da curva, quando a exposição é nula, existe uma densidade ótica mínima (0,1 a

0,2), produzida pela densidade ótica da base mais o og da emulsão de um filme.

A curva de contraste de um filme representa claramente como o filme converte o contraste

de filme em contraste de imagem, ao variar o nível de exposição nas diversas regiões do plano

da radiografia (campo da imagem). Observa-se nesta curva, que o contraste máximo só ocorre

num intervalo limitado da exposição relativa.

Note-se que os pontos de corte são arbitrários, e que o enfoque é eminentemente empírico.

Latitude

O intervalo de exposição responsável pela produção do contraste "útil" em um filme é

chamado latitude. A latitude do filme é determinada pela composição da emulsão e pelas

condições da revelação.
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Uma exposição incorreta corresponderá a uma latitude fora do intervalo, seja por causa

de um erro no equipamento, seja de uma estrutura anatômica (lesão, nódulo, etc.). Este

erro de exposição provocará repetições, caindo em um dos mais significantes problemas da

radiologia. Em toda radiografia é necessário saber qual a exposição para calcular a velocidade

do filme que deve ser utilizado. Isto não é fácil, principalmente devido à variação do tamanho

e composição do corpo humano.

As diferenças da espessura e da composição dos tecidos e órgãos fazem variar conside-

ravelmente a penetração do feixe de raios-X em certas áreas do corpo humano. Por isto, o

intervalo da exposição originada do corpo do paciente (contraste do objeto) excederá o in-

tervalo de latitude do filme. Quando isto ocorre, aconselha-se reduzir o contraste da área de

detalhe para aumentar a latitude, pois, a latitude é inversamente proporcional ao contraste

do objeto.

Uma radiografia de tórax apresenta este problema, pois, o mediastino recebe relativamente

pouca exposição e os pulmões recebem um nível mais alto. Então, o filme ideal é o de larga

latitude e pequeno contraste de objeto.

2.6.6 Tela Intensificadora (écran)

Do feixe primário que é emitido pelo equipamento de radiação, apenas uma pequena

percentagem dos raios-X consegue atingir o filme e formar a imagem latente. Por isto, usam-

se telas intensificadoras para converter a energia dos raios-X em luz visível, aumentando a

eficiência do processo de formação da imagem e diminuindo a dose de radiação no paciente.

A tela intensificadora parece uma folha flexível de papelão ou plástico, e geralmente possui

quatro camadas: camada refletora, base, fósforo e camada protetora. Os filmes radiológicos

de dupla emulsão são postos entre duas folhas de tela intensificadora, que estão dentro do

chassis, cuja superficie anterior é feita com o material de baixo número atômico, com reduzida

espessura para evitar uma atenuação indesejada dos raios-X. Já a parte posterior deve ser de

um material de alto número atômico, reduzindo com isto o retroespalhamento e aumentando

a probabilidade de ocorrer uma interação fotoelétrica.

A camada de fósforo provoca a emissão de luz durante a interação com os raios-X.

O processo de fluorescência (a luz é emitida durante o processo de estimulo) é usado pelas

telas intensificadoras, podendo também existir uma associação com o processo de fosforescên-
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cia (após o processo de estímulo a luz continua a ser emitida).

As.duas características das telas intensificadoras são:

1. Velocidade: altera a quantidade de exposição no paciente; e,

2. Resolução: determina o compromisso de produzir a imagem exata e clara.

Há necessidade de combinar o filme com um par de telas intensificadoras específicas,

contribuindo melhor para o lado da emulsão do filme que estiver próximo.

2.7 Outros Metódos de Aquisição/Armazenamento de Ima-

gens

Existem várias tecnologias de aquisição/armazenamento de imagens, como os arrayja de

semicondutores, a ultrassonografia, a termografia. Cada uma delas tem características físicas

próprias e mecanismos probabilisticos associados. Mas os elementos básicos que caracterizam

uma imagem são os mesmos.

2.8 Comentários

A grande quantidade de etapas em todo o processo radiológico implica num grande número

de possibilidades de aparecimentos de ruidos. Nenhum deles é, tipicamente, muito mais

influencial do que outro qualquer, e suas variabilidades também são limitadas. Raciocinando-

se em termos do teorema central do limite, pode-se esperar que o efeito globo resultante seja

gaussiano.

Uma abordagem consistente e abrangente do problema da avaliação da qualidade de uma

imagem, exige, inicialmente, uma parametrização adequada. Este é o tema do próximo capi-

tulo.
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Capítulo 3

A PARAMETRIZAÇÃO DA IMAGEM

MEDICA

3.1 Introdução

Desenvolve-se neste capítulo uma representação matemática da imagem, útil, entre outras

coisas, na avaliação da sua qual, ade. Esta representação consta de três modelos: a curva

característica, a função de transferência modulada e o espectro de Wiener. Os parâmetros

destes modelos aparecerão também, nos construtos que caracterizam uma imagem, tais como

contraste, latitude, velocidade, etc. Estes parâmetros serão usados na formulação do problema

de aferição da qualidade da imagem pela teoria da decisão, assunto do capítulo 5.

O modelo matemático foi desenvolvido no contexto do filme radiográfico, mas os parâme-

tros e construtos são os mesmos qualquer que seja o sistema de obtenção e armazenamento

de imagem, como já mencionado no item 2.7. O raio-X associado a um flinie radiográfico é

apenas uma caso particular. A essência da representação matemática do fenômeno, necessária

para o estabelecimento de um protocolo de avaliação de qualidade da imagem, está presente

em qualquer sistema de obtenção e armazenamento de imagem. Ela não depende das outras

peculiaridades do filme radiográfico.
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3.2 A Curva Característica

Partindo-se da física básica do processo fotográfico, elabora.se um modelo matemático,

na forma de uma equação diferencial, cuja solução fornece uma expressão analítica para a

curva característica. Tal enfoque, além de permitir uma abordagem consistente do problema,

propicia as explicitações dos atributos que caracterizam o filme em função de parâmetros da

solução da citada equação diferencial. Ademais, a aderência desta curva (solução) a vários

conjuntos de dados experimentais mostrou-se excelente.

Vários autores como Bushong (1980), Haus e Jaskulski (1997), Seemann (1969), e SprawIs

(1987) apresentam os princípios do processo fotográfico e as características do filme radio-

gráfico. Por outro lado, Becker (1966) descreve bem detalhadamente o fenômeno do pré-

enegrecimento (formação da imagem latente) do filme radiográfico, através da interação dos

fótons com a emulsão (mistura cristalina de haleto de prata - prata, brometo e iodeto).

Em Becker (1966), Castillo (1998), Haus e Jaskulski (1997) e SprawIs (1987) pode-se

encontrar mais informações sobre a curva característica do filme.

3.2.1 Os Condicionantes do Fenômeno do Pré-Enegrecimento

A essência da dinâmica do processo de pré-enegrecimento de um filme radiográfico não

depende da natureza física específica dos elementos envolvidos. Ela depende de arranjos

estruturais de natureza mais geral. O mesmo tipo de fenômeno ocorre em outros contextos,

como, por exemplo, a disseminação de uma nova tecnologia numa economia, dinâmica de

populações, desenvolvimento cognitivo (Campello de Souza, 2000), etc. A explicação não

depende, pois, de unidades físicas.

De uma maneira geral pode-se dizer que a velocidade de pré-enegrecimento vai depender

tanto da fração de cristais pré-enegrecidos como do nível de exposição. E dependendo da

disposição dos cristais de sais de prata no filme e das propriedades físico-químicas do filme

como um todo, essas influências se manifestarão de formas diferenciadas. O processo de

revelação traduz-se por uma ampliação do pré-enegrecimento, mas é neste último que ocorre

a dinâmica do processo de formação da imagem: a chamada imagem latente. O raciocínio

será exposto usando-se o termo densidade Ôtica. É esta densidade ótica, expressa em termos

relativos, que está sendo modelada aqui, como uma função da exposição. Supõe-se, portanto,
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que a revelação amplia linearmente a imagem latente correspondente ao pré>-enegrecimento.

Qualquer não linearidade existente nesta conversão do pré-enegrecimento para a densidade

ótica será absorvida pelo modelo.

É~ claro que para níveis muito baixos de exposição, a velocidade de crescimento da densi-

dade ótica é pequena. Como a exposição (radiação) é pequena, há uma maior dificuldade na

excitação nas regiões apropriadas dos cristais de sais de prata. Esta interação não é suficiente

para provocar a transformação dos ions de prata em prata metálica e a inicialização do pro-

cesso de pré-enegrecimento. Toda esta dinâmica é aleatória, sendo o próprio feixe modelado

por um processo de Poisson (Loureiro, 1998). Portanto, para um dado nível médio baixo de

exposição, poucos são os cristais que vão sendo pré-enegrecidos. A densidade ótica cresce

lentamente.

Para níveis altos de exposição, o que ocorre é que a grande maioria dos cristais é muito

rapidamente pré-enegrecida, de maneira que diminui a probabilidade de um feixe encontrar um

cristal ainda não pré-enegrecido. Nesta situação a densidade ótica também cresce lentamente.

Nos pontos intermediários, a velocidade de pré-enegrecimento ocorre de forma a expressar

a inclinação na curva característica do filme; há um aumento no crescimento da densidade

ótica. Vê-se que, para níveis intermediários de exposição (média), deve existir um ponto onde

a taxa de crescimento da densidade ótica com a exposição é máxima, isto é, onde o contraste

é máximo.

3.2.2 A Dinâmica do Fenômeno

Considere-se a dinâmica do fenômeno: Para t = -oo, isto é, sem nenhuma exposição,

existe uma densidade ótica mínima produzida pela densidade ótica da base mais o fog da

emulsão do filme, logo após a sua fabricação, que será denotado aqui por a, sendo a > ;

será um valor "basal". Quando a exposição for infinita (t = ±oo), ter-se-á uma saturação, e

a densidade ótica terá um valor final igual ao nvel basal" a somado a um valor b > . A

excursão total teórica da densidade ótica será portanto de a até a+ b. Em t = -ao, e t = ± oo,

admitir-se-á então que a taxa de crescimento da densidade ótica é zero.

Quancio ocorre a radiação propriamente dita com o aparelho de raios-X (t = 0+), já terá

ocorrido um certo acúmulo de energia, de maneira que o valor da densidade ótica em t = 0+

será maior do que a, sendo o acréscimo em relação a a dependente da dinâmica própria do
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sistema, isto é, da taxa de crescimento da densidade ótica com o aumento da exposição.

Note-se que a exposição pode ser sempre expressa em termos de uma escala de tempo, pelo

princípio da reciprocidade.

Cumpre salientar entretanto que o fenômeno é não linear. Imediatamente antes da expo-

sição, isto é, para t = 0-, a rede cristalina dos sais de prata ainda está razoavelmente intacta,

sendo o pré-enegrecimento dos cristais um fenômeno residual, por assim dizer. O processo

de pré-enegrecimento residual inicia-se de forma espúria e o sistema segue a sua dinâmica

própria. A partir de t = 0+, a exposição começa a crescer, efetivamente. À medida que vai

ocorrendo o pré-enegrecimento, vai diminuindo o número de cristais disponíveis para mais

pré-enegrecimento. O estoque vai se acabando. Depois de uma exposição infinita, isto é,

quando t -> 00, a rede cristalina (que tem um número muito grande de átomos!) terá sido

totalmente modificada e todos os cristais estarão pré-enegrecidos. Ocorre um fenômeno de

saturação, e neste nível, a ± b, a taxa de crescimento da densidade ótica será igual a zero.

Em suma, quando a densidade ótica for igual a a ou igual a a + b, a sua velocidade de cresci-

mento será igual a zero. Esta velocidade será máxima quando a densidade ótica atual menos

a "basal" for igual ao valor máximo, de saturação, menos o valor atual. Isto será detalhado

logo adiante. De fato, a excursão total da densidade ótica, y, é igual a (a ± b) - a = b. Logo

a densidade atingida, acima da "basalr,,mais a que falta para a saturação, é igual a b. Isto é,

(y - a) + (a + b - y) = b. o produto destas duas parcelas que caracterizará a velocidade

de enegrecimento. Esta será proporcional àquele produto. Portanto a equação diferencial do

sistema será

dy (y- a(±b-) (3.1)

onde é a densidade ótica e c > O é um parâmetro que caracteriza a dinâmica própria do

sistema. Raciocinando em termos de uma dinâmica linear, c seria um autovalor do sistema.

A equação 3.1 pode ser escrita como:

= cy a -c(y- ) (3.2)

Vê-se, portanto, que para valores de y, próximos de a o sistema se comporta como um sistema

linear de primeira ordem instável com autovalor igual a c. Para valores de yi próximos de a + b,

o sistema também se comporta como um sistema linear de primeira ordem, s que desta vez
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estável, com autovalor igual a -c.

Não se considerou nenhuma influência explícita da exposição na velocidade do pré- ene-

grecimento, nesta primeira versão do modelo. Considera-se pois um sistema invariante no

tempo.

No início, a taxa de crescimento vai aumentando, pois há muitos cristais para serem

pré-enegrecidos. Depois de um certo tempo (exposição), haverá menos cristais para serem

pré-enegrecidos, e a taxa de crescimento da densidade ótica atingirá um máximo e depois irá

diminuindo até se anular quando t -+ 00. Note-se que (y - a) + (a + b - y) = b para qualquer

valor de compreendido entre a e a + b. Modelando-se a velocidade da densidade ótica

como proporcional ao produto de (y - a) por (a + b - y) atende-se aos requisitos do fenômeno

(anulação da velocidade em a e em a+±b, e aumento mais rápido desta velocidade no início, até

atingir um plateau, e depois um decrescimento rápido, na região de saturação). Imaginando-se

que (y - a) e (a ± b - yi) são os lados de um retângulo de perímetro 2b, sabe-se que a sua área

será máxima quando os lados forem iguais. É a solução do problema isoperimétrico (dentre

todos os retângulos de mesmo perímetro o que tem área máxima é o quadrado). Portanto a

velocidade será máxima quando y - a = a + b - y, ou seja, quando y = a + b/2. Este ponto

corresponde exatamente ao meio da excursão da densidade ótica.

A equação 3.1 é separável e pode ser integrada analiticamente.

Faça-se z = y - a. Ter-se-á então a - = z e dy k A equação 3.1 torna-se portanto

dz
b- =cz(b -z) (3.3)

dt

Separando-se as variáveis, vem:

bdz
z(-z = cdt (3.4)

Agora, expandindo-se em frações parciais vem

b A + B = A(b -z) +Bz _Ab±+(B -A)z (3.5)
z(b -z) b -z z(b -z) z(b -z)

Deve-se ter pois Ab + (B - A)z = b para todo z. Ter-se-á então A = B = 1. Substituindo-se

em 3.3 obtém-se
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[1± si dz = dt (3.6)

Integrando-se ambos os membros vem

Ou seja

Log [1] +Log [= c(t -to)

b-z -b - zx[ctt

z{i + (b K) exP[(t)]} = (t2t)ex[(-t)

b (b z ) ( exp [c(t - to)] b

1+ (~) xp [c(t- 0)] e [c(t - t +1(38

Conidreseaidato= No e ab ovaordeZO mas poe expresst-lo)cmz 
(Bst fae b + epc); p esta- exprssã qu deieoprâer)

1+exp<cd) ~ 0 )ep t-t)

Z -b zo b (363



Ter-se-á então

z(t)= b±xjl(-) (3.9)

Obtém-se então uma expressão analítica para a curva característica

y(t) a +1 ± exp [-c (t - d)] (.0

Esta expressão pode ser visualizada no gráfico da Figura 3.1

Agora, os atributos de um filme, como contraste, velocidade (sensibilidade), latitude,

densidade mínima (base + fog), etc, podem ser expressos em função dos parâmetros a, b, c e

d.

A densidade míima (de velo) do filme é a densidade ótica existente antes do filme

ser exposto radiação, proveniente da base do filme, mais o fog, a partir da fabricação até

o momento da utilização dos feixes com a emulsão do filme. Pode durar dias, semanas ou

meses.

A velocidade do filme é a eficiência de um filme em responder a uma quantidade de

radiação X.

O contraste do filme é a diferença de densidade ótica existente em várias regiões do filme.

A inclinação da curva característica representa o contraste característico do filme.

A latitude do filme é o intervalo de exposição responsável pela produção do contraste

necessário para satisfazer o objetivo da radiografia. É inversamente proporcional ao contraste.

O contraste de um filme é caracterizado pela derivada da sua curva característica. Pode-se

escrever, portanto:

c ~~~~~bc exp [-c (t -d)] _

bo
{1 + exp[c(t - d)]}{1 + exp[-c(t - d)]}
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Uma análise da expressão analítica revela que o contraste do filme pass a por um máximo

quando a exposição for igual a d (isto é, t = d). Isto corresponde ao único ponto de inflexão

da curva.

Vê-se portanto que o máximo de contraste, que é igual a , ocorre de fato quando t = d

parâmetro este que é obtido diretamente pela regressão não linear a partir de dados experi-

mentais. O contraste médio numa dada região também pode ser calculado analiticamente.

Da mesma forma, a velocidade e a latitude de um filme podem ser estudadas analiticamente,

e a sua determinação empírica poderá ser feita de forma direta e objetiva, a partir dos valores

estimados dos parâmetros a, b, c e d.

3.2.3 Os Atributos do Filme

Para se compreender a consistência lógica interna do modelo, é preciso entender o que ele

representa para os valores negativos da exposição (tempo equivalente). 

A Interpretação do modelo é a seguinte, O instante em que o filme acaba de ser fabricado

corresponde a t = -oo. Neste instante tem-se, pela expressão ( 3.10), y(t) = y(-oo) = a,

que corresponde à densidade ótica da base mais o fog. O filme acaba de ser fabricado e não

foi exposto radiação, de maneira que y(-oo) = a corresponde à densidade ótica mínima.

A partir do instante em que o filme foi fabricado até o instante em que ele é submetido à

radiação X de um aparelho radiográfico, isto é, até t 0 o intervalo de tempo teria sido

infinito. Sob o ponto de vista de tempo propriamente dito (newtoniano), isto não faz sentido.

Acontece que, do momento em que o filme foi fabricado até o momento em que é submetido à

radiação X de um aparelho radiográfico, decorre um intervalo de tempo finito, durante o qual

as condições ambientais também agem, produzindo um acréscimo no fog. Neste intervalo de

tempo, produz-se um densidade ótica mínima resultante dessas condições abientais.

Pela equação 3.10, vê-se então que:

1±+exp(ed) (.1

(correspondente à densidade da base mais o fog no momento imediatamente antes de submeter

o filme à radiação X de um aparelho radiográfico), e portanto o acréscimo mencionado acima
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é dado por:

Ay= Y(O) - y(-oc) b±x(d (3.12)

A velocidade do filme é igual ao inverso da exposição necessária para produzir a densidade

ótica de 1,0. Representando isto tem-se:

velocidade =i(3.13)

onde t(i) é tal que y(t(1 >) = a + b
1+exp(-c(t(l)-d))

b =
a+1 + exp(-c(t(l) - d))

b _ = 1- a
1 ± exp(-c(t 1 > - d))

ex L(t(j -1) b _1= b-1 +a a a+b-1

exp L~(1) d)j 1a 1-a - 1-a

Logo,

-c(t(l) - d) = og( _ ) 
1-a

1 a-
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1 a±+b - 1
t()= d - - log()

Portanto:

velocidade =314

d - llog(a+1-í) (.4

Curvatura Local

A curvatura local de uma curva, expressa por y = f (t) é dada por:

[1± (3.15)
+(4t)2]3/2

Quanto mais afastada do zero for a curvatura local numa dada região, menos linear será a

curva (função) nesta região. Uma inspecção visual da curva característica sugere a existência

de dois pontos onde a curvatura local é máxima. Esses pontos correspondem ao que é conhe-

cido no jargão técnico da literatura em língua inglesa como toe e shoulder e são mostrados na

Figura 3. 1.

Aplicando-se a definição de curvatura local na expressão analítica da curva característica

(equação 3.10), fazendo, 1 + exp[-c(t - d)] =x, obtém-se:

ic(t) = 2_x-2)(__l_ _bc
2 (x -2)(x - 1)X3

[1 ± b2C2(X-1)213/2 [X4 + b2C2(X - 1)2]312 (.6

De posse da expressão analítica de , pode-se calcular numericamente os dois pontos de curva-

tura local máxima. Os valores correspondentes ao experimento realizado (vide seção (3.2.4))

São: t 1 = 0, 95, t 2 = 3,45 (correspondente aos valores b = 3.077 e c = 1.997). O contraste

médio será dado por:

contraste médio - Y2 -Y1 (3.17)
t2 - t1

E a latitude será dada por:

latitude =(t 2 - t) (3.18)
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Curva Característica

3 -~ 

Besiae Mãfog

o

o 1 2 3 4 5
Log Exposição Relativa

~normal

Figura 3.: Curva característica de um filme radiográfico

onde,

y2= densidade ótica correspondente a t 2,

Y1 = densidade ótica correspondente a ti,

t2= exposição relativa no segundo ponto de curvatura máxima, e

ti = exposição relativa no primeiro ponto de curvatura máxima.

Observa-se que, a partir das expressões que definem os atributos do filme, os parâmetros

a, b, c e d da expressão do modelo interferirão na sensibilidade (velocidade) do filme, na den-

sidade mínima (= base + fog), no contraste e na latitude, alterando com isto, a sua curva

característica, como se pode verificar nasFiguras 3.2, 3., 3.4 e 3.5 a seguir.

Observa-se na Figura 3.2 que as alterações no parâmetro a deslocam a curva característica

pelo eixo da densidade ótica. Então, este parâmietro influenciará, principalmente, o atributo
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Curvas Características
Alterações no paràmetro a

4

1 2 3 4 5
Log Exposição Reltiva

~a 015 4 a 0,S A a0O

Figura 3.2: Curvas características para diversos valores de a

densidade mínima (base + fog).
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Curvas Características
Alterações no parâmetro b

6- a

5- .~~~~~~~~F

4 - - _ _ _ -1_ _ _
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Log Exposição Relativa

-b =3,08 b = 55 A b =1,5

Figura 3.3: Curvas características para diversos valores de b

Observa-se na Figura 3., que as alterações no parâmetro b modificam a curva caracterís-

tica, aumentando o intervalo do eixo da densidade ótica "esticando" ou "encolhendo"' a curva.

Esta alteração promoverá modificações no atributo velocidade.
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Curvas Características
Alterações no pararnetro c
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2 .w....... ...........
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Log Exposição Relativa

-c 199 -1 c =3,15 A c =O65

Figura 3.4: Curvas características para diversos valores de e

Observa-se na Figura 34, que as alterações no parâmetro c modificam a inclinação da

curva característica. Esta alteração promoverá modificações no atributo contraste e conse-

quentemente no atributo latitude.
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Curvas Características
Alterações no parâmetro d

2.5.
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o 1 2 3 4 5
Log Exposição Relativa

~d =2,31 + d =323 d 1,65

Figura 3.5: Curvas características para diversos valores de d

Observa-se na Figura 3.5, que as alterações no parâmetro d modificam a curva caracte-

rística, alterando o intervalo entre o toe e o shoulder. Esta alteração promoverá modificações

no atributo latitude.

Os dados numéricos ajustam-se muito bem a este modelo, o que vindica o resultado obtido.

Os resultados dos ajustes para dois conjuntos de dados são apresentados a seguir. A técnica

apropriada para a estimação dos parâmnetros é a regressão não linear.

3.2.4 O Ajuste do Modelo a Dados Experimentais

A expressão analítica obtida do modelo dinâmico, elaborado no tem anterior, obriga o

uso de técnicas de regressão não linear para a estimação dos seus parâmetros, a partir de
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dados experimentais. Usou-se aqui o método do máximo de verossimilhança com função

perda quadrática.

Primeiro ajustou-se o modelo aos 23 dados experimentais apresentados em Haus e Jaskulski

(1997). O filme usado não foi especificado pelo autor. Foi usado o método da variação da

distância foco-filme.

A Tabela 3.1 mostra os dados observados e os valores calculados pelo modelo.

Os valores obtidos para os parâmetros e as respectivas significâncias foram:

a = 0,205432

b = 3,170696

c = 4,395729

d = 1259805

Perda Final: 0,001795389; R = 0,99997; Vaxiância explicada: 99,995%

onde R é o coeficiente de correlação múltipla.

