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RESUMO 

Imagem de Ressonância Magnética (IRM) é o