Um outro conjunto de dados foi obtido com um aparelho de raios-X do Serviço da Uni-

dade de Radiologia do Hospital das Clínicas da UFPE - DIAG-IMAGEM, com 15 exposições

(mantendo-se constante a distância foco-filme e variando-se o tempo de exposição) com um

filme Kodak 24 x 30 para radiografia não mamográlica. Usou-se uma tensão de 45 kV, uma

corrente de 50 mA e distância foco filme de 1 m.

A Tabela 3.2 mostra os dados observados e os valores calculados pelo modelo.

Os valores para os parâmetros e as respectivas significâncias foram:

a = 0,148351

b = 3,077424

c = 1,996756

d = 2,314759

Perda Final: 0,01663605; R =0,99934; Variância explicada: 99,868%

Os resultados obtidos evidenciam o excelente ajuste do modelo analítico aos dados empi-
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Tabela 3.1: Densidades áticas observadas e estimadas. Dados experimentais apresentados em

Haus e Jaskulski(1997)

Caso log Exposição Densidade Densidade Erro Erro

Relativa Ótica Observada tica Estimada Percentual

1 0,000 0,210 0,218 -0,00786 -3,74

2 0,100 0,220 0,225 -0,00468 -2,13

3 0,200 0,230 0,235 -0,00521 -2,26

4 0,300 0,250 0,251 -0,00141 -0,56

5 0,400 0,280 0,276 0,003782 1,35

6 0,500 0,310 0,314 -0,00396 -1,28

7 0,600 0,370 0,371 -0,00074 -0,20

8 0,700 0,470 0,455 0,015174 3,23

9 0,800 0,590 0,576 0,013605 2,31

10 0,900 0,750 0,746 0,003748 0,50

11 1,000 0,970 0,973 -0,00257 -0,27

12 1,100 1,260 1,256 0,004221 0,33

13 1,200 1,570 1,584 -0,01359 -0,87

14 1,300 1,910 1,930 -0,02047 -1,07

15 1,400 2,270 2,264 0,005622 0,25

16 1,500 2,570 2,558 0,01225 0,48

17 1,600 2,80 2,796 0,004464 0,16

18 1,700 2,980 2,976 0,004016 0,13

19 1,800 3,110 3,106 0,003806 0,12

20 1,900 3,210 3,197 0,013225 0,41

21 2,000 3,250 3,258 -0,0082 -0,25

22 2,100 3,290 3,299 -0,00912 -0,20

23 2,200 3,320 3,326 -0,00608 -0,18
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Tabela 3.2: Densidades óticas observadas no experimento e as estimadas pelo modelo. Dados

obtidos de um aparelho de raio-X - DIAG-IMAGEM/UFPE

Caso log Exposição Densidade Densidade Erro Erro

Relativa Ótica Observada tica Estimada Percentual

1 0,000 0,170 0,178 -0,00832 -4,89

2 0,673 0,267 0,260 0,006816 2,55

3 1,027 0,362 0,367 -0,00496 -1,37

4 1,190 0,439 0,443 -0,00397 -2,03

5 1,523 0,709 0,674 0,035203 4,97

6 1,673 0,801 0,817 -0,01629 -0,90

7 1,856 1,018 1,028 -0,01038 -1,02

8 2,149 1,499 1,435 0,063573 4,24

9 2,244 1,y490 1,578 -0,08819 -5,92

10 2,47 1,903 1,889 0,014064 0,74

1 1 2,636 2,164 2,165 -0,00071 -0,0

12 2,867 2,504 2,459 0,045052 1,80

13 2,950 2,528 2,551 -0,0227 -0,90

14 3,072 2,677 2,670 0,00689 0,26

15 3,212 2,770 2,786 -0,0161 -0,58
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ricos, ratificando a sua consistência.

Utilizando os valores dos parâmetros a, b, e d estimados pela regressão não linear, dos

dados encontrados na Tabela 3.2 (resultados do experimento realizado no DIAG-IMAGEM

do Hospital das Clínicas da UFPE), obtém-se:

Velocidade =0,474877

Contraste = 1,012

Base + fog =0,148351

Latitude = 2,450

A partir das densidades áticas observadas e estimadas dos dois conjuntos de dados pode-se

notar o ajuste através das figuras 3.6 e 3.7.

Curvas Características
de Filme Radiogrâfico

3.5 -. -

2.5 

~1.5 ... .. ... ... .......

o 0.5 1 1.5 2 2.5
Log Exposição Reli~

e. O Obw'~d j D Ed

Figura 3.6: Ajustes dos dados encontrados em (Haus e Jaskulski, 1997)

A Figura 3.6 apresenta o ajuste do modelo aos dados obtidos em Haus e Jaskulski (1997),

mostrando as curvas características observada e estimada do filme. Percebe-se claramente,

na linha que passa pelos dados experimentais apresentados na referência citada, a forma da

curva logística obtida pela teoria apresentada.

Segundo o site http://members.aol.com/jeff570/.html, o termo "curva logística" é atri-

buído a Edward Wright (ca. 1558-1615). Ele estava aparentemente referindo-se à curva
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logarítmica e não estava usando o termo no sentido moderno. Pierre Francois Verhulst (1804-

1849) introduziu o termo logistique como ele é aplicado à curva sigmóide. Acredita-se, segundo

se afirma no mencionado site, que o termo logística, segundo Verhulst, refere-se às qualidades

logarítmicas da curva.

Os pontos experimentais (observados) e os estimados pelo modelo teórico praticamente se

superpoem.

Curva Característica
do Filme Radlogrilco

3

2 -5 ..... .... U..

O .5 1 1. 25 3 -

Log Exposição Relativi

D.O Ob.~dufOOE.a. da

Figura 3.7: Ajustes dos dados do experimento

A Figura 3.7 apresenta o ajuste do modelo aos dados obtidos no experimento, mostrando

as curvas características observada e estimada do filme. Como no caso anterior, os pontos

experimentais e teóricos praticamente se superpõem. Em ambos os casos o ajuste foi excelente.

A Figura 3.8 apresenta a curva característica do filme, sua curvatura local e seu contraste.

Os parâmetros usados para o traçado destas curvas foram os obtidos a partir do ajuste dos

dados do experimento no DIAG-1MAGEM. Note-se na figura 3.8, que o ponto de máximo

contraste corresponde ao ponto de inflexão da curva característica, que é o ponto, portanto,

de curvatura local nula. A curva característica não é linear em nenhuma região, mas na sua

região intermediária pode ser aproximada por uma reta. Essa região intermediária pode ser

delimitada pelos dois pontos de curvatura máxima.
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CURVA CARACTERISTICA DO FILME
SUA CURVATURA LOCAL E SEU CONTRASTE

2

. ...... 3

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 .l

o 1 2 3 4
EXPOSIÇÃO RELATIVA

~Cu~ LMM ~O ~.y c~ filimo

co

Figura 3.8:- Curva Característica, Curvatura Local e Contraste do Filme Radiográfico do

Experimento

3.2.5 A Essência do Modelo

O modelo matemático elaborado e desenvolvido neste capitulo aplica-se, é claro, em qual-

quer sistema de obtenção e armazenamento de imagem. No melhor conhecimento da autora,

não existe um modelo matemático de natureza hipotético-dedutiva para esses sistemas.

A essência do fenômeno que se estudou, cuja modelagem matemática foi necessária para o

estabelecimento de um protocolo de avaliação da qualidade da imagem, pode ser visualizada

da seguinte maneira:

Imagine-se que o sistema que obtém e armazena a imagem é constituído por uma grade

(reticulado uniforme) feita de material transparente, onde em cada célula ('~izelj existe

um mesmo número de "vagas" paxa as esferas pretas (fôtons ou outro tipo de partícula) do

feixe proveniente do emissor (isto representa o feixe de raios-x ou de outra natureza física;

representa também outros dispositivos que geram imagens, tais como ultrassom, imagem

térmica, ressonância magnética, etc.). A figura 3.9 ilustra o "aparato".

Nó exemplo da figura 3.9, cada 'íi.el" possui 16 posições que podem ser ocupadas pelas

citadas esferas pretas. O nível de cinza (densidade ótica) de cada 'xel pode assumir cada
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terão sido ocupadas, ocorrendo portanto uma saturação.

As hipóteses apresentadas nos tens 3.2.1 e 3.2.2 apIicam-se integralmente ao dispositivo

("aparato") aqui descrito, e portanto o modelo matemático da curva característica é o mes-

mo. Não é o fato de ser raio-X ou filme radiográfico feito com cristais de sais prata, base,

etc., que caracteriza a essência do fenômeno da dinâmica do pré-enegrecimento, que leva ao

conceito de curva característica. Este último se aplica a qualquer dispositivo de obtenção e

armazenamento de imagem.

3.2.6 Filmes com Curvas Caracterfsticas Assimétricas

Como se pode ver pelos resultados, o modelo representa bem as curvas características

simétricas. Já era de se esperar que aparecesse esta propriedade de simetria no modelo, pois

para valores de y próximos à a, o sistema se comporta como um sistema linear de primeira

ordem com um autovalor igual a c , e quando y assume valores próximos de a + b, ele se

comportará também como um sistema linear de primeira ordem, porém com um autovalor

igual a -c, ou seja, simétrico ao caso anterior.

Entrei, nto, existem filmes que apresentam curvas características assimétricas (vide Haus

e Jaskul.ski (1997)). Esses filmes são usados para localização e verificação no contexto da

radioterapia. Eles trabalham com níveis de exposições bem mais altos do que os usados nos

filmes para diagnóstico. Nestes casos, a exposição passa a ter uma influência explícita na

velocidade de pré-enegrecimento do filme. Há pois que se incorporar este aspecto na equaçao

diferencial que rege a dinâmica do pré-enegrecimento, se se deseja representar este fenômeno

para filmes- com curvas características assimétricas.

Uma maneira direta de se fazer isto é introduzir um termo multiplicativo que seja apenas

função da exposição. Desta forma obtém-se bastante flexibilidade na representação, mantendo

a possibilidade de tratamento analítico, pois a equaçao continua a ser separável.

Ter-se-á então,

dy c(y -a) (a+b - y)g(t) (3.19)

A expressão analítica da função g vai depender das peculiaridades do filme.

Façase novamente z = - a. Então.

dz _c -zgt

dt z(b -zgt

80



Separando-se as variáveis vem:

bdz
z(-z = (t)

Integrando ambos os membros vem

1zbdz) c JC(,r) d = cY(-r) dr
zo to to

Analogamente ao caso da curva característica simétrica vem

t

Zl bzo_ [( d

ZO - expctcjgjrjr 

Zo~~

Um exemplo simples para a função (t), mas capaz de representar assimetrias é: (t) =

onde E R. Neste caso obtém-se

J9(-r)dr J 75 dr =õ 1~ =± (t+i ' tõ+')

Substituindo na expressão 3.20 vem

z() -zO exp[ -- (t6 +' - t+')] ±1

Novamente, considere-se to = O. Faça -22 = exp(~) Obtém-se então,

z()=1±+exp[-cy(tõ+' d)] (.1

e portanto,
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b 
y(t) a+± 1 ± exp [e~ (tã+' - d)] (3.22)

A Figura 3.10 mostra algumas simulações para diversos Valores dos parâmetros, onde se

pode observar algumas assimetrias em função do parâmetro . Haverá apenas um ponto de

curvatura local máxima, que poderá ser o toe ou o shoulder. O outro ponto terá uma curvatura

local menor, embora máxima naquela região da curva. N obstante a sua simplicidade, a

expressão g(t) = t6 permite a representação de várias situações.

Note-se pela expressão da equação 3.22 que, quando se varia o parâmetro, 6, isto influencia

tanto no parâmetro c da curva original (simétrica), quanto no expoente de t. Isto significa

que tanto o ponto de inflexão quanto a curvatura local vão se alterar. Outra implicação

é que à medida que se varia , não se deve esperar um deslocamento muito "paralelo ou

monotônico em todas as regiões. Observe-se também que não pode assumir o valor -1 (o

termo c(5 + 1) não seria definido), pois ter-se-ia um sistema diniâmico com tempo de escape

finito. O parâmetro tem que ser pois maior do que -1.

O objetivo deste exemplo foi apenas mostrar que é possível representar curvas caracterís-

ticas assimétricas com o modelo proposto. Isto foi feito acrescentando-se a influência explí cita

da exposição na velocidade de pré-enegrecimento, através de um termo multiplicativo, que

preserva a tratabilidade analítica do modelo, pois a equação diferencial continua separável.
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Figura 3.10: Curvas características para dersos valores de deita

Situações mais gerais, com interações explícitas mais complexas entre a exposição e a

velocidade de crescimento da densidade ótica, podem ser representadas por uma expressão

polinomial para g(t), na perspectiva do teorema de Weierstrass:

toda função contínua pode ser aproximada, com um grau de precisão desejado,

por um polinómio (Rudin (1964)).

Ter-se-ia então,5

m

g(t) = j3iktk = 3o + 1t ± &2t2 + ... + 5~mtm . (3.23)
Ic=O

O valor de m, seria estipulado previamente, e os parâmetros o, Si, .... <
5
m seriam estimados

por regressão não linear. Não há pois limitações quanto generalização do método.

Se se conhecer os detalhes físicos do filme especifico com curva característica assimétrica,

pode-se tentar obter uma expressão analítica para g a partir de considerações teóricas. Caso

contrário, pode-se sempre usar uma base de funções como a sugerida na expressão 3.23.
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Naturalmente, se muitos termos forem usados, haverá necessidade de uma maior quantidade

de pontos experimentais para se fazer a estimativa dos parâmetros (0, õl, 32, ... )

3.3 A Função de fTransferência Modulada

No final da década de 1960, os métodos de análise de sistemas dinâmicos lineares, usados

principalmente em telecomunicações e sistemas de controle (servomecanismos), começaramn

a ser usados no estudo, análise e projeto de sistemas de imagem. Como parte integrante

dessa ferramenta de análise destaca-se a função de transferência. O enfoque mostrou-se

muito útil não apenas nos sistemas de imagem propriamente ditos, mas também em todo

o processo que envolve a exposição, a imagem e as operações de deteção visual. O resul-

tado importante foi a possibilidade de descrições quantitativas das características inerentes

aos processos radiográficos, melhorando, conseqüentemente a taxa de acertos dos diagnósticos.

Durante o desenvolvimento foi necessária a interação de especialistas tanto em radiologia

/técnicas nucleares quanto em engenharia de sistemas, campos altamente especializados,

principalmente naquela época. Procurou-se então estabelecer uma linguagem comum, assim

como um entendimento dos conceitos bsicos. A história de certa maneira se repete, sendo

que agora, a ferramenta a ser incorporada na análise da qualidade da imagem médica é a

teoria da decisão.

3.3.1 Os Sistemas Lineares

Faz-se aqui uma breve revisão de sistemas lineares. O assunto pode ser encontrado em

Cheng (1966) e Chen (1970).

Dois princípios caracterizam os sistemas dinâmicos lineares: o da superposição e o da

homogeneidade. Os sistemas lineares são estudados em termos de relações entre a entrada

e a saída. Um sistema linear é tratado como um bloco que recebe um sinal de entrada u e

fornece um sinal de saída x. Quando se diz sinal, significa que u e x são funções do tempo.

O diagrama abaixo ilustra o conceito.

u(t) - Sistema - x(t)
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O Princípio da Superposição

Se a entrada u produz a saída x, e a entrada 2 produz a salda 2 , então a entrada

Ul + U2 produzirá a saída x1 + X2.

Note-se a ntima conexão com as séries de Fourier, as quais representam funções periódicas

do tempo como somas de funções sinusoidais na freqüência, e com as transformadas de Fourier,

operadores lineares que representam, no domínio da freqüência, sinais transitórios no tempo.

A Homogeneidade

Se a entrada u produz a saída x, então a entrada au produzirá a salda ax e a E R.

Estes dois princípios são independentes e os dois juntos é que estabelecem a definição de

sistema linear, que pode ser resumida da seguinte forma:

Um sistema é linear se e somente se, para todo ui, i 1, 2, a entrada Y1ul + a2U2 produzir

a saída a 1X1 + a 2x2 , sendo x a saída correspondente à entrada ul, e 2 correspondente à

entrada U2 e al, a 2 E R.

Para sistemas invariantes no tempo, demonstra-se que a representação da relação entre a

saída e a entrada de um sistema linear pode ser expressa por uma integral de convolução:

X (t) f f. g(t - -r)u(r)dr.

onde g é a chamada função do sistema.

Tomando-se a transformada de Laplace, obtém-se:

X(8) = G(s)U(s),

onde X(s) e U(s) são as transformadas de Laplace dos sinais de salda e entrada, respecti-

vamente, e G(s) é a chamada função de transferência do sistema. Portanto, a função de
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transferência de um sistema linea é a relação entre a transformada de Laplace do sinal de

saida e a transformada de Laplace do sinal de entrada, considerando-se nulas as condições

iniciais:

G (s) 2L X(s

Se o sinal de entrada, num sistema com condições iniciais nulas, for um deita de Dirac,

3(t), isto corresponde a colocar o sistema numa determinada condição inicial, e a saída x(t)

(resposta) será um regime transitório até que o sistema "descarregue". O regime permanente

é o que ocorre com a saida no limite, isto é, quando t - oo. O regime antes de se atingir

o limite é chamado de regime transitório. No caso, o regime permanente será o estado nulo.

Devido s propriedades da função (t), a transformada de Laplace da salda será a própria

função de transferência. Portanto, pode-se definir a função de transferência de um sistema

como sendo a transformada de Laplace da sua resposta impulsional.

Uma outra maneira de visualizar a função de transferência de um sistema, é observando-se

o que acontece com a sua saída à medida em que a frequência de um sinal de entrada com

amplitude constante é variada. Tipicamente, a saida terá uma amplitude diferente da do sinal

de entrada, e haverá um defasamento desta em relação àquela.

Os sistemas de primeira ordem podem ser usados para se representar a "dinâmica?' do filme

radiográfico. Não se trata aqui de uma dinâmica no tempo, como a usual, mas sim de uma

"dinâmica?' espacial. Um "sinal" sinusoidal corresponde a uma variação na densidade ótica,

ao longo de uma radiografia, que segue uma lei sinusoidal.

3.3.2 Os Sistemas de Primeira Ordem

Um sistema linear de primeira ordem invariante no tempo é representado por uma equaçao

diferencial ordinária linear a coeficientes constantes. Na notação usual tem-se:

dz _ a u o odçoiiilxO o
-T a u o odiã nca ()=to

A solução geral desta equação é dada por:
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x(t) = e-atX(O) + ea(~t-) bu(T)dT.

o

A primeira parcela é a resposta correspondente à condição inicial, com a entrada nula, e

a segunda parcela corresponde à resposta à entrada u, considerando nula a condição inicial.

Note-se que esta segunda parcela é a integral de convolução mencionada anteriormente.

A Determinação da Função de Transferência

Para o cálculo da função de transferência é necessário considerar uma condição inicial1

nula, isto é, xo = O. Ter-se-á então:

x(t) = t a(t-r) bu(r)d-r

Tomando a transformada de Laplace vem:

00 0 t

X(s) £(x(t)) eastx(t)dt e" ' e______(r d bu()

Portanto a função de transferência do sistema será dada por:

X(s) _ b

U(s) s +a'

O diagrama de blocos correspondente será:
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Se a entrada tivesse sido (t), ter-se-ia:

x(t) = beat

que seria então a resposta impulsional. Neste caso, a transformada de Laplace da saída será

a função de transferência, isto é,

£ {x(t) = X(S) b
s±+a'

Muitos tipos de entrada podem ser usados para se calcular a função de transferência.

Naturalmente, procura-se usar aquelas que são mais práticas dentro do contexto especifico.

Isto vai depender da tecnologia disponível para se fazer as medidas (sensores, etc.). Assim,

por exemplo, em se tratando de amplificadores de áudio (embora os amplificadores de áudio

sejam tipicamente de ordem elevada), ou filtros elétricos, é comum o uso de sinais de entrada

sinusoidais. Se não se pode desligar o dispositivo, por alguma restrição qualquer, é comum

se usar os sinais de entrada estocLáIbticos (ufdos de espectro controlado). Neste caso, os

correladores estimam diretamente a função de transferência. Outros sinais usados são a

entrada em degrau unitário, a entrada em rampa e a entrada parabólica. Cada uma destas

é útil para estimar este ou aquele parâmetro de interesse no sistema, tais como tempo de

resposta (constante de tempo), ganho, defasagem, retardo puro, banda passante, etc. A

banda passante por exemplo, é um parâmetro que indica a capacidade de um amplificador

reproduzir bem o sinal de entrada, amplificando uma gama de frequências com o mesmo ganho.

Se a banda passante é grande, as freqflências mais elevadas serãoamplificadas e percebidas na

saída. Noutras palavras, será possível distinguir-se os detalhes, por exemplo, de um programa

musical, desde instrumentos mais graves, até os agudos dos violinos e piccolos.
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3.3.3 O Dispositivo de Obtenção e Armazenamento de Imagens co-

mo um Sistema Linear de Primeira Ordem

Tipicamente, os dispositivos de obtenção e armazenamento de imagens trabalham na re-

gião linear de suas curvas características. Nessa região, ao redor do ponto de inflexão (t = d

y = a + b/2), a equação diferencial 3.10 é aproximada por uma equação diferencial ordinária

linear de primeira ordem:

dy y2 +(2a±+b) C (3.24)

onde a, b e são os parâmetros da curva característica que aparecem no modelo elaborado

e desenvolvido no item 3.2. O termo (2a + b)(c/b) corresponde a uma entrada constante no

dispositivo, O ponto de equilibrio do sistema, isto é, o ponto tal que d'= 0, é dado por

ye = a ± b/2, que é exatamente o ponto de inflexão da curva característica.

Vê-se pois que, na região linearizada, o dispositivo é regido por uma dinâmica linear de

primeira ordem. Há que se fazer apenas a mudança do tempo para o espaço. Uma entrada

sinusoidal num tal dispositivo corresponde a uma fonte de radiação uniforme com um fei-

xe emitido através de um phantom de perfil sinusoidal. A radiografia apresentar-se-á com

uma variação espacial periódica de densidade ótica, indo de uma densidade mínima até uma

máxima, e vice-versa, à medida que se faz uma leitura ao longo de uma das dimensões da

radiografia. O diagrama de blocos neste caso é semelhante ao de um sistema dinâmico linear:

exposição -Função de Transferência ->densidade ótica.

A exposição espacialmente sinusoidal é a que se obtém depois que a radiação uniforme

atravessa o phantom de perfil sinusoidal. Os conceitos relembrados no Apêndice I para o caso

do tempo transpõem-se totalmente para o caso espacial. No caso do dispositivo, sistema que

tem uma função de transferência, usa-se dois tipos de entrada: o deita de Dirac e as entradas

sinusoidais.

A função.de transferência para o dispositivo é obtida diretamente da equação diferencial

3.24:
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G(s + 2c (3.25)

Dividindo-se o numerador e o denominador por 2c/b vem:

G(s) = (b/2c±1 (3.26)

Fazendo-se r = b/2c e normalizando-se vem:

G(s) = rs1 (3.27)

Em termos da freqüência pura (w = 27rf) ter-se-á:

G(jw) = 1 (3.28)
,rjw +

Desenvolvendo esta expressão, para colocá-la na frma R(G) ± j~'(G) vem:

-Trjw +1 _-rjw±+1 -7j
L7kjw) r 2 2 ± rw 2 1 2 w+(,rjW±+1)k--rjw±+1) 22 1 22+1 22 1

O módulo e o ângulo de fase serão o ganho e a fase, respectivamente. O ganho será então:

.,.~~I(r 2W 2 1 2 Ir w 2 + _ r2W2 ±1
IG(jw)I k 22 ) + r2W21) (,r2 w2 ±+ 1)2 r2 w2 + 1

Portanto, o ganho será:

IG(iw)I- 2 +1 1 (3.29)

O dispositivo é considerado (modelado), pois, como sendo um processador de sinais. Um

sinal, neste contexto, é uma distribuição espacial de radiação (obtida de uma máquina de
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raios-X, cuja radiação uniforme é alterada espacialmente por um phantom). Este sinal, que

carrega informação sobre a forma do phantom, é então processado por um "equipamento" 

que transforma fisicamente a radiação em outro tipo de grandeza física e armazena esta em

algum meio (filme radiográfico, disco magnético, etc.). Finalmente, o que foi armazenado é

exposto, apresentado, sob forma ótica de uma imagem, através de um equipamento apropriado

(negatoscópio, monitor de video, etc.).

Considere-se o caso particular do filme radiográfico. O que se deseja é saber qual é a função

de transferência deste processador linear de sinais, ou seja, do filme radiográfico. É claro que

se está falando aqui da região aproximadamente linear da curva característica do filme. Se

a amplitude do sinal espacial de entrada for maior do que a latitude do filme, penetrar-se-á

então na região não linear, abaixo do toe e acima do shoulder. O efeito mais deletério da

não linearidade é a distorção do sinal de entrada. Aparecem freqüências no sinal de saída

(densidade ática) que não estavam presentes no sinal de entrada. O "amplificador", isto é, o

filme, fica trabalhando na região de saturação. Mas o interesse maior aqui não é estudar essas

não linearidades. Sistemas não lineares não são representáveis por relações entrada.salda, isto

é, não são representáveis por funções de transferência.

A defasagem do sinal é dada pelo ângulo de fase O = aretan(-w).

O comportamento típico do ganho de um sistema linear em função da frequência do sinal

(tanto de entrada quanto de salda, pois sistemas lineares não alteram a frequência do sinal

de entrada) é ilustrado na Figura 3.11, que apresenta as Curvas de Função de Transferência

Modulada.

Vê-se pela forma das curvas, uma para cada valor de r, que esse sistema de primeira

ordem representa os aspectos essenciais do filme radiográfico no que diz respeito à sua função

de transferência modulada (a amplitude foi normalizada, como se faz normalmente nesse tipo

de estudo). Cada uma destas curvas representa, pois, uma MTF numa determinada direção

(vem da line spread function (LSF)). Quanto menor o r, maior é a resolução espacial do

filme.

Pode-se ver agora, claramente, porque um alto contraste significa uma alta resolução.

Como o contraste é proporcional a c e inversamente proporcional a b (equação 3. 10) e T = b/2c,

quando o contraste aumenta (aumento de c ou diminuição de b), o r diminui, isto é, aumenta

a resolução espacial. Este é um resultado teórico. Foi obtido com o uso de um enfoque
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Curvas MTFs
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Figura 3.11: Curvas de Função de Transferência Modulada

hipotético-dedutivo (científico); não dependeu de nenhum enfoque empírico.

Para se levar em conta o efeito do eixo anodo-catodo, as LSF e respectivas funções de

transferência, são estabelecidas em diversas direções ao redor do ponto focal.

O trabalho desenvolvido por Schiabel (2000), que tem como objetivo propor um índice de

qualidade para avaliar um sistema de mamografia, tem os seguintes pontos a destacar:

1. Dispensa uma grande quantidade de procedimentos experimentais para se avaliar a

MTF nas dez direções com relação ao eixo anodo-catodo.

2. Usa resultados anteriores da geometria do ponto focal, num procedimento de simulação

deterministica, incorporando as expressões analíticas que são funções do ângulo entre

a direção considerada no campo, e o eixo anodo-catodo. Isto permitiu a estimação das

LSFs nas várias direções, partindo apenas das dimensões do ponto focal e das medidas

experimentais das LSFs paralela e perpendicular ao eixo anodo-catodo, dispensando a

digitalização da imagem para cada direção e distância.

3. Propõe um índice de qualidade para a avaliação do desempenho de um equipamento

radiográfico.

Entretanto, o artigo de Schiabel (2000) tem uma série de pontos problemáticos, a saber:
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1. De uma maneira geral o enfoque do artigo é ad hoc e empiricista. O autor não buscou

usar o aparato matemático básico do próprio enfoque (MTF).

2. Tanto a atribuição da importância relativa dos parâmetros (alcance (R), amplitude ()

superfície total () e superfície -3db (S')) (vide item 3.3.6), quanto a definição dos valores

dos pesos, foram feitas de maneira ad hoc. Não há um paradigma para a realização do

ranking. Aliás, como a preocupação maior é com a mamografia, a maior importância

deveria ter sido dada ao parâmetro R, que tem a ver com a resolução espacial.

3. O índice proposto refere-se ao equipamento radiográfico, e não ao sistema radiográfico

como um todo. Ele pode servir portanto apenas como um teste para a aceitação ou não

de um equipamento.

4. Não apresentou um índice global de qualidade, que é a proposta implícita no título. No

caso 2-D, por exemplo, são listados índices para cada posição no plano, ou seja, para

quatro distâncias do centro e dez orientações para cada uma dessas distâncias. Noutras

palavras, são 40 (quarenta) núm eros (índices) para cada equipamento.

5. Não foi feita nenhuma análise estatística.

6. A discussão a respeito da existência de correlação entre o índice proposto e a relação

sombra-penumbra é confusa.

Vê-se pois que, não obstante os avanços, ainda há muito o que fazer.

O filme é um objeto bidimensional, e portanto é necessário trabalhar-se em duas dimensões.

Introduz-se pois as coordenadas x e y no plano do filme.

A nomenclatura usada até o momento neste texto será substituida por aquela utilizada na

literatura sobre a análise da função de transferência de um sistema de imagem radiográfica.

3.3.4 Análise Bidimensional

A Relação entre a Imagem e o Objeto

Seja g(x, y) a imagem resultante de um objeto f (x, y). Tem-se então:

g(x, y) f J f(~, i)h(x - ~, y -qi)d<~d7 (3.30)
-00
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ou, como se trata de uma convolução bi-dimensional das funções f (x, y) e h(x, y),

g(x, Y') f JJ (x - ~, y -iq)h(, q)d~di7 (3.31)
-0o

Como a função de saída (imagem) deve ser escrita em uma unidade diferente daquela da

função de entrada (objeto), então:

9(x, y,) = AJJf f (x - ~, y - i7)PSF(, i7d& (3.32)

-00

onde A é o ganho do sistema de imagem:

A Jf h (~, ro) d~d (3.33)
-co

e PSFx, y) é a função de espalhamento do ponto do sistema de imagem:

PSF(x, y)~ Ahx, (3.34)

Note que

JJ PSF(, 7)d~d?7 = 1 (3.35)
-00

A Figura 3.12 ilustra o efeito da radiação passando por um pequeno orifício num phan tom,

num filme radiográfico.

Se a entrada é constante na direção y', então considerando o sistema de coordenadas (x', y')

que é o rotacionado em relação ao sistema (x, y), pode-se mostrar que g(x') será:

g(x') A AJf (x' - ~') J [PSF(~', 2')dij/]d~' = A J f (x' - ~')LSF (')d' (3.36)
-00 -W -00

onde,

LSFo(x') 7PSF(x', y')dy' (3.37)
-00

chamnada de função de espalhamento linear (LSF).
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Figura 3.12: O espalhamento pontual

Imagem de um Objeto Sinusoidal Plano (onda sinusoidal plana)

Metz e Doi (1979) consideraram a função que representa um objeto como:

f (x, y) = Io cos[2ir(v.,x + vyy) ± SF (v.,, vy)] + C, (3.38)

onde Li e , são as freqülências espaciais nas duas dimensões do plano, função esta ilustrada

na Figura 3.13.
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Onda Sinusoidal Plana

Onda Míximna Y

Distâniaado Díreç-ao

Figura 3.13: A onda sinusoidal plana

onde o ângulo com o eixo dos x's é:

C OSO = VL/ (l/ + V~~2(3.39)

sen O = ,1V2+V2I2(3.40)

A onda é "retardada?' pelo defasamento OFp(v, v,) que é equivalente ao defasamento es-

pacial OF/[27r(v. + vy2)'I 2 ]. A função de saída g(x, y) é dada por:

g(x, y) = [A . MTF(v., vy~) . Io] cos[2ir(v.,x + u1yy) + q5F(Vr, L/y) + PTF(v., vy)] + AC (3.41)

onde

MTF(v., v) =_{[A(v., vy)] 2 + [B(v., VY)] 2}"' 2 (3.42)
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-00

A(~ v) JJPSF(x, y) co[2ir(v.,,x + vyy)]dxdy (3.44)
-00

e onde PTF(x, y) satisfaz à:

cos[PTF(x, y)] = A(v--, vy) /MTF(x, y) (3.45)

sen [PTF(x, y)] = B(v.,, vy) /MTF(x, y) (3.46)

Note-se que a componente sinusoidal de g(x, y) tem a mesma freqüência espacial e direção

da entrada f (x, y), porém a amplitude é alterada pelo ftor A MTF(v.,, vy). A modulação

da entrada é k e a saída é MTF(v.,, vy) O chamada de Função de 'ansferência Moduladacc
do sistema de imagem.

00

OTF(v.,, vy) JJ PSF(x, y) exp[-j2ir(v'x + v,,y)]dxdy (3.47)
-00

onde j fTe exp(-ja) =_cos a -j sin a, e as funções MTF(.,, vy) ePTF(v,,, v.1) são dadas

pelo módulo e ngulo fase da OTF(.., vy) no plano complexo:

MTF(v,vy) = OTF(v., uy)I (3.48)

PTF (v., vy) = OTF(v., vy) (3.49)

onde,

OTF(v., "y) = IOTF(v., vy,)I exp[7OoTF(v,, ty)]f (3.50)

De maneira geral, a função complexa OTF(v.,, v.,) definida acima é chamada de Função

de Transferência Ótima do sistema de imagem e é equivalente à transformada de Fourier

bi-dimensional da função espalhada do ponto sistêmico, PSF(x, y).
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3.3.5 Análise de Fourier na Função de Entrada f (x, y)

O par (v.,, v,,) representa uma onda plana sinusoidal de uma freqilência e direção particular.

O problema de representar a entrada f (x, y) pela integral complexa de ondas planas sinusoidais

é equivalente a calcular o módulo F(v--, v.,) e 01F(v., v.) para descrever a amplitude e o retardo

de fase de cada onda plana sinusoidal que sobrepõem as ondas planas. Então, integrando sobre

todos os valores positivos e negativos de v e , , por simetria:

00

f(x, u) = JIF(v., vy,)i cosL2ir(vx + Vy) + OF(V., vy,)]dv.,dvyi (3.51)

Observando a equação 3.51, tem-se que a onda plana simples especificada por (-v.,, -i/,) é

a mesma que especificada por (v.,, tiy) exceto pelo retardo de fase que se torna uma fase prece-

dente, isto é q¶F (- Vz, - Vy) = - O>F(v.', vy1 ), e as amplitudes seriam as mesmas F (- v, - vy)I 
F(u,,,, vy))I. Fazendo uso desta observação e do fato que cosa = (eia + e-ia), e

reescrevendo a equação 3.51, tem-se:

f (x, Y~) JJ IF(vi., vy1 ) 1 exp[+j22r(v'x + vy1, y)]dvdvy, (3.52)
-00

onde IF(t-',, vy1 )lé a função complexa:

Pela equação 3.52 obtém-se que f (x, yj) é a transformada de Fourier inversa bi-dimensional

da função F(ti,, vy1 ). Com isto:

00

F(v., ziy) f JJ (x, y) exp[±j2ir(v~x + tiyy)]dxdy (3.54)
-00

A aplitude e o retardo de fase de cada onda plana sinusoidal de (v.,, vy1 ) é dada pelo

módulo e ângulo de fase da complexa transformada de Fourier de f (x, y) . Com isto, a função

de salda g(x, y) das componentes da onda plana simusoidal é:

g(x, y) = ff G(vi,, v.1 ) exp[±j27r(vix + vy, )]dvdvy, (3.55)
-00
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f J IG(m., ty) cos[27r(vpx + V,y)çG( V., vy)]dv.,dvv (3.56)
-00

onde

-00

éatransformada de Fourier bi-dimensional de g(x, y), tendo IG(v.,vy) e OG(v., v1), respecti-

vamente, como o módulo e o ângulo de fase de G(v.,, vy1) no plano complexo. Anteriormente,

foi mostrado que, num sistema de imagem, a componente sinusoidal na entrada (objeto)

é a multiplicação da amplitude por A IOTF(v.,, vy)j e o retardo da fase é aumentado por

q$OTF (V.,, vy) . A partir disto, têm-se F (v-,, vy) e G(v., vy)I1 como amplitudes de entrada e

saída, respectivamente, de ondas especificadas por (v., vy,), e kF (V.Z, v,0,) e )G (v.,,, v,'), retardos

de fase de entrada e saída:

IG(v., vy)I A AITF(v, v)l IF(v., vy)I (3.58)

e,

OG (V., Vy) = OTF(V., uVy) + qF (V., Vy) (3.59)

resumindo pela equação complexa:

G (v.,, vy) A A- OT F(v.,, v.) F (v., v.,) (3.60)

Esta é a relação fundamental da análise da função de transferência.

Expressando a salda direta-mente em termos do sistema OTF e do espectro da freqilência

espacial da saída, tem-se:

g(x, y) = AJJf OTF(v., vy) F(v., v.) exp[+j2ir(vx + vyy)]dvdvy (3.61)

-00
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3.3.6 Proposta Metodológica

Uma simulação de uma MTF de primeira ordem, com apenas um parâmetro, mostra

uma grande semelhança com as curvas obtidas experimental e computacionalmente em Schi-

abel (2000), trabalho que busca estabelecer índices de qualidade, levando em consideração

características de heterogeneidade espacial. Este trabalho resume-se no seguinte método:

O Método do ndice Q (Schiabel (2000))

Caso Unidimensional O ndice de Qualidade Relativa Q é o valor numérico atribuido às

curvas MTFs de cada orientação no campo de radiação, que representam quantitativamente

o comportamento do sistema nesta orientação em relação as demais, em termos percentuais.

Para este cálculo alguns parâmetros são obtidos da estrutura gráfica da MTF (vide Figuras

3.14 e 3.15), e fatores de ponderação são introduzidos de acordo com a importância de cada

parâmetro na curva MTF.

O 1" mínimo da freqfiência espacial (fo), o valor da freqúência espacial correspondente à

taxa de atenuação de -3dB (f 3dB), a área total embaixo da curva (A) e a área da curva

limitada por (dB) (A'), são os parâmetros que melhor correlacionam-se com a descrição

dos aspectos da imagem (principalmente a resolução espacial e a nitidez de massa) da curva

MTF. Eles expressam o ganho da função de transferência modulada como uma função da

freqüéência espacial. Estes parâmetros são normalizados para adaptar-se à equação final do

Indice de Qualidade Relativa da MTF, resultando em quatro novos parâmetros, a saber:

• O alcance (R) relativo ao l1 mínimo de frequência espacial (fo) (valor da freqflência

espacial paxa a qual o ganho da MTF é zero) e portanto à nitidez de bordos ou 

resolução espacial do sistema. Ele é definido por R = sen a, onde a = arctan(fo) é o

ângulo entre a hipotenusa, que liga o máximo da curva MTF à o, e o cateto vertical

unitário da curva MTF.

• A amplitude (H) da função de transferência modulada no valor da freqflência espacial

correspondente à taxa de atenuação de -3dB. H é calculado determinando-se qual o

valor da frequência espacial. da curva que corresponde a fo (curva mals baixa, que define

o menor a), com amplitude 0. Esta frequência é denotada por ( m ).A amplitude
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de uma curva qualquer nesta freqüência, denotada por H = MTF(f min), será o seu

alcance. O menor valor de H é 0,7 e o maior é 1.

• A superfície total (S) -está relacionada ao desempenho do sistema como um todo, visto

que corresponde diretamente à área total abaixo da curva MTF e envolve todas as

freqüências espaciais ( e a correspondente atenuação) que o sistema visualiza para cada

orientação. Ela é dada por S =4, onde A - JM(f)df eM(f) =MTF.

• A superfície -3dB (S') representa a áxrea abaixo da curva MTF limitada pela freqüência

espacial da taxa de atenuação de -3dB. Isto representa uma maneira de avaliar a

capacidade do sistema em detectar uma imagem de massa. Isto é: S' , onde

A' =f '<O7 M(f)df, sendo f(0, 7)= freqúência espacial de nível10,7 no eixo MTF.

Os parâmetros R (alcance) e H (amplitude) são calculados a partir da Figura 3.14, e os

parâmetros S (superfície total) e 5' (superfície a -3dB) utilizam as duas figuras para o seu

cálculo, Figura 3.14 e Figura 3.15.

O ndice da Qualidade Relativa da MTF foi elaborado a partir da soma destes quatro

parâmetros, com seus respectivos fatores de ponderação:

1 ~~~Q = (P 1S + P2R + P3S'+ P4H)100% (3.62)

onde os pesos são tais que P1 + P2 + P3 + P4 1. Estes pesos foram escolhidos com base em

dois aspectos : nas definições da MTF, considerando um filtro de passa-baixa e nas análises

de imagens de objetos-teste. Os valores dos pesos são: P = 0, 4; P2 = 0, 3; P3 = 0, 2 e

P4= 0, 1, e foram escolhidos de uma frma "natural".
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1~~~~~~~~~~.....

*~~~~~~~~~~~~

Figura 3.14: Esquema de cálculos para os parâmetros (a) Alcance e (b) Amplitude, respecti-

vamente, f (a) e f (fmi.)[Schiabel (2000)1.
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ções da imagem esférica central, considerando a relação sombra-penumbra foram usadas para

comparar os diferentes fatores de peso.

Caso Bidimensional Neste caso leva-se em consideração as características 2-D das PSFs

para obter as MTFs pela transformada de Fiourier 2-D, resultando em parâmetros análogos

aos do caso unidimensional. A diferença é que ao invés de áreas trabalha-se com volumes e o

alcance 3-D. O alcance 3-D é definido como sendo uma relação entre áreas de acordo com a

equação R3-D = AmTF/AmO., onde AMTF é a área de base da MTF investigada e filtrada no

primeiro mínimo em ambos os eixos, e A corresponde ao maior valor de área encontrado

em todo o conjunto de MTFs investigado.

Aparece um conceito próprio do caso 2-D que é a excentricidade. Ela depende apenas

da forma da área da base da MTF investigada. O seu valor é dado pela razão entre o

menor e o maior diâmetro daquela base, o que garante que a excentricidade é 1,0 para um

comportamento regular da base em ambos os eixos (isto ocorre, por exemplo, quando a base

é circular e, portanto, Dmenc,,. = Dma,,icj). O índice será dado por Q = (P1V ± P2R3D + P3 V' +

P4E)l100%.

Vê-se pois que o método do índice Q proposto em Schiabel (2000) é complexo e com valores

arbitrários para os parâmetros.

Um Indicador de Qualidade baseado no Modelo Matemático da MTF

Um indicador pode ser facilmente obtido usando-se apenas um parâmetro, sem necessidade

de considerações ad hoc, como feito no citado artigo. Um índice único de isotropia (qualidade)

seria o coeficiente de variação de r, expresso portanto em função de apenas um parâmetro,

proveniente da base matemática do próprio enfoque usado (uma MTF para cada direção

considerada; em Schiabel (2000) foramn usadas 10 direções).

O ganho de uma função de transferência de primeira ordem é dado por G(jw) 1 = 1/v'7~2w I.

Normalizando-se em função do valor de fo (frequência mínima), dentro do procedimento pa,

ra a obtenção da MTF, obtém-se w0 e a expressão analítica da MTF será: G(jw) 1 
[(a 1)!V7~~i] -a, nde = ~+~~Ti/ (r~o + 1 - ). Uma regressão não li-

near sobre os dados experimentais / computacionaís permitiria uma estimação do parâ-

metro r. A expressão analítica da MTF seria então integrada (dando como resultado
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[(a + l)/Ir] log(,rw ± V\1 Ti) - aw) para se obter os parâmetros propostos pelo autor,

que seriam todos expressos em função de r. O melhor seria estimar o r para cada direção e

considerar o coeficiente de variação entre eles como sendo um indicador global de qualidade do

equipamento. Quanto menor o coeficiente de variação melhor seria o equipamento. Note-se

que as curvas da figura 3.11 são do mesmo formato das curvas das Figuras ?? e ?? do artigo

de Schiabel (2000).

3.4 O Espectro de Wiener

Um conceito importante no estudo dos processos estocásticos é a função de autocorrelação.

Referências neste assunto são Davenport (1970), Papoulis (1965) e Leon-Garcia (1994). A

função de autocorrelação de um processo estocástico {Xt, t E T} é definida por

R(,r) = E[X(t±+r), X(t)].

A transformada de Fourier da função de autocorrelação é definida como sendo a densi-

dade espectral de potência do processo estocástico. Tem-se então:

Sx(w) 0 *: Rx(r)eidr.

A Figura 3.16 mostra um exemplo de função de autocorrelação (Rx(-r) -71IT).

Função de Autocorrelação

Fiua311.1çod utcreaã

1.0 ~ ~ 10



Esta função tem várias propriedades, entre elas a de ser par e ter valor máximo igual a

1. Quanto mais `espalhada?' for Rx(,r), mais autocorrelacionado será o processo. No caso de

um sistema de aquisição e armazenamento de imagens, isto significa uma baixa resolução. O

ideal, no caso da imagem, é uma baixa autocorrelação.

A função de autocorrelação (ou a densidade espectral de potência) é uma ferramenta

usada para se modelar matematicamente o ruído presente nos sinais. O brilho numa imagem

que não corresponde a nenhuma informação é o que se chama de ruído. Este brilho é uma

variável aleatória que não tem nenhuma correlação com o objeto que está sendo "imageado"

(radiografado, por exemplo).

Quanto maior for a sensibilidade dos sistemas de registro, maior será a influência do

ruído na limitação da qualidade do filme (capitulo 2). O efeito será uma maior "granulação"

na imagem. Esta relação entre a resolução e o ruído é expressa justamente pela densidade

espectral de potência (espectro de Wiener).

De maneira análoga à MTF, o espectro de Wiener pode ser representado por apenas um

parâmetro (), que seria estimado a partir da digitalização da imagem de um phantom, por

métodos estatísticos.

3.5 Comentários

Os resultados obtidos permitem afirmar que:

1. Partindo de hipóteses básicas foi possível construir um modelo matemático para a dinâ-

mica do processo de enegrecimento de um filme radiográfico na forma de uma equação

diferencial ordinária não linear, cuja solução representa a curva característica do filme;

2. O modelo possui apenas, no caso mais comum, quatro parâmetros. A estimação des-

ses parâmetros a partir de dados experimentais, pela técnica da regressão não linear,

vindicou o modelo hipotético-dedutivo;

3. A partir da formulação do modelo pode-se expressar analiticamente os atributos do

filme (contraste, contraste médio, latitude, velocidade e densidade ótica mínima (base

+ fog));
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4. A influência explícita da exposição na velocidade de crescimento da densidade ótica

pode ser incorporada ao modelo e portanto não há limitações quanto à generalização do

método. Curvas características assimétricas podem também ser modeladas;

5. O modelo da curva característica, elaborado e desenvolvido na seção 3.2, na sua versão

linearizada (seção 3.3), permitiu entender, à luz do conceito de função de tranisferência

modulada, a relação entre contraste e resolução espacial.

6. A partir dos parâmetros da curva característica (a, b, e, d), da MTF (r) e do espectro

de Wiener (-y) pode-se elaborar um protocolo para a aferição da qualidade da imagem.

Para se obter experimentalmente os valores dos parâmetros para um determinado sistema,

é necessário proceder-se a uma digitalização da imagem. Alguns detalhes sobre esse tema

encontram-se no Apêndice.

Os resultados obtidos neste capitulo serão usados na formalização do problema da avaliação

da qualidade da imagem pela teoria da decisão, que é o tema do próximo capítulo.

107



Capítulo 4

A TEORIA DA DECISÃO NA

AVALIAÇÃO DA IMAGEM MEDICA

4.1 Introdução

Existem vários procedimentos referenciados na literatura (Kodak, 2000a), (Kodak, 2000b),

Swensson (2000), por exemplo) para se fazer a avaliação da qualidade da imagem médica, mas

nenhum deles é baseado em um modelo quantitativo formal, com enfoque científico.

Uma diretriz geral, baseada no paradigma da teoria da decisão, foi proposta pela ICRU

(1996) (Comissão Internacional de Unidades de Radiação e Medidas - ICRU), para se abordar

o problema de avaliação da qualidade da imagem médica. De acordo com esta diretriz,

todas as técnicas da teoria da decisão estatfstica deveriam ser usadas como um procedimento

padrão para tratar do problema de detecção de imagem, detecção de borda, ruído, nitidez,

etc., em resumo, todos os parâmetros da imagem, e também o problema de exatidão no

diagnóstico. O controle da qualidade da radiografia, ou de qualquer imagem adquirida por

qualquer processo e armazenada em qualquer meio, ainda não foi feito por este método.

Todo serviço de radiografia deveria usar um esquema de controle de qualidade no processo de

aquisição da imagem radiográfica. Existem muitos esquemas ad hoc que tentam cumprir esta

tarefa, mas não existe ainda, no melhor conhecimento da autora, um procedimento universal

que possa servir de norma ou padrão.

Em essência, o que a teoria da decisão formaliza é o senso comum de que um indivíduo

deveria adotar uma ação baseada no que ele quer, sabe, e pode fazer (Berger, 1985),(Keeney
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and Rajiffa, 1976), (Campello de Souza 2001). O construto básico da teoria da decisão envolve

alguns conjuntos, mecanismos probabilísticos, e funções. Os principais conjuntos são: um

conjunto de payoffs (bens) - consiste em todas as possíveis conseqüências das ações toma-

das; um conjunto dos estados da natureza - os quais contêm todos os possíveis (tipicamente

desconhecidos) parâmetros do modelo matemático do fenômeno envolvido; um conjunto de

observações relativas ao estado da natureza, e um conjunto das possíveis ações que podem

ser exercidas. Os principais mecanismos probabilísticos são a função conseqüência, a qual dá

uma distribuição de probabilidade sobre os bens (payjoffs) para cada par (estado da natureza

x ação), uma distribuição de probabilidade das observações condicionadas ao estado da na-

tureza, e se disponível, uma distribuição de probabilidade a priori, possivelmente eduzida de

um especialista, ou proveniente de um banco de dados, sobre os estados da natureza.

Outras funções importantes são a função utilidade, a qual representa as preferências do

decisor nas situações de incerteza, e a regra de decisão, que associa a cada observação uma

ação a ser adotada.

Propõe-se o uso da teoria da decisão para estabelecer um protocolo de controle de qualidade

de uma imagem radiográfica (ou de qualquer outro tipo). No final do capítulo será apresentado

este protocolo. Antes é preciso desenvolver alguns elementos básicos. Na seção seguinte será

feita uma exposição da teoria da decisão, usando como fio condutor o contexto da análise de

imagens. A ênfase será nas regras de decisão de Neyman-Pearson.

4.2 A Teoria da Decisão no Processamento Digital da

Imagem

4.2.1 Antecedentes

As abordagens estatísticas para a extração de informação de imagens digitalizadas têm sido

baseadas, na sua grande maioria, no paradigma da análise bayesiana de imagens estabelecido

em Besag (1983, 1986) e Geman e Geman (1984). O contexto geral é o da inferência estatística.

Os pontos essenciais deste enfoque são:

1. Considera-se a imagem observada ou registro, que consiste num arranjo de números

representando as intensidades dos pixels, como sendo uma realização de um vetor alea-
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tório.

2. O registro fornece informação parcial sobre o "verdadeiro" estado da natureza, este sendo

considerado como uma realização de um arranjo aleatório (ou função aleatória) chamado

de "verdadeira imagemn" ou "verdade".

3. A informação disponível sobre a verdade, anterior à observação (registro), é representada

por uma distribuição de probabilidade, chamada de distribuição a priori.

4. Várias formas de deterioração tais como borrosidade, ruído, distorção geométrica e

quantização (discretização) se fazem presentes no processo de geração de um registro.

Este processo é representado então por uma distribuição condicional do registro dada

a "verdade". É o canal de comunicação com a natureza", como dito em Campello de

Souza (2001). Quando considerada como função da "verdade", uma vez feito o registro

(realizado o experimento), é chamada de função de verossimilhança.

5. Solicita-se então que se faça uma inferência a respeito da "verdade" ou alguma função

dela. Esta inferê ncia será baseada na distribuição condicional da "erdade" dado o

registro. É a chamada distribuição a posterwri.

Apresenta-se a seguir um detalhamento deste enfoque, ampliando-o para o paradigma da

teoria da decisão.

4.2.2 Os Elementos Probabilfsticos no Plano da Imagem

Seja qual for a forma de armazenamento (filme, arrayj de semicondutores, etc.), para

utilizar a teoria da decisão é necessário que a imagem seja digitalizada.

Considere-se uma imagem já na forma matricial, onde cada pixel tem um certo grau de

cinza. A Tabela 4.1 ilustra o conceito.

Oj representa o "verdadeiro" valor do nível de cinza ("erdadeira"' densidade ótica) do res-

pectivo pixel É claro que nunca se tem acesso direto ao valor exato desse nível de cinza.

O que se pode obter é uma leitura x do mesmo, por um densitômetro ou qualquer outro

aparato (câmara de tlevisão, etc.). O nível de cinza é uma variável continua, mas para o pro-

cessamento digital é feita uma quantização, considerando-se pois um certo número finito de

valores, normalmente uma potência de 2, devido ao uso do sistema binário nos computadores
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Tabela 4.1: Matriz que representa uma imagem.

O_ i

digitais. Este processo de medida introduzirá um erro, devido aos mecanismos probabilis-

ticos envolvidos (ruído). A representação destes mecanismos é feita por uma distribuição de

probabilidade condicional P(x1il6). Assim, por exemplo, poder-se-ia ter:

P(xi I O)=ri, se i=j -1;

P(x~iOj) = r'2, se i = 

P(ilj)= 3,se i = j1;

P(xij9j) = O, noutros casos,

onde r + r2 + r3 = 1 e, tipicamente, r2 > r, r2 > r3 . Isto significa que há uma interferência

dos níveis de cinza dos piaxels j - 1 e j + 1 sobre a leitura que se vai obter do nível de cinza

do pixel j. Os pixeis j - 2 e j + 2 também exercerão influência, assim como os pixels mais

afastados, embora essas influências diminuam à medida que aumenta a distância entre eles e

o pixel j considerado. De fato há que se considerar as duas dimensões do plano da imagem, e

portanto, que a leitura do grau de cinza do pixel j sfrerá influência de todos os seus vizinhos,

principalmente os vizinhos "de muro". A Tabela 4.2 esquematiza a situação. As linhas são

indexadas por i e as colunas por j.



Tabela 4.2: Matriz ilustrando a influência mútua entre os níveis de cinza dos pixels.

6 Í-1j-1 i-lj oi-1,j+1

__ i+j-1 0 i+j 6 o+j+I

Então, de uma maneira geral, tem-se P (x 1 Ok,1). Os pares i, j e k, 1 podem ser enumerados

lexicograficamente, e portanto não há perda de generalidade em se considerar apenas um índice

para e um índice para x. Mais ainda, a probabilidade de x assumir um determinado valor

vai ser condicionada aos valores dos níveis de cinza de todos os pixels, isto é, vai ser dada

por P(X~i 1,0 2,. ... ,On), i = 1 2,..., n, onde n é o número total de pixels da imagem. Tanto

o número de linhas como o de colunas usadas são, normalmente, potências de 2, compatíveis

com a aritmética binária dos computadores digitais.

Em suma, quando se faz a aquisição e armazenamento de uma imagem, entra em cena um

mecanismo probabilistico que diz respeito ao aparato necessário para se fazer estas operações.

Este mecanismo vai agir sobre o nível de cinza "lido" da imagem, isto é, sobre x. No caso da

radiografia, o locus deste mecanismo vai desde o aparelho de raios-x até o filme radiográfico

ou o ar-ray de semicondutores e seu circuito eletrônico de conversão e armazenamento. Isto

inclui uma série de outros mecanismos probabilísticos que serão mencionados mais adiante.

Se se quer avaliar a qualidade do sistema de conversão e armazenamento, é preciso que se

garanta que os demais fatores tenham a menor variabilidade possível. Isto pode significar a

eigência de algumas repetições de procedimentos no processo de aferição, como já se sabe. O

importante é ter em mente que o mecanismo probabilístico sobre o qual se está falando aqui diz

respeito ao aparato e não à imagem per se. Ele é representado pela probabilidade condicional

P(x l0) (lê-se "pé de is dado teta"). Isto significa que, dado que o "verdadeiro" valor do nível

de cinza do pixel em consideração é j, o nível 'lido" será x, não necessariamente igual a
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Oj. Como já mencionado, esta probabilidad e dependerá também, de uma maneira geral, dos

"verdadeiros" níveis de cinza de todos os pixels.

A distribuição P(xO) pode ser obtida de duas maneiras básicas: considerações teóricas

ou experimentação. Em medicina nuclear (que usa gama câmaras para a obtenção da ima-

gem), obtém-se, por considerações teóricas, uma distribuição de Poisson (vide, por exemplo,

Aykboyd e Green (1991)).

É importante lembrar que existe sempre uma incerteza com respeito ao valor de 0. No

linguajar da teoria da decisão, o é chamado de estado da natureza (ou estado do mundo),

terminologia introduzida por Savage (1954). O conjunto de todos os estados da natureza é

denotado por E = {0}, e o das observações por X = {x}. Sempre existe incerteza sobre qual

é o verdadeiro" estado da natureza.

4.2.3 A Representação Matemática da Incerteza a respeito de O

A incerteza sobre O pode ser de natureza probabilistica ou não. Quando se diz natureza não

probabilística se quer dizer que não há modelo probabilístico para representá-la, convencional

(cálc.. o de Kolmogorov, por exemplo) ou não (probabilidades imprecisas, por exemplo), e por

isso não se pode exercer nenhum cálculo sobre ela. A teoria da decisão trabalha com incerteza

probabilística, qualquer que seja o modelo de probabilidade (imprecisa, intervalar, famílias

de probabilidade, etc.). Comumente trabalha-se com a probabilidade como axomatizada por

Kolmogorov, ou com probabilidade subjetiva, também com o cálculo de Kolmogorov. Fala-se

então de uma distribuição a priori r sobre os estados da natureza; ir(0) é a probabilidade

do estado da natureza ser O.- Diz-se a priori porque ela é avaliada antes de se fazer qualquer

experimento (qualquer leitura da imagem). Existe então um mecanismo probabilístico pelo

qual a natureza seleciona O (ou escolhe 0).

Para que se tenha uma idéia deste mecanismo probabilístico agindo sobre 0, imagine-se

uma radiografia de uma peça anatômica. Numa determinada região do plano da imagem, ou

mesmo num determinado pixel, se se sabe qual é a peça anatômica e a posição tipicamente

usada para radiografá-la, tem-se uma idéia a prwri de qual vai ser o nível de cinza (densidade

ótica) daquela região ou daquele pizel Este conhecimento a prior~ pode ser subjetivo, isto é,

mensurável (passível de um procedimento de edução), proveniente de um especialista, ou de

um banco de dados de imagens daquele tipo. A variabilidade tem a ver com a variabilidade
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dos tamanhos das peças anatômicas, que são em geral diferentes para diferentes indivíduos,

mesmo se pareados por idade, sexo, etc., com a variabilidade nas densidades e composições

dos tecidos, etc. No caso subjetivo há que se considerar a variabilidade do observador, que

pode ser captada no processo de edução da distribuição a priori. A composição de todos esses

mecanismos probabilisticos é que vai caracterizar o mecanismo probabilistico representado

pela distribuição ir.

Note-se que se pode pensar em dois tipos básicos de correlação entre os níveis de cinza dos

pixels. A proximidade entre dois pixels (vizinhos "de muro"') enseja o aparecimento de uma

correlação entre os seus níveis de cinza.

Esta correlação pode ser estimada a partir de uma distribuição ir(O) local, isto é, numa

certa região pequena em relação ao tamanho total da imagem. Por outro lado, a estrutura

global de uma imagem (de uma peça anatômica, por exemplo) estabelece claramente corre-

lações entre os níveis de cinza de pixels distantes entre si. Por exemplo, os níveis de cinza

do mediastino, mesmo em pontos afastados um do outro, numa radiografia de tórax, serão

correlacionados. Os médicos usam este conceito informalmente, fazendo comparações entre

regiões distantes uma da outra. O mesmo é válido para os tecidos moles. Esta correlação pode

ser estimada a partir de uma distribuição a prior global ir(6) dos níveis de cinza da imagem

como um todo, e vai depender basicamente da geometria da peça anatômica. Note-se que

se está falando aqui de um grupo de individuos com as mesmas características, normais ou

patológicas. Esta abordagem é usada por Aykboyd e Green (1991) no problema da localização

de lesões a partir de imagens de uma gama~câmara.

Qualquer que seja a forma, sempre se usa algum tipo de distribuição a priori sobre o

estado da natureza.

Exemplos de Distribuições a Priori Locais

Cada pixel tem oito vizinhos, sendo quatro ortogonais e quatro diagonais. Os centros dos

vizinhos ortogonais estão mais próximos do centro do pixel considerado do que os centros dos

vizinhos diagonais. Uma distribuição a priori local pode ser então:
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i(%i) c exp {i[ (i-i - Oíj+i) + O (O j u Oi+ij) } 
x exp { -[I (9iiilji oi+1,j+1) + 1 (Oi+ij-1 i O j+i)]

onde / e são parâmetros e O é uma função par não negativa. Se O5 fosse uma forma

quadrática definida positiva, esta distribuição representaria um campo aleatório gaussiano.

O que se tem observado é que essas distribuições gaussianas suavizam excessivamente as

descontinuidades na superfície da imagem, podendo inclusive "maquiá-la?', e o decisor (um

médico, por exemplo) pode achá-la bonita e agradável, talvez até anatômica, embora possa

não corresponder à realidade". O diagnóstico neste caso poderia ser falso. A formulação

global do problema tem que levar em conta portanto a finalidade para a qual a imagem foi

obtida. É~ ai que entra em cena a valoração dos resultados, que será feita com o uso do conceito

de função utilidade, a ser explicado um pouco adiante. Uma outra opção, sugerida por Green

(1990), é usar 0()= log cosh(y), cuja cauda cresce menos rapidamente do que 0«y) = y2e é

log-côncava.

Uma outra distribuição a priori, sugerida por Geman (1991), é obtida por uma modificação

da anterior:

w cij c exp [-3 O 59~)

onde 0k,1 é a média dos quatro vizinhos mais próximos (ortogonais).

Os pixels nas bordas são equalizados estatisticamente. Esta última distribuição penaliza

as descontinuidades no gradiente, enquanto a primeira penaliza as descontinuidades no nível.

Maiores detalhes podem ser encontrados nas referências citadas.

4.2.4 O Problema de Decisão

Uma pergunta que emerge naturalmente é a seguinte: observado x qual seria o valor de

9? Ou seja, de posse da leitura xi, que decisão deve ser tomada a respeito do valor de O a

ser adotado como verdadeiro? O valor escolhido, chamado de ação, é denotado por a.
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Tem-se então, um espaço A = {a} de possíveis.ações a serem adotadas. Neste caso, o

espaço (conjunto) das ações é igual ao espaço dos estados da natureza, isto é, A = E).

Há necessidade agora de se adotar um critério para a decisão que possa guiar a escolha da

ação. Classicamente, a estatística adota um construto chamado de função perda, concebida

para problemas de estimação. Deseja-se, a partir de uma observação x, inferir-se a respeito de

6. Uma função perda clássica é a função perda quadrática, denotada por L(9, a) = ( - a)2 ,

inventada, independentemente, por Legendre e Gauss. Esta função, que é simétrica com

relação à origem (erro nulo), penaliza fortemente os grandes erros, e não penaliza tanto os

pequenos erros. Naturalmente que o a escolhido será função de x. A escolha deverá ser feita

de forma a minimizar a perda quadrática. Esta função que liga as observações s ações é

chamada, em teoria da decisão, de regra de decisão, e denotada por d. Tem-se então:

d: X A
x - d(z)=a

Note-se que, no problema de estimação da imagem, tem-se A = E = X.

O problema tem a mesma estrutura de um problema de telecomunicações. O canal si-

m,4trico binário é o exemplo clássico. Um transmissor emite smbolos binários (O e 1) que

são transmitidos por um canal de comunicações (um par de fios, ou um enlace de rádio,

etc.). Durante a transmissão ocorrem ruídos e interferências que provocarão, com uma certa

freqüência, erros na comunicação. Assim, um O transmitido pode ser "lido" como se fosse um

1, e vice-versa.

Canal Binário Simétrico

Neste caso, é como se existissem apenas dois níveis de cinza, por exemplo, totalmente

branco, 0, e totalmente preto, 01. Na recepção, ter-se-ia também apenas os dois níveis, x0

correspondendo ao branco, e x1 ao preto.

As probabilidades condicionais seriam então P(010) e P(110), e P(011) e P(111). Note-se

que P(0IO) ± P(1 1O) = 1 e P(01 l) ± P(1ljl) = 1. No canal simétrico binário, P(010) = P(1 1)

116



e P(110) = P(011). Quanto menores as probabilidades de erro, isto é, P(1j0) e P(0j1),

melhor será o canal. Ele será capaz de transmitir smbolos com uma taxa (velocidade) maior,

pois precisará de menos redundância para obter a mesma taxa de erro global. Por exemplo,

se P(0 10) = P(111) = 0,80, então se cada símbolo transmitido for repetido, diga-se, 100.000

vezes, mais ou menos em 80.000 dessas vezes o sinal recebido será o que foi transmitido, devido

ao efeito da lei dos grandes números. As restantes 20.000 vezes corresponderão aos erros. A

decisão será portanto por voto de maioria, como se diz no jargão de telecomunicações. A

teoria matemática das comunicações, criada e desenvolvida por Shannon (1948), possibilitou

soluções bem mais adequadas do que a simples repetição da mensagem. São os códigos

corretores de erro, hoje de uso corriqueiro (os CDs são um exemplo).

Este é o problema da estimação, onde o objetivo é encontrar o "verdadeiro" valor de .

O risco é o valor esperado da perda. De uma maneira geral, o risco de uma regra de

decisão d será dado por:

Rd(Oj) = ZP(xil6j)L(6j,d(xi)).
i

Este é o risco de se uar a regra d quando O é o verdadeiro estado da natureza. Quanto

menor o risco, melhor a regra. Resta o problema de saber qual o estado da natureza que vai

se manifestar.

Quando a função perda é a do observador ideal, isto é, L(O, a) = O se O a e L(6, a)=1

se 0O # a, então os riscos serão as probabilidades de erro. No caso do canal simétrico binário,

para o problema clássico de deteção de sinais, a regra de decisão deve ser tal que minimize a

probabilidade total de erro, ou seja, que minimize P(110) + P(011).

De uma maneira geral, a perda terá um valor especifico para cada par (, a), valor este

que deve refletir as preferências do decisor com relação às conseqüências e a sua psicologia

com respeito ao comportamento em situações de risco, O construto mais elaborado é de fato

a função utilidade, que será explicada logo adiante, na seção 5.4.

Estes erros que inevitavelmente aparecem e interferem na qualidade da imagem são devidos

a uma série de mecanismos probabilisticos.
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4.2.5 Os Loci dos Mecanismos Probabiísticos

As fontes de erros ou ruídos de um sistema são denominados mecanismos probabilísticos,

que interferirão na resposta final, no caso, a leitura da densidade ótica de cada pixel da

imagem. Considere-se o caso da imagem radiográfica. Pode-se destacar alguns deles segundo

a natureza e o locus.

1. No aparelho de raios-x:

o Oscilações na tensão (kV).

o Oscilações mecânicas no aparelho.

o Efeito anódico.

o Aleatoriedade na geometria do anodo.

,* Oscilações no tempo da exposição.

• Oscilações na corrente do tubo.

• Oscilações (erros) de posicionamento (distância foco-filme, colimação)

Os componentes dos aparelhos de raios-X são:

o Tubo de raios-X.

,* Gerador de alta tensão.

o Painel de controle.

Mesmo que o aparelho esteja operando conforme os controles exigidos pelas normas re-

gulamentadoras do Ministério do Trabalho (1978) (NR-12 - Máquinas e Equipamentos),

sempre haverá oscilações que irão influenciar a densidade ótica. Por exemplo:

- A tensão fornecida ao circuito elétrico que alimenta todo o aparelho, seja no gerador

como no painel de controle, não é exatamente a mesma durante a sua operação.

Há uma variação na tensão fornecida pela rede elétrica do local em que se encontra

o aparelho.
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-O equipamento de raios-X tem partes mecânicas que também sofrem variações no

seu funcionamento. Tanto as partes mecânicas como as elétricas possuem oscilações

nos seus tempos de resposta.

-Erros também podem ocorrer no posicionamento da distância foco-filme e na coli-

mação do feixe de raios-X, e poderão provocar distorções e penumbras nas imagens

resultantes.

-Deve-se também observar que devido ao "¶Princípio de Linha de Foco", vide Seemann

(1969), a intensidade de raios-X no lado do catodo é maior do que no lado do anodo.

Este problema é chamado de efeito anodo.

Enfim, são várias as fontes de erros existentes em um equipamento de raios-X, que

entrarão nas imagens como ruídos.

2. No écran:

• Imperfeições (heterogeneidades) nas telas intensificadoras.

• Imperfeições no chassis (entrada espúria de luminosidade, etc.).

- As telas intensificadoras são usadas paxa converter a energia dos raios-X em

luz visível, aumentando a eficiência do processo de formação da imagem e di-

minuindo a dose de radiação no paciente. Então, a presença de impurezas

na constituição das suas camadas irá prejudicar a interação fotoelétrica, pro-

vocando erros na densidade ótica que deveria resultar, no filme, do feixe de

raios-X proveniente do objeto radiografado.

- O chassis é a caixa onde estão inseridos o filme e a tela intensificadora. Esta

caixa protege o filme da radiação luminosa do ambiente. Se a estrutura do

chassis estiver com algumas imperfeições (empenado ou impurezas na consti-

tuição do material), a luminosidade ambiente irá impressionar o filme, antes

dele sofrer interação com os raios do aparelho radiográfico, provocando um

ruido na imagem.

3. No phantom:

*Imperfeições na geometria.
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• Imperfeições na constituição do material.

• Posicionamento.

4. No filme:

• Imperfeições químicas ou físicas na rede cristalina de sais de prata.

• Falta de homogeneidade.

• Variações na espessura das diversas camadas que compõem o filme (base, emulsão,

camada protetora e camada adesiva).

5. No Processamento:

• Contaminação dos produtos químicos.

• Vaxiabilidade na composição dos produtos químicos.

*9 Oscilações nos mecanismos de manipulação automática do processo.

• Impurezas na processadora.

• Manutenção inadequada do equipamento.

• Luz espúria no ambiente.

• Imprecisão na duração dos intervalos de tempo de cada etapa do processamnento.

6. Nos operadores humanos:

• Percepção visual.

• Falta de habilidade ou treinamento adequado.

• Descuido ou fadiga.

7. No ambiente:

o Temperatura.

o Pressão atmosférica.

*9 Umidade.
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o Vibrações (provocadas, entre outras coisas,. pela magnetostrição, tráfego de veículos

pesados, compressores, etc.).

* Radiações espúrias (radiações cósmicas, tempestades elétricas, etc.).

8. No densitômetro: (mesa digitalizadora)

• Erro de quantização.

• Sensibilidade.

• Especificidade do instrumento.

Apresenta-se a seguir um caso simples de tratamento estatístico da imagem.

4.2.6 O Efeito do Ruido numa Imagem em Preto e Branco

Considere-se a imagem em preto e branco da Figura 4.1. Como só eistem, dois níveis de

densidade ótica, o efeito do ruido será a troca de preto por branco ou vice-versa em alguns

pixel. A Figura 4.1 representa um vaso.
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Figura 4.1: Imagem de um vaso e a sua representação binária

Depois de contaminada pelo ruido, isto é, desde a aquisição até a leitura por um den-

sitômetro de qualquer tecnologia, a imagem, ou melhor, a sua leitura, apresentar-se-á como

mostrado na Figura 4.2.

Como já visto, este ruido será representado pela distribuição condicional P(xO), onde x e

O podem assumir apenas os valores O e 1. O sinal será caracterizado por uma série de leituras.

A imagem é lida várias vezes para que se possa aplicar os procedimentos estatísticos.
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Simulação

As probabilidades usadas nesta simulação foram: P(010) = P(111) = 0,90 e P(110)=

P(011) = 0,10. Ou seja, a "transmissão" de cada pixel se dá por um canal simétrico binário.

Os resultados das simulações apaxecem nas Figuras de 4.2 até 4.8.
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Figura 4.2: Imagem de um vaso contaminada pelo ruído e a sua representação binária
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Figura 4.3: Imagem de um vaso contaminada pelo ruído e a sua representação binária

As simulações foram feitas usando-se a planilha Quattro Pro 9.0 da Corel. Usou-se o

gerador de números pseudo-aleatórios (RAND), da planilha, da seguinte maneira:

Se o pixel da matriz original (sem ruído) for zero:

Gere um número pseudo-aleatório entre O e 1.
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Figura 4.4: Imagem de um vaso contaminada pelo ruído e a sua representação binária

Se este número for maior ou igual a 0,1, escreva 0; caso contrário escreva 1.

Se o pixel da matriz original (sem ruído) for um:

Gere um número pseudo-aleatório entre O e 1.

Se este número for maior ou igual a 0,1, escreva 1; caso contrário escreva 0.
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Figura 4.6: Imagem de um vaso contaminada pelo ruído e a sua representação binária
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Figura 4.7: Imagem de um vaso contaminada pelo ruído e a sua representação binária
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Figura 4.8: Imagem de um vaso contaminada pelo ruído e a sua representação binária

Estimação (Deteção) da Imagem

Tratase agora de efetuax um tratamento na imagem recebida (sinal) de modo a estimar

da melhor maneira possível a imagem original. Naturalmente é preciso ter conhecimento de

P(xIb), além de se adotar um critério de estimação. No caso assume-se que o nível de cinza

(ou seja, a densidade ótica) de um pixel não interfere na probabilidade de qualquer outro pixel

vizinho ser preto ou branco, como feito na simulação.

A estimação usada aqui foi simplesmente o chamado "voto da maioria". Se a freqüência

relativa de um determinado pixel for maior ou igual a 1/2, o mesmo será estimado (detectado)

como sendo preto. Se for menor do que 1/2, será estimado como branco. O número de leituras

(amostras) deve ser ímpar, para que o "voto da maioria"' seja efetivo.

Os resultados das estimações estão nas figuras de 4.9 a 4.12.
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Figura 4.9: Detecção da imagem usando as 7 amostras, e a sua representação binária
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Figura 4.10: Detecção da imagem usando as 5 primeiras amostras, e a sua representação

binária

Quanto maior for o tamanho da amostra (número de leituras da imagem), melhor será a

estimação. Os resultados para 5 e 7 amostras, neste exemplo, foram os melhores, isto é, mais

fiéis à imagem original.

As duas estimações, para as 5 e 7 amostras usadas, deram exatamente a mesma resposta.

Poderiam estas respostas ser diferentes; o fenômeno é probabilístico.
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Figura 4.1 1: Detecção da imagem usando as 3 primeiras amostras, e a sua representação

binária
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4.3 As Conseqüiências

No momento em que se aceita uma determinada imagem como boa, várias conseqüências

emergirão. Um exemplo é um diagnóstico, que poderá estar certo ou errado. Uma determi-

nada "mancha?' ou "pontinho" branco pode ser proveniente dos "verdadeiros" nveis de cinza

dos piTels correspondentes, ou ruídos relativos ao mecanismo probabilístico representado por

P(xO) (às vezes chamados de artefatos). Mais precisamente, é sempre uma combinação dos

dois.

Se se trata de uma radiografia do braço para verificar se houve fratura (do tipo fissura),

uma pequena mancha aqui e ali, uma certa falta de nitidez (borrosidade), não vai alterar em

nada a conduta a ser seguida sob o ponto de vista terapêutico. Por outro lado, se se trata

de uma radiografia de uma mama, tirada para se verificar a presença ou não de pequenas

calcifica"ões (microcalcificações) ou outras manifestações patológicas, um ruído pode alterar

drasticamente a conduta a ser seguida. possível então que se acerte, isto é, decida-se que

não há lesão e de fato não existe nenhuma lesão, ou decida-se que há uma lesão quando de fato

existe uma lesão.'Ou então que se erre, decidindo-se que há lesão quando de fato não há ou

decidindo-se que não há lebão quando de fato há. Uma vez feito o diagnóstico, adota-se uma

ação, que pode ser escolhida, por exemplo, entre as alternativas de fazer ou não uma biópsia

para exame histopatológico, no caso de um nódulo encontrado por apalpação, com suspeita

de ser um câncer. Campello de Souza (2001) estudou este problema e listou as seguintes

possíveis conseqülências:

1. «pl = morte por choque anestésico na biápsia por excis ão.

Decidiu-se por fazer a biápsia e aconteceu a morte provocada por choque anestésico.

Eddy (1985) informa ocorrerem duas mortes desse tipo em cada 10.000 biápsias por

excisão.

2. p2 = descobre a presença de cncer um pouco mais tarde (um més depois) e a expect ativa

de cura cai cerca de 3% (ou menos).

Optou-se por não fazer a bi6psia, mas sim um acompanhamento mais freqüente e cui-

dadoso d evolução do nódulo. Um més depois, verifica-se clinicamente, e confirma-se

com nova mamografia, que o ndulo é canceroso (aí se faria bipsia, e jd o tratamento

cirúirgico e terapias subsequentes).
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8. p = bpsia por exci.são, com infecções e dren.os, e deixando efeitos estéticos negativos

(câncer).

Similar à conseqiiência P7 , porém, com o resultado da biápsia positivo.

4. 4 biápsia por excisão, sem infecções ou drenos, mas deixando efeitos estéticos nega-

tivos (ncer).

Similar à conseqiiéncia p8 , porém, com o resultado da biópsia positivo.

5. p5 = biápsia por excisão, com infecções ou drenos, mas em efeitos estéticos negativos

(câncer).

Similar à conseqiiência p , porém, com o resultado da biápsia positivo.

6. P6 = biópsia por excisão, sem infecções ou drenos, e não deixando efeitos estéticos

negativos (câncer).

Similar à conseqiléncia pio, porém, com o resultado da biápsia positivo.

7. P7' = biópsia por excisão, com infecções e drenos, e deixando efeitos estéticos negativos

(não câncer).

Foi realizada uma biápsia por excisão, e ocorreram infecções e drenos que duraram vdrias

semanas. Ademais, a massa retirada deixou uma reentrância no seio que é bem visível.

O resultado da bic5psia foi negativo, ou seja, não hd câncer.

8. P8 = biápsia por excisão, sem infecções ou drenos, mas deixando efeitos estéticos nega-

tivos (não câncer).

Fez-se uma biápsia por excisão, e o procedimento não provocou nem infecções nem dre-

nos, mas deixou efeitos estéticos negativos; a massa retirada deixou uma reentrância no

seio que é bem visível. O resultado da biápsia foi negativo, isto é, não hd câncer.

9. p9 = bic5psia por excisão, com infecções ou drenos, mas sem efeitos estéticos negativos

(não câncer).

Optou-se por uma biápsia por ecis'ão, e o procedimento em si teve sucesso, embora

tenha havido infecção e dreno que durou v rias semanas. Não houve nenhum efeito
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estético negativo, e o resultado da biápsia (exame histopato15gico) foi negativo, isto é,

não há câlncer.

10. pio = biópsia por excisão, não deixando infecções ou drenos, nem efeitos estéticos ne-

gativos (não cncer).

Neste caso, optou-se por uma biápsia por excisão, e o procedimento em si foi um sucesso.

Não deixou seqtiela (drenos, infecções, etc) nem efeitos estéticos negativos. Ademais, o

resultado da biápsia foi negativo, isto é, não h cncer.

11. pi1 = não acontece nada no seio.

Esta é a situação na qual o médico tem uma razoável garantia, pela sua eperiência

clínica, e pelo exame de apalpação, que o nódulo não é maligno, e o laudo da mamografia

também é negativo, confirmando o exame clínico. Nesse caso, decide-se não fazer a

biópsia, e, de fato, no nódulo era um fenômeno de menor importância, que desapareceu

depois de um tratamento médico (drogas) adequado."

O conjunto de todas as possíveis conseqüências é denotado por 7'. Isto é, 7' {p}.

Tem-se portanto 1 1 possíveis conseqülências (determinísticas) cuj as probabilidades de ocor-

rência dependem do estado da natureza e da ação adotada. Trata-se pois de mais um mecanis-

mo probabilístico, que é representado por P(piO, a), a probabilidade de se obter o resultado p

(conseqüência determinística), dado que a natureza encontra-se no estado O e o decisor adotou

a ação a. Esta distribuição de probabilidade é chamada de função conseqüência.

Qualquer que seja a radiografia, ela terá sempre um papel de apoio ao diagnóstico, que

redundará numa ação terapêutica e finalmente numa conseqüência. É preciso então avaliar

as preferências e as atitudes do decisor em relação ao risco com respeito às con-

seqüências. As conseqflências serão então as distribuições de probabilidade com relação aos

p's, isto é, P(piO, a). As decisões têm que ser tomadas sempre antes de se saber quais serão as

conseqüências, é claro. Depois que as conseqüências determinísticas ocorrerem, não há mais

nada a decidir naquele problema. A função que mede as preferências do decisor é a função

utilidade.

130



4.4 A Função Utilidade

Paxa se entender o conceito de função utilidade, o melhor exemplo é a utilidade para

dinheiro. Imagine-se uma situação onde o máximo que se pode ganhar é R$ 100.000,00 (cem

mil Reais) e o mínimo é R$ 0,00 (zero Reais). Considere-se então um jogo (loteria) onde com

probabilidade A~ ganha-se os R$ 100.000,00 e com probabilidade 1 - A ele ganha R$ 0,00. Qual

dos dois o decisor deveria preferir: R$ 15.ooo,oo (quinze mil Reais) com probabilidade 1 (um)

ou o jogo descrito acima?

É claro que a resposta vai depender do valor de )A. Para valores muito elevados de , o

decisor vai preferir o jogo. Para valores muito pequenos, ele vai preferir os R$ 15.000,00 como

uma coisa certa. V-se então que entre esses dois extremos existe um valor de A tal que o

decisor se sente indiferente entre receber os R$ 15.000,00 como uma coisa certa ou um bilhete

de loteria onde com probabilidade )À ele ganha os R$ 100.000,00 e com probabilidade 1 - A ele

ganha R$ 0,00. Este valor de A é o valor da utilidade, para o decisor, de R$ 15.000,00 numa

escala de R$ 0,00 a as ioo.ooo,oo.
Este valor de A~ que define a utilidade, varia de indivíduo para individuo. Note-se que a

palavra utilidade 4aqui não tem nenhuma conotação de adequação au uso.

De uma maneira geral a função utilidade para dinheiro, u(p) (p é uma certa quantidade

de dinheiro), é monotonicamente crescente e tem a forma de um S alongado, significando que

para pequenas quantidades de dinheiro os indivíduos aceitam mais os riscos, enquanto que

para grandes quantidades eles tendem a ser aversas ao risco.

A distribuição de probabilidade sobre dinheiro, num problema de decisão sobre investimen-

tos, por exemplo, é dependente de dois parâmetros: o estado da natureza e a ação adotada.-

Considere-se o seguinte caso simples, para facilitar a compreensão. O conjunto de estados da

natureza seria e = {Oo, 01}, onde Oo corresponde a uma situação na qual a economia não está

boa para se fazer investimentos e 01 representa a situação em que a economia está boa para se

fazer investimentos. O espaço das ações seria A = {ao, a,}, onde a representa a ação de não

investir e a, a de investir. A função conseqüência seria então P(p6 1, a3), i, j = 0, 1. O agu-

mento da função utilidade é exatamente esta função conseqüência. Tem-se então u(P(piO, a)).

A notação u(p) significa que u(P(piO, a)) = Ep[u(p)] = >Zu(p)P(piO, a) (no caso contínuo,
p

U(P(piO, a)) = Ep[u(p)] = f u(p)P(pl6, a)dp) para qualquer distribuição P(pj6, a). Quan-
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do esta distribuição é degenerada e atribui toda a massa probabilística ao valor p, define-se

v(p) u(p), que é denominada de função valor. Então, de fato, u(P(pO, a)) = Ep[v(p)] 

E3v(p)P(p19, a) (no caso contínuo, u(P(pO, a)) = Ep[v(p)] f v(p)P(p16, a)dp).
p

A relação entre perda e utilidade é simples: L(6, a) = -u[P(p I0, a)]. Ou seja, a perda é

o negativo da utilidade. Quanto menor a perda esperada, melhor a decisão; quanto maior a

utilidade esperada, melhor a decisão.

Quando a função perda é a quadrática ou a do observador ideal, ou ainda a do valor

absoluto do erro, o problema de decisão é um problema de estimação, ou inferência. Quando

a função perda representa as preferências e as atitudes do decisor em situações de incerteza,

isto é, quando uma função utilidade do mesmo é eduzida, tem-se então um problema de

decisão mesmo, e não apenas de estimação ou inferência. As ações adotadas podem ser bem

diferentes. No caso da imagem, o que se deseja não é uma imagem «verdadeira"', mas uma

imagem adequada aos propósitos especificos.

A função utilidade é única a menos de uma transformação linear. Seus valores estão, pois,

numa escala intervalar.

4.4.1 A Edução da Função Utilidade

A edução é o processo de extração de algum construto (parâmetro, variável, etc.) de um

indivíduo a partir de um procedimento sistemático, tipicamente envolvendo a aplicação de

questionários ao decisor ou especialista.

A demonstração da existência da função utilidade de von Neumann e Morgenstern (1944)

tem um passo construtivo, que é a própria definição da função. Esta definição constitui, per

se, um método de edução. Existem vários outros métodos, sendo o mais recente o apresentado

em Campeilo de Souza (2001).

Todos esses construtos se incorporam numa estrutura conceitual que é a teoria da decisão.

4.5 A Teoria da Decisão

A teoria da decisão está detalhadamnente exposta em Campello de Souza (2001). Em

resumo, seus elementos são:

o P~ = {p}: o conjunto de bens (payjoffis);
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* = {P}: o conjunto de todas as. distribuições de probabilidade sobre ';

• e = {}: o conjunto dos estados da natureza;

• A4 = {a}: o conjunto das possíveis ações ou alternativas;

• X = {x}: o conjunto das observações (dados, leituras, etc.);

• P(piO, a): função conseqüência; é a probabilidade de se obter o bem p quando a natureza

encontra-se no estado O ("escolhe" ) e o decisor exerce a ação a.

• P(xlO): "canal de comunicação" com a natureza; é a probabilidade de se observar x

quando a natureza encontra-se no estado 0. É uma probabilidade condicional. Quando

considerada como função de O, uma vez que já se observou x, é chamada de função de

verossimilhança;

• ir(6): distribuição a ptioyi sobre O.

• U -P R : função utilidade de von Neumann e Morgenstern. Ela representa as
P ' U(P)

preferências do decisor pelas distribuições sobre as conseqülências e a sua atit'de com

relação ao risco. Tem-se: P >- Q <=> u(P) Ž u(Q), isto é, P é pelo menos tão desejável

quanto Q se e somente se u(P) Ž u(Q).

• L(O, a) = -u(O, a) = -u(P(p1O, a)): função perda. A perda é o negativo da utilidade.

Um caso particular mencionado acima é a função perda quadrática L (, a) = -(O - a) 2 .

• Rd(O) = EP(xIO)L(O, d(x)): função risco. É o risco de se adotar a regra d quando O é

o verdadeiro estado da natureza. É o valor esperado da função perda.

• Trd = Ei>r(O)Rd(0): risco de Bayes. É o risco de se usar a regra de decisão d, tendo ir
o

como distribuição a priori sobre os estados da natureza.

*9 d : X -~A : regra de decisão não randomizada, ou determinística. Para cada ob-
x - d(x)=a

servação existe apenas uma ação a ser adotada. Esta regra é determinada de forma a

minimizar o risco. Quanto menor o risco melhor a regra, isto é, quanto maior a utilidade

melhor a consequência.

*9 (d) = regra randomizada; é a probabilidade de escolher a regra não randomizada d.
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'R1 = {R,5(0)JO E e} = conjunto de risco (é convexo).

A Figura 4.13 mostra um conjunto de risco para o caso em que se tem apenas dois estados

da natureza, 0 e 01.

Linha correspondente às
Regras Admissíveis

Figura 4.13: Conjunto de Risco

Neste caso:

E)={O,01},e

7.={Ra&(0)I0 E e} = (Rá(Oo), R5(01) E R2I E }
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A fronteira em negrito corresponde às chamadas regras admissíveis. Todas as outras regras

são regras dominadas, isto é, vai sempre existir uma regra que é melhor do que qualquer dessas

regras dominadas, qualquer que seja a "verdade", quer dizer, qualquer que seja o estado da

natureza.

Se o número de observações, J1XII, é finito e o número de possíveis ações, IIAIi, também

é finito, o número de regras não randomizadas de decisão será dado por 11D11 = 1141111'1I, e

portanto será também finito.

No caso em que o número de observações é finito, e existem apenas dois estados da n-

tureza, o conjunto de risco tem a forma de um polígono convexo. Os vértices correspondem

a regras não randomizadas; as regras correspondentes às arestas e ao interior do conjunto

de risco são obtidas por randomização (regras randomizadas). Se o espaço de observações é

contínuo, a fronteira do conjunto de risco será curva. No caso de imagens digitalizadas tudo

é finito, devido à quantização.

A busca pela regra ótima de decisão deve ser feita pois dentro do conjunto de regras

admissíveis. Existem várias maneiras de se fazer isso. Se se tem informação a priori sobre os

estados da natureza, deve-se usar as regras de Bayes.

4.5.1 Regras de Bayes

Normalmente existe alguma informação a priori sobre o estado da natureza. Essa infor-

mação, no caso de imagens, pode ser obtida de um banco de dados de imagens armazenadas

digitalmente. Muitas imagens de trax de indivíduos normais, categorizados por sexo, idade

e dimensões (compleição), por exemplo, podem ser usadas para se estabelecer uma distribui-

ção a priori sobre as diversas densidades óticas nas várias regiões. Os radiologistas fazem

isto de uma maneira informal, consultando o "banco de dados" que está armazenado na sua

mente, ou na de algum colega de profissão, ou em algum livro texto. Se a radiografia de um

determinado paciente estiver sensivelmente diferente da que se espera a partir da distribuição

a priori, pode-se então detectar alguma anormalidade.

O mesmo pode ser feito para as imagens dos casos patológicos. O procedimento adequado

é a regra de Bayes, que é aquela que minimiza o risco de Bayes,

É claro que um banco de dados, juntamente com a regra de Bayes, tem muito mais precisão

nos diagnósticos do que um médico desassistido.
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4.6 O Problema de Decisão no Çontexto da Qualidade do

Filme Radiográfico

Elabora-se aqui o modelo de teoria da decisão para a avaliação da qualidade do filme

radiográfico.

Quando se decide aceitar um certo lote de filmes radiográficos, espera-se obter dos mesmos

certos atributos de interesse, como contraste, resolução espacial, etc.

4.6.1 Os Estados da Natureza e as Observações

. Os estados da natureza correspondem aos '"verdadeiros" valores dos parâmetros a, b, c, d,

,r e y do filme (capítulo 3). As observações correspondem aos valores estimados dos mesmos

a partir do sistema de aquisição de imagem. O P(x lO) é obtido do procedimento estatístico

para a estimação dos parâmetros (regressão). O correto é que essa probabilidade condicionada

seja fornecida pelo fabricante do sistema de aquisição de imagens e verificada por um órgão

fiscalizador independente ( no Brasil, o INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia).

4.6.2 As Ações

As ações consistiriam numa classificação do filme. Poderia ser, por exemplo, aceitar ou

rejeitar um lote de filme. Ou classificá-lo numa faixa de preço.

4.6.3 A Função Utilidade para o Filme Rtadiográfico

Como já foi dito, quando o argumento de uma função utilidade é uma distribuição de

probabilidade (degenerada) que atribui toda a massa probabilistica a um único ponto, a

função resultante é chamada também de função valor, denotada por v. Uma função utilidade

para dinheiro exemplifica isto. Uma expressao analítica seria, por exemplo, v(p) = aexp(-,).

A utilidade de uma distribuição P seria então u(P) = Ev(p)P(p).

Quando o objeto considerado tem mais de um atributo, o argumento da função utilidade

passa a ser vetorial. Assim, por exemplo, um automóvel tem vários atributos: potência,

volume do habitáculo, velocidade máxima, eficiência no uso de combustível, etc. A fnção
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utilidade seria então u(p) = u( 1 ,p2,.... ,). Surge então o problema do tradeoff. O decisor

pode sacrificar um pouco um dos atributos para ganhar em outro.

No caso de um filme radiográfico (ou de um sistema qualquer de obt enção e registro de

imagens), os atributos a serem considerados so:

pi = densidade de velo;

p2 = contraste;

p3 = latitude;

i4 = velocidade;

p= resolução espacial;

p6 = borrosidade.

Cada um destes atributos é função dos parâmetros do filme, estabelecidos no capítulo 3.

Dependendo do uso a que se destina o filme, estes parâmetros deverão assumir valores

dentro de limites pré-especificados, sendo p; o centro da faixa admissível correspondente ao

atributo p,. Assim, no caso da mamografia, deve-se ter um alto contraste e uma grande

resolução espacial. Para uma radiografia de tórax, o filme deve ter uma grande latitude. E

assim por diante.

A função utilidade de um filme radiográfico seria então:

6

U (p1 , P2 ,P3 ,P4, P5 iP6) -Z ,3(p 3 -

Note-se que a escolha dos limites mencionados acima é, per se, um problema de decisão.

Os valores dos pesos a, Ž O, j = 1, 2,3, 4, 5,6, dependerão do uso final do filme ou imagem.

4.6.4 A Função Conseqüência

A função conseqüiência, P(p19, a), expressa a distribuição de probabilidades dos atributos

dos filmes do lote, condicionada aos parâmetros do filme e à ação que se adotou. Aqui p e O

são vetores.
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4.7 Comentários

O paradigma da teoria da decisão é suficientemente rico para abordar o problema da

avaliação da qualidade da imagem. Isto inclui não apenas a qualidade do filme radiográfico,

mas também qualquer tipo de sistema de aquisição e armazenamento de imagem. A função

utilidade proposta no item 5.6.3 é a do tipo usada para a estimação de parâmetros. Pode-se

usar funções utilidade que envolvam mais aspectos. A próxima seção trata deste assunto.

4.8 Avaliando o Processo de Qualidade da Imagem Radi-

ográfica via Teoria da Decisão

O problema de decisão tratado aqui refere-se a uma avaliação da qualidade da imagem

radiográfica em um serviço de radiologia. Apresenta-se um modelo simples, mas que retrata

adequadamente toda a sistemática. Os bens envolverão apenas três aspectos. Uma simulação

do modelo obtido mostra como a função utilidade, que pode ser do paciente ou do responsável

pelos serviços, influencia nas regras de decisão.

4.8.1 Avaliando a Qualidade da Imagem Radiográfica,

A avaliação da qualidade da imagem radiográfica tem algumas conseqüências que poderiam

ser resumidas em três aspectos: diagnóstico, custo e satisfação do paciente. A qualidade da

imagem adquirida afetará a probabilidade de um diagnóstico correto. Assim, dependendo

da qualidade da imagem radiográfica, o radiologista poderá fazer um diagnóstico correto ou

incorreto. Portanto, mais precisamente, a conseqüência de uma ação (aceitação ou rejeição

de uma imagem) é uma distribuição de probabilidade sobre as conseqüências a posteriori

possíveis. O protocolo de controle de qualidade tem seus custos. Assim, se uma imagem

radiográfica é rejeitada, existirão alguns custos diretos envolvidos na operação de substituí-

la. Finalmente, tem-se que considerar a satisfação do paciente com o serviço, a qual não

só depende de um diagnóstico correto, mas também do número necessário de repetições do

exame radiográfico. Naturalmente, a questão da excessiva exposição do paciente radiação

tem que ser levada em conta. Então, o serviço poderia perder ou não um certo número de

pacientes (clientes) que representaria uma perda de renda substancial. Isto seria um custo de
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oportunidade ("preço sombra?') a pagar.

Note-se que o problema de fazer ou não uma radiografia, num dado paciente, é um pro-

blema de decisão anterior a este que se supõe já resolvido. Ou seja, decidiu-se por fazer a

radiografia. Este problema preliminar de decisão médica, naturalmente envolve o compromis-

so entre duas situações: 1) Fazer uma radiografia, com todos os seus custos e exposições, e

conseqüientemente riscos para o paciente (por menor que seja é sempre uma exposição), mas

na esperança de se conseguir mais informação sobre o estado de saúde do mesmo e portanto

um melhor diagnóstico. 2) Não fazer a radiografia, e portanto nao haverá custo nem risco para

o paciente, porém podendo-se incorrer em um diagnóstico impreciso. Este é um problema de

decisão médica, perfeitamente tratável pelo modelo da teoria da decisão (Campello de Souza

(2001)), mas que foge ao escopo desta tese. Supõe-se então que a radiografia vai ser feita e,

é claro, dentro dos padrões recomendados pelo ICRP 73 (1996).

A primeir aproximaão seria considerar uma dicotomia em cada umdaulstsari-

tos. Note-se que a satisfação do paciente inclui a questão da exposição desnecessária devida

a eventuais repetições do exame. Desta maneira, existiriam oito possíveis casos ou aspectos

(diagnóstico, custo, satisfação do paciente). Os oito bens ou conseqüências seriam:

po = (diagnóstico incorreto, alto custo, baixa satisfação do paciente)

p,= (diagnóstico incorreto, baixo custo, baixa satisfação do paciente)

>2 = (diagnóstico incorreto, alto custo, alta satisfação do paciente)

>3 = (diagnóstico incorreto, baixo custo, alta satisfação do paciente)

>4 = (diagnóstico correto, alto custo, baixa satisfação do paciente)

p>5 = (diagnóstico correto, baixo custo, baixa satisfação do paciente)

1>6 = (diagnóstico correto, alto custo, alta satisfação do paciente)

p= (diagnóstico correto, baixo custo, alta satisfação do paciente)

4.8.2 A Edução da Função Utilidade do Decisor para o Problema

A edução da utilidade do decisor poderia ser feita por algum método preferível. Inicial-

mente, é importante considerar algumas ordens naturais deste conjunto de bens. A primeira

prioridade deveria ser dada para o diagnóstico correto, visto que isto é a razão de ser do serviço

de radiologia. Então, viria a satisfação do paciente como prioridade seguinte. Finalmente, viri-
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am os custos. Assim, a ordem natural dos bens seria: P7 >- P - P5 > ? P >- P3> 2 P1 >- PO.

Os elementos de ' estão pois numa escala ordinal.

Seguindo o procedimento usual de von Neumann e Morgenstern (von Neumann and Mor-

genstern, 1944), o valor O é atribuido ao bem menos desejável, e o valor 1 ao mais desejá-

vel. Os seis valores intermediários serão determinados pelo método da certeza equivalente.

Existiriam então seis valores declarados pelo decisor através de uma entrevista. As ques-

tões são do seguinte tipo: Para que valor de )Ài você seria indiferente entre receber a loteria

>14>7 + (1 - poou o bem pí com uma probabilidade 1? As respostas serão então, as utili-

dades dos bens, que são, u(pi) = )j, numa escala de po até p7. Estes números serão notados

por u, i = 1, 2,3,4,5,6. As duas funções utilidade usadas na simulação são apresentadas

na Tabela 4.3. Usou-se, pela sua simplicidade, a expressão u(p) = pa2 como sendo a que

tivesse sido ajustada a partir dos dados provenientes do processo de edução. Para valores

de a maiores do que 1, esta função é convexa, representando pois um comportamento de

tomador de risco. Quanto menor o valor de a, maior será a aversão ao risco. Quanto maior

for o valor da utilidade quando comparado ao valor esperado do jogo, mais averso ao risco

é o decisor. Um construto mais elaborado para medir a aversão ao risco é a função de

aversão ao risco, definida por: r(p) = -(d 2u/dp2)/(du/dp). Duas funções utilidade que

têm a mesma função de aversão ao risco são estrategicamente equivalentes. Maiores detalhes

podem ser encontrados em Kenney e Raiffa (1976) e Campeilo de Souza (2001). No caso,

ter-se-á: r(p) = _(d2U/dp2 )/(dU/dp) = _a(Ct _ 1)p(c, 2 )/,p(,o1-) = (a - 1)/p. Note-se que

a expressão analítica usada é apenas uma maneira matemática de simular os resultados do

processo de edução. A variável p não é contínua; não está numa escala de razão e sim numa

escala ordinal, única exigência para o conceito de utilidade. O que a teoria de von Neumann

e Morgenstern garante é que, a partir de um processo de edução, supondo-se uma ordem de

preferência pelas conseqüências (probabilísticas), pode-se obter uma escala intervalar, através

de uma função utilidade, que representa essa ordem. Ou seja, é um enfoque científico (axi-

omático hipotético-dedutivo). A Tabela 4.3 apresenta as funções utilidade simuladas (uma

para a=2 e a outra a=4). Para a função utilidade foi usada, portanto, a expressão U., =pí,

onde os p~,s assumem os valores 0, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, e 1 (escolhidos arbitrariamente,

pois trata-se de uma simulação, porém preservando a ordem de preferência), e a > 0. Isto

garante que todos os valores de u estarão entre O e 1, e a curvatura da função utilidade pode
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ser controlada pelo valor de a. Na simulação usou-se a = 2 e a = 4.

Tabela 4.3: As Funções Utilidade (u(p) =P').

Utilidade u(po) U(P 1) U(P2) U(P3) U(P4) U(P5) (P6) U(P7)

a=2 O 0,020 0,082 0,184 0,327 0,510 0,735 1

a=4 O 0,000 0,007 0,034 0,107 0,260 0,540 1

4.8.3 Estados da Natureza

O conjunto dos estados da natureza será considerado como tendo dois elementos, a saber, a

imagem radiográfica não é boa (Oo), e a imagem radiográfica é boa'(01). Isto é, E) = {, o,}. o

processo de aquisição de imagem radiográfica é considerado bom quando o percentual de casos

ruins (imagens não boas) é mais baixo do que um certo valor pré&especificado. Naturalmente,

existe uma incerteza a respeito de qual dos estados é o "verdadeiro. Esta incerteza é o que

estabelece o problema de decisão.

Note-se que os conceitos correspondentes a 00e 01 são abstrações. Não há correspondência,

por exemplo, com os conceitos de ilegível e legível, que aliás não são bem definidos. Uma

imagem pode ser nítida, agradável, "limpa", etc., e não ser adequada para o diagnóstico. Seria

legível e não boa (ou ruim). E vice-versa.

4.8.4 Observações

As observações originam-se de uma análise de dados da imagem radiográfica digital (curva

característica, função de transferência modulada, e o espectro de Wiener, como exposto em

ICRU (1996)). A partir dos dados de uma radiografia, de um phantom apropriado, obtidos por

um densitómetro digital, são estimados os valores dos atributos através de algumas técnicas de

análise de imagem. Estes atributos tais como contraste, latitude, velocidade, fog, etc., serão

tomados como sendo as observações condicionais ao estado da imagem (não boa, ou boa). Eles

serão vetores, e serão denotados aqui por x. Tem-se então duas densidades de probabilidade

fxIe(x163), j = 0, 1. Uma maneira mais prática de se lidar com o espaço de observações é

considerar um número finito de possibilidades, como foi feito no caso dos bens. Considere-

141



se, pois, três grupos de atributos, a saber: um, é para qual exame será usada a imagem

radiográfica, o outro é a sensibilidade do sensor que irá captar a imagem, e o terceiro deles

refere-se à resolução espacial. Dependendo de para que será usada a imagem registrada, seus

atributos de contraste e latitude estarão dentro de certos limites pré-especificados. Então, se o

sistema é usado em mamografla, ele tem um alto contraste e baixa latitude quando comparado

aos mesmos atributos para um raio-X de trax. O segundo grupo relata o problema de

exposição do paciente e do operador à radiação, e tem a ver com a velocidade e densidade

mínima (base + fog). Dependendo do caso, pode haver restrições nas quantidades máximas

de radiação à qual o paciente pode ser exposto, requerendo portanto um sistema de alta

velocidade. No que diz respeito à resolução espacial, os parâmetros envolvidos serão os da

função de transferência modulada e do espectro de Wiener. Estes também deverão estar

dentro de certos limites pré-especificados de modo a serem aceitáveis.

Para cada um destes três grupos, considera-se então uma dicotomia. Deste modo, existirão

oito possibilidades para as observações:

xo= (uso inadequado, sensibilidade inadequada , resolução espacial inadequada)

xj= (uso inadequado, sensibilidade inadequada , resolução espacial adequada)

X2= (o inadequado, sensibilidade adequada , resolução espacial inadequada)

3= (uso inadequado, sensibilidade adequada , resolução espacial adequada)

4= (uso adequado, sensibilidade inadequada , resolução espacial inadequada)

x5= (uso adequado, sensibilidade inadequada , resolução espacial adequada)

xs= (uso adequado, sensibilidade adequada , resolução espacial inadequada)

X7 = (uso adequado, sensibilidade adequada , resolução espacial adequada)

Existirão então duas distribuições de probabilidade sobre estas observações, uma para Oo

e o outra para 01, que é, P(x1iOj), i = 0, 1, 2,3,4,5,6,7; j = 0, 1. Este mecanismo depende

do sistema de tecnologia usado na aquisição dos dados (sensores, digitalizadores, etc.). Um

conjunto plausível de probabilidades para este problema é mostrado na Tabela 4.4, a baixo:

Para representar o que acontece tipicamente, os valores das probabilidades foram escolhi-

dos de tal forma que P(x ilOo) > P(xjI0o) Vi < j e P(x~i0 1) > P(xj11) Vi > j
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Tabela 4.4: A função de probabilidade do equipamento de análise da imagem.

P(X163) xo Xi £2 £3 £4 £5 £6 £7

00 0,412 0,168 0,147 0,113 0,076 0,050 0,025 0,008

_____ 10,010 0,010 0,030 0,070 010 ,130 0,160 0,490

4.8.5 O Conhecimento a Piori sobre os Estados da Natureza

Se o serviço de radiologia mantém arquivados os dados sobre a qualidade da imagem, é

possível estimar a distribuição probabilística a prwri dos estados da natureza. Esta seria uma

probabilidade pré-teste, notada por ir(9o) e u(01), onde r(Oo)+ i(01) = 1. Se esta informação

é disponível, poder-se-ia usar um tipo forte de regra de decisão, chamada de regra de Bayes

(Bayes, 1763).

4.8.6 Espaço de Ações

O problema considerado aqui tem apenas duas possíveis condutas de ação: a rejeitar

ou a = aceitar a imagem. A ação efetivamente adotada e o estado "escolhido" pela natureza

condicionarão as probabilidades das possíveis respostas.

4.8.7 Função Conseqüência

A função conseqüência é definida por: P(p1Oj, ak,) = probabilidade de obtenção do bem

pi, dado que a natureza escolheu o estado O e que o decisor escolheu tomar a ação ak.

Este é um mecanismo probabilístico que deve ser conhecido previamnente para que seja

possível aplicar as técnicas da teoria da decisão. Ele pode ser inferido a partir de dados

disponíveis numa base de dados, ou através da edução de um especialista, ou ambos. De

fato existem quatro mecanismos, um para cada par (Oj, ak).- Os valores plausíveis para estas

probabilidades seriam, por exemplo os mostrados na Tabela 4.5.

Se a imagem não é boa e não foi aceita, a maior probabilidade é de que haja um diagnóstico

correto (pois o examie será repetido), um alto custo e uma baixa satisfação do paciente.

Ou seja, P(p4100, ao) = 0,30 é a maior de todas as probabilidades P(p~Ilo, ao). A segunda

maior probabilidade P(p Oo, ao) é P(P5 lOa0, ao), sendo p5 a conseqüência correspondente a um
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Tabela 4.5: A Fuinção Conseqüência

P(p~i O,,ak) po pi P2 P3 P4 P5 P6 P7

(Oo, ao) 0,15 0,11 0,07 0,05 0,30 0,20 0,08 0,04

(Oo, a,) 0,30 0,25 0,15 0,10 0,06 0,04 0,08 0,02

(O,,ao) 0,10 0,06 0,10 0,15 0,10 0,05 0,25 0,19

(01, ai) 0,05 0,06 0,09 0,06 0,11 0,13 0,20 0,30

diagnóstico correto (pois o exame será repetido), um baixo custo (menos provável do que um

alto custo; vai depender do estoque, da economia de escala, etc.) e uma baixa satisfação do

paciente.

Outro exemplo é o caso da aceitação de uma imagem que não é boa. A maior probabilidade

será de ocorrer um diagnóstico incorreto, um custo alto, e uma baixa satisfação do paciente.

Esta é a pior das possibilidades, não só pelo diagnóstico errado, como também pela necessidade

de repetição do exame de imagem.

4.8.8 As Regras de Decisão

A regra de decisão mais simples é a do tipo determinística a qual vincula cada observação

à ação a ser tomada. Em termos matemáticos, isto é denotado por d. Assim, tem-se:

d: X - A
X - d(z)=a

Isto é o que se chama regra de decisão não randomizada. Ela deve ser sempre usada para

os casos bayesianos, (Berger, 1985, Ferguson, 1967, Campeilo de Souza, 2001).

Outro tipo de regra de decisão é a randomizada, a qual pode ser de dois tipos: uma

randomização sobre todas as regras não randomizadas, antes de fazer alguma observação, ou

a regra randomizada comportamental, na qual primeiramente é feita uma observação e então

uma randomização sobre as possíveis ações a serem tomadas, condicionada à esta observação.

A regra comportamental é mais forte, no sentido de que ela pode alcançar qualquer risco que

as outras regras randomizadas podem alcançar.

No caso de duas possíveis ações, e nenhuma probabilidade a priori, tem-se a situação
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onde a regra de Neyman-Pearson deveria ser usada. O espaço amostral das observações

é particionado em duas regiões, uma de rejeição e a outra de aceitação. Um importante

construto derivado, neste caso, é a curva conhecida como Receiver Operating Characteristic

(ROC), ou curva ROC, que será mostrada mais adiante (5.8.9). Todos estes conceitos podem

ser encontrados em (Ferguson, 1967), (Berger, 1985), (ICRU, 1996) e Campello de Souza

(2001).

4.8.9 Regra de Neyman-Pearson

O critério, aqui, é estabelecer um valor máximo para o risco quando 0 é o verdadeiro

estado da natureza, e, respeitando esta restrição, escolher a regra de decisão que minimize o

risco quando 0 é o verdadeiro estado da natureza.

MinRd(01) sujeito a: Rd(Oo) • a.
i

Se o espaço de observações é contínuo ou com um certo número mínimo de elementos,

pode-se obter uma resposta usando uma regra de decisão não randomizada. Se o espaço de

observações tem apenas uns poucos elementos, então uma regra de decisão randomízada será

usada.

4.8.10 A Curva ROC

A curva ROC é a representação geométrica de todas as possíveis regras de decisão de

Neymann-Pearson. o gráfico da função Rd(0 1) vs Rd(00). A Figura 4.14 mostra uma curva

ROC e ilustra a maneira de se obter uma regra de Neyman-Pearson.
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R8(e1)

L(o~,a~) - Curva ROC

8 = Regra de Neyman-Pearson

CL L(%,a1) ~~~~R8(e0)

Figura 4.14: Curva ROC e uma regra de Neyman-Pearson

Escolhe-se um risco tolerável a quando Oo for o verdadeiro estado da natureza e escolhe-

se então uma regra de decisão, randomizada ou não, que minimize o risco quando 01 for

o verdadeiro estado da natureza. Isto corresponde, no caso contínuo, ou no discreto com.

um mínimo número de possibilidades de observações (é uma questão de precisão), a dividir

o espaço amostral X em duas regiões, X e Xi. Se a amostra observada cair numa delas,

decide-se por uma ação, caso contrário decide-se pela outra.

Quanto menos convexa a curva ROC, isto é, quanto mais ela se aproxima de uma reta,

menos informativa é a distribuição P(xj0), isto é, menos precisa é a tecnologia. A amostra

(observação) representa mal o estado da natureza. Por outro lado, quanto mais convexa, ais

informativa é a distribuição P(x16). No limite teórico ter-se-ia P(x16) = 6(x - 0), onde 5 é o

delta de Dirac. Isto é, a observação seria o próprio 0.

Considerando-se a função perda do observador ideal, os riscos seriam as probabilidades de

acerto e erro, e usa-se então a seguinte nomenclatura:

a P(Xo0 o) = especificidade

b P(XjOo) = falso positivo
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c P(XoI01) = falso negativo

d P(XiI61) = sensibilidade

Esta é a nomenclatura usada nos exames complementares em medicina. A curva ROC

é freqüentemente apresentada sob a forma de sensibilidade v falso positivo e toma a forma

mostrada na Figura 4.15.

Sensibilidade Curva ROC

100% -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0% 100% Falso Positivo

Figura 4.15: Curva ROC
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4.8.11 Regra de Bayes para o Problema

Se se dispuser de uma distribuição a piiori, ir, sobre os estados da natureza, deve-se usar

a regra de Bayes. Neste caso o risco de Bayes será dado por:

rd = Zlr(6)Rd(6) = ir(Oo)Rd(00) + r(01)Rd(01).
o

A relação entre os dois riscos será então expressa por:

Rd(01) (O)R(O) d
ir9) d O0)+r0)

A inclinação desta reta é constante, pois as probabilidades a priori são constantes. Por-

tanto, para se minimizar o risco de Bayes, rd, basta deslocar a reta paralelamente a si própria

até que ela toque numa regra não randomizada na região das regras admissíveis. A Figura

4.16 ilustra o método.

Figura 4.16: Conjunto de Risco Bayes
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4.8.12 Simulação com o Modelo

Objetivos da Simulação

A principal proposta da simulação, aqui, é analisar a influência da função utilidade na regra

de decisão sobre aceitar ou rejeitar uma imagem. Existem várias possibilidades a respeito das

ênfases dadas aos vários aspectos das possíveis respostas, e isto refletirá no protocolo de

controle da qualidade. Em particular, a característica da aversão ao risco foi avaliada.

Resultados da Simulação

Dois valores de a foram usados: a = 2 e a = 4 (vide Tabela 4.3). Quanto maior o

valor de a mais propenso ao risco é o decisor (mais convexa é a sua função utilidade). Se os

pacientes fossem decidir sobre a rejeição ou a aceitação, eles tenderiam a ser mais aversos ao

risco. Poder-se-ia ter, por exemplo:

r~enjte (p) a - - 2 = -- = (aversão ao risco: paciente);
p p p

a-1 4 -1 3
re3ponulie (p) = - (aversão ao risco: responsável).

p p ~p
Nesta simulação, o número de observações, 1 xii, é finito (=8) e o número de possíveis

ações, 11-411, também é finito (=2). O número de regras não randomizadas de decisão será

dado por llDil = 11,41111x11 - 28=- 256 e portanto será também finito.

Para cada utilidade, isto é, para cada valor de a, existem 256 possíveis regras de decisão,

com seus respectivos riscos Rd(0o) e Rd(01). 

A simulação envolve a construção de duas tabelas, uma para cada valor de a. As ta-
7

belas diferem apenas nos valores dos riscos (Rd(63 ) = -P(xii)u(6j, d(xi)), j = O, 1; os
i=0

valores de P(xi lO,) estão na tabela 4.4 e os valores de u(Oj, d(xi)) estão na tabela 4.3). A

tabela 4.6 mostra resumidamente como se calcula todos os 256 pontos do conjunto de risco

correspondentes s regras não randomizadas (para a = 2). O mesmo foi feito para o caso

a =4.

Suponhase um valor fixo de -0.18 (arbitrário, só para fins de simulação) para o valor

de Rd(0o). As duas regras de decisão de Neymnan-Pearson para os dois valores de a estão

mostradas na Tabela 4.7. Para a = 2, a regra d192 é a que produz o menor valor de Rd(01)
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Tabela 4.6: Possíveis regras de decisão para a = 2

a Regra xoX0 x X2 X3 X4 X5 X6 X7 Rd(06o) Rd(01)

a=2 di ao ao ao ao ao a0 ao ao -0,35 -0,41

a=2 d2 ao ao ao ao ao ao ao ai -0,34 -0,43

a=2 d192 ai ao ai ai ai ai ai ai -0,18 -0,44

at = 2 d2 56 ai ai ai ai ai ai ai ai -0,15 -0,44

e para a = 4 a regra d16 é a que produz o menor valor de Rd(01). Os Gráficos 4.17 e 4.18

mostram os conjuntos de pontos de risco das possíveis regras de decisão não randomizadas

para os dois casos.

Tabela 4.7: Resultados da simulação

a Regra xo xí X2 X3J X4 X5 1X 6 X7~ Rd(00) R(01)

a =2 d192 ai ao a a a a a a -0,18 -0,44

ce = 4 d16 a0 ao ao a a a a a -0,18 -0,36

Os pontos que aparecem nos dois conjuntos de risco correspondem às regras de decisão não

randomizadas. Cada conjunto tem 256 pontos. Qualquer conjunto de risco é a envoltória con-

vexa de todos os riscos correspondentes às regras não randomizadas (representados no gráfico

por pontos de coordenadas Rd (0), Rd(01)). Não existe uma regra não randomizada que dê

exatamente um valor de Rd(00) = -0, 18. A rigor teria que ser usada uma regra randomizada

para se atingir com precisão este risco. Como o número de regras não randomizadas é grande,

neste caso, escolhe-se uma regra admissível cujo valor de Rd(Oo) mais se aproxime de -0,18.

Para os dois exemplos as regras foram d, 92 e d,6 respectivamente: para estas regras, os valores

precisos dos risços foram: Rd,., (00) = -0, 18418, para a = 2 e Rd,6 (Oo) = -0, 18257, para

a = 4. As regras admissíveis correspondem à linha poligonal mostrada nos gráficos. Note-se

a convexidade do conjunto de risco.
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CONJUNTO DE. RISCO
Rd(01)

-0.420…

4.375 4.325 4.275 4.225 4.175
Rd<O0)

Figura 4.17: O conjunto de risco para o caso a =2.

CONJUNTO DE RISCO
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O Protocolo do Controle de Qualidade

A sistemática para o controle de qualidade pode ser resumida no seguinte protocolo:

1. Elaborar phantom. Construir máscara com barras de cobre ou alumínio, de diferentes

tamanhos e espaços de forma a obter um número variável de pares de barras e espaços

livres por unidade de comprimento, fendas em diversas direções no píano da imagem,

e pequenos orifícios. Este é um processo tradicional e muitos desses phantoms (não

antropométricos) são disponíveis no mercado internacional. De qualquer forma, tem-

se que usar uma máscara adequada ao tipo de imagem que se vai trabalhar. Se a

imagem for para ser usada em mamnografia, o phantom tem que ser adequado para tal.

Ela depende também do tipo de dispositivo de formação e armazenamento de imagem

(filme ou arrayi de semicondutores, etc.).

2. Fazer radiografia do phantom. Radiografar a máscara do item 1, com a exposição

adequada ao tipo de filme ou dispositivo.

3. Digitalizar a imagem (P(x16)). Existe no mercado uma grande variedade de equi-

pamnentos que executam esta tarefa. As sensibilidades e especificidades são fornecidas

pelos fabricantes.

4. Estimar os parâmetros. A partir dos dados da imagem digitalizada (exposições e

densidades óticas), aplica-se métodos estatisticos para a estimação dos parâmetros dos

modelos (curva característica, MTF e espectro de Wiener).

5. Calcular os atributos da imagem. Os atributos do sistema são calculados a partir

dos parâmetros dos modelos (contraste, velocidade, latitude, resolução espacial, etc.).

6. Estabelecer a função conseqüência ((pO, a)). Após listar as possíveis conseqüiên-

cias para o paciente (ou usuário final da imagem) (diagnóstico diferencial correto ou

incorreto, seqüielas de ações terapêuticas inadequadas, etc.), estimar a função conseqüiên-

cia. Isto pode ser feito com o uso de um banco de dados ou pela edução de especialistas.

7. Eduzir a fnção utilidade. Deve ser eduzida a função utilidade do paciente, que

representará a suas preferências e atitudes com relação ao risco.
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8. Estimar ir(O). A distribuição a prioi sobre O pode ser estimada a partir de um banco

de dados ou pela edução de especialistas.

9. Calcular a regra de decisão.

4.9 Outros Problemas de Decisão

Vários problemas de decisão podem ser formulados no contexto do tratamento de imagens,

como, por exemplo:

1. A Curva ROC do Radiologista

2. Sistemas de Apoio ao Diagnóstico

3. Combinação de Diversas Tecnologias de Imagem

4. 10 Comentários

A aplicação d #teoria da decisão no problema de controle de qualidade da imagem radio-

gráfica tem as seguintes vantagens:

1. A teoria da decisão estabelece um procedimento sistemático, com um protocolo bem

definido, para abordar o problema.

2. A teoria da decisão faz um melhor uso das tecnologias disponíveis para a aquisição de

dados de imagem.

3. Dependendo de qual a função utilidade utilizada, pode-se analisar como as preferências

do paciente, ou as preferências do decisor do serviço de radiologia, afetam as regras de

decisão.

4. A teoria da decisão constitui um paradigma não só para o controle da qualidade da

imagem médica, mas também para o controle de qualidade do serviço de radiologia, em

uma estrutura unificada.

5. A opinião do especialista, ou as probabilidades prê-teste dos parâmetros da qualidade

da imagem médica, podem ser incorporadas pela análise Bayesiana.
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6. O modelo permite uma análise custo-utilidade do controle da qualidade da imagem

radiográfica, que leva em conta as preferências do paciente.

Para se chegar ao dia-a-dia da prática da avaliação da qualidade da imagem médica, usan-

do a sistemática prática aqui proposta, é claro que uma série de providências operacionais

têm que ser tomadas, incluindo a aquisição de equipamentos de digitalização de imagens

médicas, elaboração de manuais, elaboração de software, treinamento de pessoal, etc. O pro-

tocolo, objetivo desta tese, abrange todos os possíveis casos. Cada caso requer, naturalmente,

providências específicas de implantação.
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Capítulo 5

CONCLUSÕES, COMENTÁRIOS E

SUGESTÕES

O principal resultado desta tese é uma metodologia para a avaliação de imagens. Para

o seu desenvolvimento obteve-se primeiro outro resultado que foi o modelo matemático da

curva característica de um sistema de armazenamento de imagens (filme radiográfico, arrays

de semicondutores, etc.). O detalhamento dos resultados pode ser encortrado nos capítulos

3 e 4.

O modelo matemático construído expressa a dinâmica do processo de pré-enegrecimento

de um filme radiográfico, a partir de hipóteses básicas na forma de uma equação diferencial

ordinária não linear, cuja solução representa a curva característica do filme. No caso mais

comum, o modelo possui quatro parâmetros. Este modelo hipotético dedutivo foi vindicado

pela estimação desses parâmetros a partir de dados experimentais, pela técnica da regressão

não linear; a aderência é excelente.

Os atributos do filme (contraste, contraste médio, latitude, velocidade e densidade mínima

(base + fog)) podem ser expressos, analiticamente, em função dos quatro parâmetros.

Não há limitações quanto à generalização do método. Curvas características assimétricas

podem também ser modeladas, pois a influência explícita da exposição na velocidade de

crescimento da densidade ótica pode ser incorporada ao modelo.

A relação contraste e a resolução espacial pode ser estudada através do modelo da curva

característica, à luz do conceito de função de transferência modulada.

A partir dos parâmetros da curva característica (a, b, c, d), da MTF (r) e do espectro de
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Wiener (y) pode-se elaborar um protocolo para a aferição da qualidade da imagem.

Os resultados obtidos permitem afirmar que:

1. Um procedimento sistemático, com um protocolo bem definido, pode ser estabelecido

pela teoria da decisão, para abordar o problema da avaliação da qualidade da imagem

médica;

2. As tecnologias disponíveis, para a aquisição de dados de imagem, são melhor aproveita-

das quando se usa a teoria da decisão;

3. As preferências do paciente, ou as preferências do decisor do serviço de imagem médica,

através da função utilidade escolhida, são analisadas no que diz respeito a como afetam

as regras de decisão;

4. Um paradigma para o controle da qualidade da imagem médica, e também para o

controle de qualidade do serviço de imagem médica, pode ser elaborado pela teoria da

decisão em uma estrutura unificada.

5.1 Comentários

Entre as limitações práticas, no meio brasileiro, do método apresentado, está a questão da

precisão nos processos de edução da função utilidade, deficiências na formação dos profissionais

de saúde (ou outros especialistas), apesar de uma presença marcante de tecnologia sofisticada

no país, a dificuldade de aquisição de equipamentos de medida e uma desinformação da

população. A medicina tem se tornado muito tecnológica, a custos muito elevados, sem que

um aumento correspondente de qualidade se faça sentir.

A mudança tecnológica é muito rápida. Já se verifica uma tendência, mesmo no Brasil, a se

adotar a radiografia sem filmes (array, de semicondutores), e, de uma maneira geral, dissemina,-

se o uso do processamento digital de imagens. O ambiente é pois propício à introdução da

metodologia proposta.
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5.2 Sugestões para Futuros Estudos

Sugere-se os seguintes pontos que podem ser desenvolvidos:

1. Introduzir ruído no modelo da curva característica.

2. Elaborar um protocolo para o estabelecimento da curva ROC de radiologistas.

3. Desenvolver software para a implementação da metodologia apresentada.

4. Desenvolver um equipamento que possa implementar automaticamente o processo de

estimação dos parâmetros de um filme radiográfico e o procedimento de avaliação de

qualidade da imagem.

5. Desenvolver uma metodologia para um sistema de apoio ao diagnóstico radiológico,

baseado em teoria da decisão, usando os modelos desenvolvidos nesta tese. Iniciar pelo

caso da radiografia de tórax, que é a mais usada em medicina.

6. A opinião do especialista, ou as probabilidades pré-teste dos parâmetros da qualidade

da imagem, podem ser incorporadas pela análise Bayesiana.

7. O modelo permite uma análise custo-utilidade do controle da qualidade da imagem

radiográfica, que leva em conta as preferências do paciente.

8. A elaboração do formalismo do conceito de qualidade usando a teoria da decisão.
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APÊNDICE

A DIGITALIZAÇAO DA IMAGEM

Introdução

Os primeiros movimentos a respeito de processamento de imagem surgiram no início dos

anos 20, quando procurava-se transmitir imagens digitalizadas por cabo submarino entre

Londres e New York, usando o sistema de Bartlane. Este sistema, inicialmente, usava 5 níveis

distintos de intensidade para codificar a imagem e depois estes níveis foram expandidos para

15.

Segundo Marques Filho e Vieira Neto (1999), o aparecimento dos computadores digitais

de grande porte e o programa espacial norte-americano foram bastante responsáveis pelo de-

senvolvimento do processamento de imagem nos anos 60. Em 1964, realizou-se processamento

de correção das imagens da lua obtidas pela sonda Ranger, devido às distorções causadas pelo

acoplamento da câmara de TV e a sonda.

A partir deste programa espacial até hoje, vem aumentando o desenvolvimento do pro-

cessamento de imagens, onde suas aplicações abrangem quase todos os ramos da atividade

humana, como:

• Medicina: o diagnóstico médico passou a ter como rotina o exame por imagem, e

isto, junto com o desenvolvimento do processamento de imagens, resultou na produção

de novos equipamentos e possibilitou a interpretação mais fácil das imagens feitas por

equipamentos como o de raios-X.

* Biologia: As imagens obtidas em microscópicos são processadas, facilitando as tarefas

laboratoriais, tais como contagem de um certo tipo de célula na imagem, mantendo um

alto grau de reprodutibilidade e precisão. Vide, por exemplo, Silva e Pessoa, (1993).

• Geografia: Os trabalhos contam com o auxilio de imagens captadas por satélites, que

em seguida são processadas e interpretadas.

*9 Arqueologia: Fotos borradas de objetos já destruidos são recuperadas por técnicas de

restauração de imagens. (Vide França Neto et a. 1997).
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*Industrial: Os robôs com visão artificial ajudam no controle da qualidade da produção,

melhorando a automação industrial.

Neste cápitulo aborda-se a questão da digitalização da imagem, pois as suas formulações e

conceitos serão importantes no uso da teoria da decisão, no contexto da avaliação de imagens.

O Tratamento Matemático da Imagem

Observase que a formação da imagem compreende vários parâmetros, impossibilitando a

sua análise matemática sem a utilização de um computador. Por isto, antes de mencionar

a avaliação da qualidade da imagem armazenada num meio qualquer (filme radiográfico,

monitores de vídeo, ou papel fotográfico), é necessário saber como é feita a digitalização da

imagem.

Digitalização, como a própria palavra diz, é a forma de digitalizar uma imagem para que

seja utilizada em algum processamento computacional, seja ele um simples armazenamento

ou até uma mensuração de algum parâmetro, que influenciará na qualidade do diagnóstico. O

ecluipamento que realiza estes processamentos computacionais é conhecido como processador

de imagem.

Os Principais Elementos que Formam o Sistema de Processamento de

Imagem

Aquisição:

A imagem é capturada por algum dispositivo e em seguida, transformada para a forma

numérica, possibilitando a sua entrada no computador digital. Os componentes principais

citados por Marques Filho e Vieira Neto (1999) são:

-V«ispositivo físico sensível a uma faixa de energia no espectro eletromagnético

(como raios X, ultravioleta, espectro visível ou raios infravermelhos)`".

-"o digitalizador propriamente dito - converte o sinal elétrico analógico em

informação digital, isto é, que pode ser representado através de bita Os e s.`

Frame grabber é a denominação dada ao módulo de aquisição de imagem.
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Após a digitalização, a imagem consiste de uma nmatriz endereçada de pixela, cada um com

um certo grau de cinza.

Armazenamento:

Determina qual a melhor forma de armazenar a imagem, suas características, tratamentos

matemáticos e os resultados das análises. Como armazenar uma imagem significa guardar uma

grande quantidade de btes, é um grande desafio no processamento de imagens. Utiliza-se

bytes (8 bits) e seus múltiplos ( kB R 1000 btes, MB - 1 milhão de byt es, GB ": 1 bilhão de

bytes e TB -- 1 trilhão de btes), para especificar o espaço necessário para o armazenamento

de imagens. Este armazenamento se divide em três categorias:

1. Curta duração: Utilizam-se as imagens nas várias etapas do processamento. Esta é a

forma mais simples, requer somente o uso da memória RAM do computador principal ou

no máximo da placa frame buffers9. Esta placa, com alguns MB de memória, permite o

armazenamento de uma ou mais imagens completas, acessando-as a alta velocidade (30

imagens por segundo), a ampliação e redução (zoom) das imagens e a rolagem vertical

(scroll) e horizontal (pan).

2. Armazenamento de massa para operação de recuperações rápidas de imagens: Usa-se dis-

cos magnéticos com apenas algumas centenas de MB ou jukeboxes que são a junção de

30 a 100 discos magneto-óticos. A preocupação aqui é com a capacidade de armaze-

namento e com o tempo de acesso. Estima-se a quantidade de bytes, necessária para

armazenar uma imagem monocromática, da seguinte forma: (c de pixels na horizontal

xn0 de piels na vertical xn0 de bits necessários para a escala de cinza /8) A partir

disto, representa-se a imagem através de uma matriz. Os níveis de cinzas dos pixels são

os elementos da matriz, que juntamente com outras informações formam o arquivo. Os

formatos mais comuns neste tipo de axmazenamento são BMP (Bitmap), PCX (ZSoft

Paint Formnat), TIFF (Tag Image F:le Format), JPEG (Joint Photographic Experts

Group) e GIF (Graphics Interchange Format).

3. Arquivamento de imagens: Recupera-se, raramente, as imagens de enormes quantidades

de byt es. Os discos ópticos WORM (Write-Once-Read-Many), com até mais de 10 GB,
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estão tomando o lugar das fitas magnéticas. les também podem ser usados na forma

de jukeboxes chegando a uma capacidade total superior a 1 TB.

Processamento:

Os algoritmos são os procedimentos envolvidos no processamento de imagens digitais. A

implementação deste processamento é na maioria das vezes através de software. a parte do

sistema onde a imagem será tratada matematicamente, sem a qual é impossível avaliar a sua

qualidade.

Tlransmnissão:

Uma das vantagens da imagem digitalizada é a possibilidade de transmiti-la à distância

via uma rede de computadores e protocolos de comunicação. Porém, um dos obstáculos a ul-

trapassar, é transmiti-la na maioria das vezes por canais de baixa velocidade e banda passante

estreita. Sabe-se que uma imagem significa uma grande quantidade de bytes. Torna-se ainda

mais complicado, quando se deseja transmitir uma sequência de imagens com movimentos e

associadas ac aúdio, em tempo real, considerando o sincronismo.

Exibição:

Determina quais serão os meios que serao usados para apresentar (monitores e impressão)

e gravar (câmara fotográfica).

O monitor de video é o elemento fundamental do sistema de processamento de imagens.

A tecnologia de Tubos de Raios Catódicos (TRC) é a mais usada e tem a capacidade usual,

na resolução de uma imagem, e pelo menos 640 x 480 piiels com 256 cores distintas ie--

elemento da imagem).

Um TRC monocromático tem padrão de video RS-170, onde prevê 480 linhas horizontais

entrelaçadas, fazendo a varredura de um quadro em 1/30 s, em duas etapas (linhas ímpares e

linhas pares). A resolução espacial dos monitores tem valor típico de 72 dpi (dots per inch),

que pode exibir imagens de 1024 x 1024 pizels em monitor de 19 polegadas ou de 640 x 400

pontos em uma tela com diagonal de 12 polegadas. É interessante saber que uma TV em

resolução na faixa de 40 dpi.

170



O TRC colorido é formado por três feixes eletrônicos correspondendo às cores primárias:

vermelha, verde e azul (RGB). Sua tela interna é formada por três tipos de fósforo ordenados

triangularmente, cada um sensível a uma das cores primárias e excitado pelo canhão eletrônico.

Neste caso, cada pixel corresponde à combinação de três pequenos pixels (um para cada cor).

A impressão em papel é outra forma de exibir uma imagem. Um exemplo desta exibição

é a reprodução fotográfica, considerada a melhor forma e a mais cara, onde a função dos

grânulos de prata do papel resultará no número de gradação de cinza da imagem. Um outro

exemplo, é a impressão em papel sensível à temperatura. Esta última forma de impressão é

bastante difundida. Sua desvantagem é o desaparecimento das imagens com o tempo.

Em Sprawls(1987) encontra-se que as funções definidas para o processador de imagem sao:

1. Controle de aquisição da imagem;

2. Reconstrução da imagem;

3. Armazenamento e recuperação da imagem;

4. Processamento; e,

5. Análise.

A imagem passa por um conversor (transdutor) que codifica os níveis de cinza em um sinal

que será enviado para o processador, que por sua vez efetuará alguma tarefa, e finalmente,

transformará estes sinais em níveis de cinza, obtendo uma forma de possível compreensao

para o observador (radiologista). Este conversor é um mecanismo eletrônico responsável por

transformar o sinal analógico em digital.

Imagens Digitais

Uma função da intensidade luminosa f(r, y) descreve, matematicamente uma imagem

monocromática. Em todos os pontos das coordenadas espaciais (x, y) o valor desta função é

proporcional ao nível de cinza da imagem no ponto estudado. Ela é definida por:

f (x, y) (x, y) --- (x, y),

onde:
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1. i(x, y) é a iluminância que significa a quantidade de luz incidente sobre o objeto; e,

2. r(x, y) é a parte da luz incidente no objeto que será refletida ou transmitida ao ponto

(x, y), chamada de refletância ou transmitância; respectivamente.

O nível de cinza de um ponto da imagem é a intensidade de uma imagem monocromática

f no ponto (x, y). A escala de cinza da imagem é dada por pixels preto = O e piXeIs branco

=W - 1, onde W = potência inteira positiva de 2 (Marques Filho e Vieira Neto (1999)).

As imagens coloridas padrão RGB têm uma função f (x, y) para cada banda (R = vermelho,

G = verde e B = azul) obtendo as informações sobre cada uma delas.

A aquisição da imagem é conhecida como a transdução optoeletrônica. Ela transforma

uma cena real tridimensional (3D) numa imagem eletrônica (sinal analógico). É importante

saber que antes desta conversão, a cena em 3D terá uma representação adequada em 2)

(bidimensional).

As informações que formam as imagens têm um formato adequado (matriz) para o trata-

mento matemático (computacional). Um exemplo deste formato, dado por Marques Filho e

Vieira Neto (1999) é:

«uma matriz de nmeros inteiros não-negativos, cujos valores referenciam o

brilho médio amostrado no ponto correspondente da cena".

A câmara CCD) (Change Coupled Device) é formada por uma matriz de semicondutores

fotossensíveis, que armazenam carga elétrica proporcional à energia luminosa incidente. No

caso de imagens coloridas, as CCD)s utilizam um conjunto de prismas e filtros de cor para

decompor a imagem em suas componentes R, G e B.

A digitalização, como dito anteriormente, transforma o sinal analógico de vídeo (vindo da

aquisição) num formato adequado para o processamento computacional, ao submetê-lo a uma

discretização de amplitude (quantização) e a uma espacial (amostragem).

Matriz de pixels

A imagem ao ser digitalizada é transformada em uma matriz de pizeis, cujos valores cor-

respondem aos níveis de cinza da imagem. A matriz de uma imagem médica, geralmente

é quadrada, e o número de pixels é igual ao produto entre linha e coluna. Segundo Spra-

wls(1987), os tamanhos das matrizes de imagens médicas são:
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1. 64 x 64;

2. 128 x 128;

3. 256 x 256;

4. 512 x 512;

5. 1024 x 1024

A principal função da amostragem é colocar a imagem analógica em formato de matriz

M x N pontos (pixe.s = elementos de imagens). Uma maior resolução de imagem requer uma

matriz com valores M x N maiores.

A quantização determina um valor inteiro, na faixa de O a 2n -l, para cada pêrel, resultando

na proporcionalidade do número de níveis de cinza da imagem digital com o valor de n.

Utilizando a planilha Quattro Pro, foi simulada a digitalização de um vaso em uma ima,

gem de 16 x 16, conforme mostra a Figura Al abaixo. Usou-se uma codificação simétrica à

usada por Marques Filho e Vieira Neto (1999), ou seja, O corresponde ao branco e 1 ao preto.

.~~. . ... . . ........ ÍE¥U90 i B .i,.

o~ 11o 1 1 ai01 0 01 12

iii oT- o 10 01o o i 
4 ~~~~~~~~~~~~4 ~~~ 11111 00011114o 

# 1 1T 1 11 01 o11 íí 1 
-1 -1 i í1 * 1 leo 1 ~i-j1 i i 1 

1 1 li O1 001 1 1r 

11 1 1 1 1 o o o 1 1 i1 

1-1~ o o 1 1 1 ** 1 í 

~~"I~~ 1 I'o'oI 1 

Figura Al: Imagem de um vaso e a sua representação binária.

Como já dito, a imagem é transformada em números binários (branco = O e preto=

1), objetivando efetuar os procedimentos computacionais. Os números binários são dígitos

binários ou bits, e como se sabe, um conjunto de oito bits forma um byte. Os bits marcados

representam 1 e os não marcados representam 0, formando assim os níveis de cinza da imagem.
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No caso de uma imagem de 256 níveis de cinza, 00000000 = O (branco) e 11111111=255

(preto), e as demais combinações destes bits, formarão os 254 valores dos níveis de cinzas

intermediários.

Há vários tipos de exames através de imagem e a reconstrução matemática da imagem é

proveniente dos dados coletados das seguintes formas:

1. Tomografia computadorizada, MRI e tomografia emitida - scanner ou aquisição de fase;

2. Ultrassom e imagem nuclear - transdutor ou gama câmara;

3. Radiologia digital e fluoroscopia - video imagem.

Com o armazenamento da imagem na memória do computador, vários tipos de proce-

dimentos serão possíveis de serem realizados, tais como: alterar alguma característica da

imagem, quantizá-la e analisá-la. A imagem é processada para:

1. Reduzir o ruído de imagem, combinando o valor do pixel com os valores dos pixels

adjacentes;

2. Modificar o contraste, multiplicando os valores dos pixels por um fator e nseguida

subtraindo de um outro valor. Geralmente, a subtracção é pelo valor do background para

melhorar o gerenciamento do ruído da imagem real;

3. Subtração da imagem, diferenciando ou alterando as imagens. A Angiografia Subtração

de Digital (Digital Subtraction Angiography - DSA) é a forma mais comum de utilização

deste procedimento.

Utilizando a técnica de subtração da imagem, aumenta.se a sensibilidade do contraste,

melhorando a visualização das estruturas vasculares, por exemplo, mas poderá aumentar o

ruído de imagem e artefatos.

Para minimizar o ruido quantum, usam-se exposições relativamente altas. E para diminuir

os artefatos, causados pela movimentação do paciente durante a aquisição das duas imagens,

alguns sistemas utilizam o registro ou a aquisição de uma série de imagens, para depois

escolher a melhor combinação entre elas.

o Perfis (contorno) de uma imagem são importantes para melhorar a capacidade de com-

parar suas características, como por exemplo a densidade ótica;
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*Região de Interesse da Imagem (ROI) destacada pelo computador possibilitará a obten-

ção de dados, como contagem total ou densidade média da região.

Uma imagem digital só pode ser vista quando convertida em uma imagem de vídeo, com

a finalidade de observá-la para um diagnóstico ou de gravá-la para arquivo. Esta conversão

é realizada por um conversor eletrônico, que transforma os sinais digitais em analógicos.

A visualização das imagens digitais possui um função chamada de enquadramento, que é a

seleção de intervalo de valores de pixels, correspondendo a uma escala de cinzas ou a intervalos

de brilho da imagem.

Como já foi mencionado, para se fazer alguma análise da imagem é necessário digitalizá-

la. Tem-se como exemplo a construção da curva característica, do espectro de Wiener e

principalmente da função de tranferência modulada da imagem.

Técnicas de Modificação de Histograma

A definição de histograma de uma imagem dada por Marques Filho e Vieira Neto (1999)

<4&m conjunto de n~meros indicando o percentual de pixeis naquela imagem,

que apresentam um determinado nvel de cinza'~

A qualidade da imagem quanto ao contraste e brilho médio é indicada pela visualização

do seu histograma (imagem clara ou escura).

O cálculo de cada elemento do conjunto é:

pr(rÁ:) = nk/n (1)

onde: O < rk 1;

k = O, 1, ..., L - 1, onde L = número de níveis de cinza da imagem digital;

n = número total de pixels da imagem;

Pr(rk) = estimativa da probabilidade do k-ésimo nível de cinza;

175



n = número de pixels cujo nível de cinza corresp9nde a k.

Uma imagem colorida utiliza o conceito de histograma também, porém, ela é decomposta

em três componentes para cada cor primária e em seguida calcula o histograma de cada

componente (verde, vermelha e azul).

Transformação de Intensidade

O valor do nível de cinza de um certo pel, que foi processado, depende somente do

seu valor original, ao utilizar técnicas de histograma. Isto não ocorre com as técnicas de

processamento orientadas à vizinhança. Neste caso, o valor do pixel processado dependerá

dos pixrels vizinhos da imagem original.

Seja f a representação do nível de cinza dos pixels da imagem a ser processada. Assume-se

que a escala de cinza é:

O < f • 1 (normalizada), onde f = O significa pixel preto e f = 1 pixel branco.

As transformações de intensidade para qualquer f no intervalo [0,11, são do tipo:

g = T(f) (2)

As condições necessárias so:

(i) devem retornar um único valor para cada valor distinto de f e devem crescer monoto-

nicamente no intervalo O < f 1

(ii) O0<T(f) 1 paraO•<f• 1.

Estas transformações podem ser, segundo Marques Filho e Vieira Neto (1999):

1. lineares: g = cf + b, onde controla o contraste e b o brilho.

2. não-lineares: g = 31,875log2 (f + 1).

Atualmente, o usuário especifica interativamente estas transformações através de mouse

ou outro dispositivo, desenhando a curva da função g desejada. Note-se a arbitrariedade de

todos estes processos. ão todos ad hoc.
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Equalização de Histograma

Esta é uma técnica que procura uniformizar o histograma de uma imagem, redistribuindo

os valores de níveis de cinza dos seus pizeis. Ela usa uma função de transformação, como

exemplo a função de distribuição acumulada, expressa por (Marques Filho e Vieira Neto,

1999):

k k
sk = T(rk) = 1:j= >j3P(ri) (3)

j=On j=O

onde: O•rk•<1, k=0, 1,....,L -1.

Obtendo a inversa desta função, tem-se:

(rk) = T' (Sk) (4)

para O •< Sk 1.

Especificação direta de Histograma

Como a técnica anterior não permite identificar parâmetros, ela tem limitações quando

usada para aprimorar o contraste da imagem. A especificação direta de histograma permite

especificar mudanças sobre o mesmo, da seguinte forma:

1. Usando a função de distribuição acumulada discreta, equalizando os tons da imagem

original:

k k
sk T(rk) = Eflj/= Zp(rj) (5)

j=O j=O

2. Equalizando a função de densidade de probabilidade discreta desejada (histograna):

Vk = G(Zk) = YP(Zj) (6)
j=O

3. Aplicando a função de transformação inversa aos níveis obtidos no item 1:

Z=G()('7)
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Existem várias outras técnicas de processamento de imagens utilizando a modificação do

histograma, tais como:

1. Hiperbolização;

2. Hiperbolização quadrática;

3. Expansão de Histograma (Input croppíng);

4. Compressão de Histograma (Output cropping);

Limiarização

Separa1-se uma imagem em regiões, alterando para brancos os pzzels que apresentam um

certo nível de cinza maior ou a um limiar T, e em pretos os restantes. Como este processo

tem duas classificações (branco e preto) também pode ser chamado de binarização.

A descrição matemática desta operação é feita assim:

Seja f (x, y) uma imagem de entrada de N níveis de cinza, que produzirá uma imagem de

saída g(x, y), chamada limiarização, -onde os níveis de cinza são menores que Y.T Geralmente

será igual a dois:

g(x,y) = 1 se f(x,y) > T

g(x, y) = O se f (x, y) < T

onde os pixels iguais a 1 representam o objeto e os iguais a O representam o fundo da imagem

(background) sendo T o limiar do nível de cinza pré-definido, podendo este limiar ser:

1. Global: quando T depende apenas de f (x, y);

2. Local: quando T depende de f (x, y) e p(x, yi) = propriedade local do ponto; e

3. Dinâmico ou Adaptativo: quando T depende das coordenadas espaciais do ponto (x, y).

Sendo a iluminação capaz de alterar o histograma de uma imagem, então o processo de

limiarizaçã,o sofre influência significativa com a variação da iluminação. Visando evitar esta

variação, projeta-se o padrão de iluminação numa superfície refletora branca.
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Como foi mencionado anteriormente, o valor de T é pré-definido, e uma das técnicas para

determinar o valor ótimo de limiar é usando o cálculo das propriedades estatísticas da imagem.

Tem-se:

p,:médias de níveis de cinza da região de interesse;

12 : médias de níveis de cinza da região de fundo;

a e a 2 : desvios padrão;

Pe P'2 probabilidade de ocorrência dos pixels pertencentes a uma ou à outra região.

Gonzalez e Woods (1993) mostram que existe um valor ótimo do limiar T, quando as

classes apresentam a mesma distribuição de probabilidade (é o ponto médio entre as médias

das classes), que é:

T=1 + 2 U2

T = ~ 11- 1n((j )(8)

Filtragem, Realce e Suavização de Imagens

Realçar uma imagem significa adequar uma imagem processada a uma aplicação especifica.

Então, conclui-se que:

1. Adequa-se ou não uma imagem processada; é algo subjetivo e depende do conhecimento

a prwri~ do especialista (observador).

2. Orienta-se as técnicas de realce de imagens para o problema especifico, com isso, ne-

nhuma técnica é capaz de resolver 100% dos problemas de uma imagem digitalizada.

As categorias dos métodos de filtragem são:

1. Técnicas de filtragem espacial : Aplica a operação de convolução com máscara, direta-

mente sobre a matriz de pixeis.

2. Técnicas de filtragem no domínio da freqüência: Utiliza a modificação dafTransformada

de Fourier da imagem.

Estas duas abordagens podem ser usadas combinadas, também.

Pode-se considerar a divisão das técnicas de filtragem, realce e suavização de imagens

em duas formas: as do domínio espacial e as do domínio de frequência. Mais detalhes em

Gonzalez e Woods (1993), Marques Filho e Vieira Neto (1999) e Pratt (1991).
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Morfologia Matemática

Este é um importante suporte do processamento de imagens. A morfologia matemática

é uma ferramenta que estuda as estruturas geométricas que estão contidas na imagem. Sua

aplicação abrange áreas de processamnento e análise de imagens. Ela tem como base a teoria

dos conjuntos. As suas operações são:

- Dilatação e Erosão.

- Abertura e Fechamento.

Transformação hit-or-miss : Em reconhecimentos de padrões, a ferramenta básica é a

transformação morfológica hit-or-miss.

Usam-se algorítmos morfológicos, para extrair componentes da imagem, que representem

e descrevam os formatos, no seu processamento. São eles:

- Extração de contraste,

- Preenchimento de regiões (Region Filling),

- Extração de componentes compactados,

- Casco convexo (Convex Hulo,

- Afinamento (Thinning),

- Espessamento (Th:ckening),

- Esqueletos de uma região; e,

- Poda (Pruning).

Compressão e Codificação de Imagens

Como já foi mencionado anteriormente, o maior problema a ser enfrentado no proces-

sarnento de imagens é o armazenamento e transmissão à distância de uma imagem (sendo

agravado quando elas estão em movimento).

As técnicas de compressão visam remover as informações redundantes para poder atingir

uma certa redução nos requisitos computacionais. Estas técnicas vêm sendo trabalhadas há

cerca de meio século e tornaram-se mais focalizadas devido à disseminação multimídia e aos

vários novos inventos que precisam comprimir as imagens ( videoconferência, TV de alta

definição, TV interativa e o vídeo sob demanda).
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Marques Filho e Vieira Neto (1999) afirmam que 

`'O termo 'compressão de dados' refere-se ao processo de redução do montante

de dados eigidos para representar uma dada quantidade de informa çáo`.

É bom salientar que a informação é transmitida por meio dos 'dados'. Sabe-se que a

mesma informação pode ser transmitida com diferentes quantidades de dados, podendo haver

redundância de dados.

As redundâncias de dados são:

1. Redundância de codificação,

2. Redundância interpixel; e,

3. Redundância psicovisual.

Eliminando ou reduzindo uma ou mais destas redundâncias, obtem-se a compressão de

dados.

Critérios de Fidelidade

Ao comprimir uma imagem, sempre se corre o risco de perder informações visuais (quan-

titativas e reais); por isto, é necessário quantifica a natureza e a extensão da perda. Esta

análise usa os seguintes critérios:

1. Fidelidade Objetiva: a avaliação da perda de informação é feita por mecanismos simples

e convenientes.

2. Fidelidade Subjetiva: a classificação de uma imagem em excelente, ótima, aceitável,

marginal, inferior e imprestável; é realizada por critérios absolutos ( exemplo dado por

Television Allocations Studys Organization).

iimportante saber que quase sempre, o observador entra no final do processo para ava-

liar a qualidade das imagens. Isto ocorre, porque a visão humana é capaz de avaliar duas

imagens com as mesmas quantidades de erros, como sendo imagens de diferentes qualidades

visuais. Uma das características que possibilita este desempenho da visão humana é a maior
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sensibilidade a erros em regiões escuras e em bordas. Marques Filho e Vieira Neto (1999)

admitem ser apropriado usar as avaliações de um observador, para mensurar a qualidade de

uma imagem.

Modelos de Compressão de Imagens

Conforme afirmam Gonzalez e Woods (1993), as técnicas de redução ou compressão das

quantidades de dados, que representam uma imagem, são utilizadas pelo sistema de compres-

são. Este sistema é composto de um codificador e um decodificador.

f(x, y) ~codificador de fonte -~codificador ~de cana - canal- -, A

A -. decodificador de canal -. > decodificador de font -- > f'(x, y)

Gonzalez e Woods (1993) descrevem o sistema de compressão da seguinte forma:

`Uma imagem de entrada f (x, y) alimenta o codificador criando um conjunto

de smbolos originados dos dados de entrada. Depois da transmissão via canais,

a representação codificada alimentará o decodificador, onde uma imagem de saída

reconstruída f'(x, y) é gerada. Em geral, f'(x, !y) deve ou não ser uma réplica

exata de f (x,y)".

A imagem de salda reconstruída será exatamente a imagem de entrada quando o sistema

está imune a erros (ruídos), logo é capaz de manter as informações. Caso contrário, sugirão

as distorções na imagem reconstruída.

Sabe-se que o codificador é formado por codificador de fonte (retira as redundâncias rece-

bidas) e codificador de canal (aumenta a imunidade a ruídos). Situação análoga encontra-se

no decodificador.

As etapas codificadora e decodificadora de canal podem ser omitidas, quando o canal que

transmite o sinal do codificador para o decodificador for imune a ruidos.
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Teoria da Informação

Ao concentrar-se no objetivo das técnicas de compressão de imagens, aparecem algumas

dúvidas como a citada por Marques Filho e Vieira Neto (1999):

"Quantos dados são realmente necessdrios para representar a imagem?".

As respostas a este tipo de pergunta são encontradas a partir da teoria da informação,

com seu embasamento matemático.

Medida de informação

A proposta da teoria da informação (vide Gallager, (1968) é modelar a geração de infor-

mação por processo probabilístico, no qual E é um elemento aleatório que tem P(E) igual a

probabilidade de ocorrer; então a informação fornecida por E é:

I(E) = log = - log P(E)

I(E) = informação própria de E,

No geral, tem-se:

- Quando P(E) = 1 = I(E)= 0; não precisa transmitir a informação que o evento ocorreu.

- Quando P(E)= 0,99; comunicará que E ocorreu, utilizando a transmissão de uma pe-

quena quantidade de informação.

- Quando P(E)= 0; o evento não ocorreu, precisa de uma quantidade maior de informação

a ser transmitida, porém este resultado é o menos provável.

Em suma, quanto menos provável for um evento, mais informativo ele é, quando ocorre.

A base do logaritmo determinará a unidade usada para medir a informação. Tem-se então

* segunte eemplo:se a ase é2 e P() = 1 I(E)121= btisoigfcaqe
o sguiteexeplo s a as é e (E = , 1E) -lo2 2 =1bt sosgiiaqe

quando um dos dois eventos ocorrer, a quantidade de informação transmitida será 1 bt.

Canal de informação

o meio físico que liga a fonte de informação ao usuário (linha telefônica, cabo entre dois

computadores). O interesse mais focalizado neste elemento é a capacidade do sistema em

transmitir informação.

Toda uma modelagem probabilística é elaborada para que o sistema de informação consiga

atingir o seu objetivo. Pode-se encontrar mais detalhes em Gonzalez e Woods (1993), Marques
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Filho e Vieira Neto (1999), Gallagher (1968). Matematicamente, um canal é uma família de

probabilidades condicionais (do sinal recebido dado o sinal transmitido).

Compressão sem Perdas

Pode-se utilizar a expressão compactação para referenciar a compressão sem perdas. As

técnicas de compressão de imagens médicas ou de documentos com o interesse de arquivamen-

to, precisam ser sem perdas, pois alguma destas perdas são indesejáveis e até mesmo ilegais,

(Mello et. al., 1997).

As técnicas de compressão de imagens monocromáticas são compostas de duas etapas, que

correspondem ao 'mapeador' e ao 'codificador' de smbolos:

1. A redução de redundância interpixel requer a elaboração de métodos alternativos para

representar a imagem.

2. Esta nova representação precisa ser codificada.

Código de palavra-código, de comprimento variável

Ao reduzir apenas a redundância de odificação, obtém-se uma compressão sem perdas.

Para isto se usa palavra.código mais curta para os smbolos mais prováveis na representação

dos valores de tons de cinza.

Código de Huffmnann: este código é a técnica mais popular de odificação. Vide Huff-

mann (1952), Gallager (1968), Berger (1968). Marques Filho e Vieira Neto (1999) dizem

que:

"Quando aplicado à odificação de cada símbolo da fonte, individualmente, o

código de Huffmann fornece o menor núimero inteiro possível de unidades de in-

formação (bits) por símbolo de fonte."`

Outros códigos são:

- Código de Huffmann Truncado,

- Codificação Aritmética, e

- Codificação LZW (Lempel-Ziv- Welch): considerado por muitos como o 'algoritmo uni-

versal de codificação'.
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Codificação, bit-plane

o método de compressão de imagem que explora as redundâncias interpixels. Este

método consiste em decomposição bit-plane (decompor a imagem em múltiplos tons de cinza

em uma série de imagens binárias) e depois, na compressão de imagens binárias (utiliza um

dos métodos de compressão de imagens binárias).

A técnica mais eficiente e simples de compressão de imagens binárias é a odificação de

áreas constantes. Nesta técnica a imagem é dividida em blocos de m x n pixels, classificados

por totalmente branco, totalmente preto e misto.

Codificação Preditiva sem Perdas

Esta técnica de compressão de imagens sem perdas remove a redundância entre piael8

próximos, usando apenas a informação nova (extraída e codificada) trazida por cada pixel.

Como esta informação nova é o valor real do pixel menos o valor preditivo deste pixel, então

o nome da técnica é Codificação Preditiva.

Compressão comr Perdas

Este tipo de técnica visa uma maior compressão, comprometendo-se com a precisão da

imagem. A compressão poderá ser grande, desde que a distorção resultante seja tolerável.

A presença de um quantizador é o que diferencia uma compressão com perda, de uma sem

perda.

O quantizador arredonda para o número inteiro mais próximo do codificador sem erros.

Vide Berger (1968) para o conceito de taxa de distorção.

Codificação Preditiva com Perdas

As duas técnicas de codificação preditiva mais conhecidas são:

- Modulação Delta (DM)

- Modulação por Codificação Diferencial de Pulsos (DPCM).

Estas técnicas utilizam os métodos de domínio espacial, operando diretamente nos piXeis

da imagem.
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Codificação por Transformada

A imagem, através de um conjunto de coeficientes é mapeada usando uma operação ma,-

temática linear. Estes coeficientes são quantizados e codificados, podendo ser decodificados

com poucas distorções na imagem reconstruída. Existem diversas transformadas matemáticas

que são utilizadas para transformar os dados da imagem.

Existem vários parâmetros que definirão a escolha da melhor transformada matemática,

como por exemplo, a quantidade de erro de reconstrução tolerável e os recursos computacionais

disponíveis. Uma das mais usadas é a transformada discreta de cossenos (DCT), (Marques

Filho e Vieira Neto, 1999). Esta transformada tornou-se, ultimamente, uma das ferramentas

matemáticas mais usadas em padrões de compressão de imagens, como o JPEG, o H.261 e

o MPEG. Desenvolvimentos mais recentes são apresentados por Campello de Souza, et. a.

(1998), que usam o conceito de transformada em corpos finitos.

Padrões de Compressão de Imagens

Os benefícios devidos à utilização de padrões de compressão so:

1. Facilitar o intercâmbio de imagens comprimidas entre vários dispositivos e aplicações

diferentes;

2. Reduzir o custo encurtando o ciclo de desenvolvimento de novos produtos, ao permitir

o uso do mesmo hardware e software em uma grande quantidade de produtos.

3. Referenciar a qualidade esperada para imagens comprimidas.

As imagens binárias (CCITT - fac-símile grupos 3 e 4), as imagens estáticas (JPEG -

imagens monocromáticas e coloridas) e seqüências de imagens (H.261, H.263 e MPEG -

video digital), é como foi dividida a padronização de algoritmos de compressão de imagens.

JPEG - Joint Photographic Experts Group

segundo Marques Filho e Vieira Neto (1999),. este padrão foi originado da 150 - Inter-

national Organization o Standardization , ITU-T e EO, estabelecido em 1991, e tem como

projeto de compressão de imagens coloridas e monocromáticas em até 65536 x 65536 pixels.
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Ele foi otimizado para fotografias, figuras e imagens naturais coloridas. Seu desempenho cai

quando usado em imagens com poucas cores. Não deve ser usado para imagens preto e branco,

que precisam no mínimo de 16 tons de cinzas.

Fundamentalmente, este padrão é de técnica de compressão com perdas, baseada em Trans-

formada Discreta de Cossenos (DCT). Mas, existem implementações dele para compressão sem

perdas. Ele explora a limitação da visão humana de ser mais sensível às variações de brilho

do que a variações de cor. Isto restringe a compressão a taxas elevadas para imagens em tons

de cinza. Taxas maiores do que 5:1 geram perdas visíveis em imagens monocromáticas.

As operações do JPEG são divididas em quatro modos:

1. Seqüencial: única varredura codifica a imagem (da esquerda para a direita, de cima

para baixo);

2. Progressiva: múltiplas varreduras codificam a imagem, aumentando a qualidade e reso-

lução a cada nova varredura;

3. Hierárquica: múltiplas resoluções codificam a imagem.

4. Sem perda.

A possibilidade do usuário selecionar uma qualidade variável para a imagem, é uma van-

tagem das técnicas progressiva e hierárquica.

O JPEG é uma família de algoritmos de compressão, e não um formato de arquivo.

As operações de codificação seqülencial do JPEG são:

- divisão da imagem em blocos de 8 x 8,

- cálculo dos coeficientes da DCT,

- quantização,

- reordenação dos coeficientes em zig-zag; e,

- codificação baseada em entropia.

O processo codificação-transmissão-decodificação pode se tornar lento, devido ao tamanho

da imagem e/ou a velocidade do canal de transmissão. Com isso, pode se preferir ter uma

imagem de baixa qualidade, porém com um acesso mais rápido. Para isso, pode-se usar a

compressão progressiva, onde uma sequência de varreduras da imagem são feitas para codificá,

la em JPEG, gerando um conjunto de coeficientes DCT para cada varredura. Então, com
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uma menor qualidade tem-se uma imagem completa, a um tempo menor do que a compressão

seqülencial.

JPEG x GIE

Em imagens com poucas cores ou grandes áreas com o mesmo valor de pixel, o GIE

tem superioridade diante do JPEG. As imagens que contenham bordas bem definidas serão

borradas, quando codificadas por JPEG, por causa das transições abruptas nos valores dos

pixels, ao contrário do GIF.

Em imagens fuIl-color ( até 8 bits/amostra de níveis contínuos - sem transição brusca de

cores), o JPEG tem bom desempenho. O limite do GIF é um mapa de 256 cores.

A seleção de um nível de qualidade possibilita aos compressores JPEG trabalhar com

qualidade de imagem x tamanho de arquivo. Os níveis de qualidade não são padronizados

pelos sofware utilizados na compressão, porém, isto não impede o intercâmbio de arquivos

JPEG.

Ser o padrão de armazenamento e transmissão de imagem é o interesse do JPEG. Por

isto, Marques Filho e Vieira Neto (1999) dizem que:

"Para a manipulação de imagens, deve-se primeiro converter o arquivo JPEG

para algum formato full-color sem perdas (e.g. o TIFF), fazer as alterações nas

imagens e então reconverta-la para JPEG".

Análise de Fourier

Esta ferramenta matemática, que foi retratada no capitulo anterior, é utilizada na fil-

tragem, no realce e na suavização de imagens. Ela é utilizada no tratamento da imagem,

permitindo recuperá-la e analisá-la, mesmo depois de passar por vários processos geradores

de ruidos.

Apresentase aqui alguns aspectos do uso desta ferramenta, dentro da perspectiva da

tecnologia nuclear.
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Testes de Qualificação

O Comitê Técnico CEN/TC 138 preparou um projeto de Padrão Europeu para avaliar

a qualidade de filmes radiológicos, o teste não-destrutivo - Qualificação do Sistema de Digi-

talização do Filme Radiográfico, que encontrasse em CEN-NFD) (2000). Alemanha, Aústria,

Bélgica, Dinamarca, Finlândia, Espanha, França, Grécia, Holanda, Islândia, Irlanda, Itália,

Luxemburgo, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suécia e Suíça são os países para os quais o

projeto se destina.

Os raios-X e gama são usados no controle de qualidade dos filmes radiográficos, porém

o filme precisa ser digitalizado com o objetivo de se ter um suporte computacional na aná-

lise, transmissão e armazenamento dos dados que formam os parâmetros quantitativos da

qualidade da imagem.

Segundo o CEN-NFD) (2000), o cumprimento dos procedimentos adequados de medidas e

a utilização do filme-teste de referência (phantom) asseguram uma digitalização do filme com

a preservação de todas as informações necessárias para a avaliação dos dados digitais. Este

documento cita que a resolução e a linearidade espaciais, a faixa de densidade, a sensibilidade

de contraste da densidade ótica e a curva característica de transferência, são procedimentos

que servem para avaliar o desempenho básico dos parâmetros do processo da imagem digital.

O controle de qualidade é realizado ao aplicar estes procedimentos a um sistema de software

e, conjuntamente, a um filme de referência padrão.

O filme de referência padrão é um phantom que possui alvos-teste para avaliar o sistema

de digitalização, segundo CEN-NFD(2000), com os seguintes parâmetros:

uma resolução espacial baixa (25 pm),

-uma sensibilidade de contraste da densidade abaixo de 0, 02 D. O.,

-uma faixa de densidade de 0, 5 a 4,5 D.O0.; e,

-um filme de tamanho de 350 x 430 mm (14 x 17 polegadas)."

As funções do sistema de digitalização do filme radiográfico definidas por CEN-NFD) (2000)

são:

1. Detecção da transmitt2ncia dífusa de uma pequena unidade de drea (pixel, elemento da

figura) pelas medidas de um detector ótico, gerando um sinal elétrico de saída (digitali-

zação geométrica);
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2. Conversão do sinal elétrico em um valor numérico (digitalização densitométrica)."

Procedimento da Avaliação:

Os primeiros procedimentos são:

1. Curva Característica da Transferência da Digitalização (CCT): esta curva expressa a re-

lação entre a densidade ótica do filme e dos dados digitalizados. Os valores da densidade

dos dados digitalizados são chamados de D(gl). Esta curva é construída a partir de Di

x gli, onde para cada Di (densidade do degrau), o valor da média aritmética dos dados

digitalizados 9li em uma área de 15 x 15 =225 pizels será:

T ~~~ 225

225 _=

2. Faixa de Densidade (Dr): é determinada pela curva característica de transferência CCT

através da diferença entre a menor densidade ótica detectada pelo digitalizador e a maior,

a partir de um conjunto de parâmetros digitalizados;

3. Tamanho do Pixel (P): ele pode ser calculado pela divisão entre a distância dos alvos e

o número de pixeIs achados na imagem digitalizada, e que é determinado pela avaliação

da linearidade espacial dos alvos do filme padrão;

4. Sensibilidade de Contraste da Densidade (SD 0 ): esta avaliação é realizada a partir do

cálculo do desvio padrão (equação 10) dos pixela adjacentes à região do filme em questão,

cuja densidade ótica é constante. Considerando uma vizinhança de 225 pizela, então:

UD = (9- - Z(D(9.)] (10)

e tADcs = 2cxD/P/88,6^m

Os demais procedimentos necessários para qualificar os sistemas de digitalização do filme

radiológico sao:

1. Valor Máximo da Freqüência Espacial;
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O valor máximo da frequência espacial do digitalizador é teoricamente o valor em nú-

meros de pares de linhas por milímetros, obtido pelo teorema da amostra de Nyquist

c- 2*P'

A exatidão do sistema mecânico, o diafragma (abertura) ótico do sistema e a resposta

dos circuitos eletrônicos são responsáveis pela resolução espacial da digitalização. A

linearização do diafragma ótico, com uma resposta invariante no espaço, irá borrar a

imagem, independente da densidade ótica. É importante saber que a resolução espacial,

em alguns dos equipamentos, sofre influência do posicionamento do filme.

Conforme ainda CEN-NFD) (2000), o valor máximo de frequência espacial (fc):é

descrito como :

" Usando alvos-teste com pares de linhas convergentes, ou pares de linhas

paralelas, a mais alta freqiiéncia espacial indicada em pares de linhas por

milímetro lp/mm) pode ser determinada, onde todas as linhas claras são

vistas por serem separadas por linhas escuras".

Este documento também chama a atenção para se tomar cuidado com a difícil tarefa

de distinguir os artefatos do verdadeiro valor máximo, especialmente nos alvos-teste de

pares de linhas paralelas;

2. A falta de nitidez do digitalizador descreve a borrosidade nos bordos nítidos (abruptos)

provocada por luz espalhada, chama ou banda passante do circuito eletrônico. Usa-se a

distância geométrica de 10 a 90% do ponto da Função de Espalhamento de Borda, da

função degrau da intensidade da luz, para determinar a falta de nitidez da digitalização.

A função de espalhamento de borda será utilizada no cálculo da Função de Transferência

Modulada (MTF).

3. Determinação da MTF: primeiramente, acha-se a função de espalhamento de borda; em

seguida, deriva-se esta função obtendo a função de espalhamento linear; e para finalizar,

usando a Transformada de Fourier da função de espalhamento linear obtém-se a MTF.
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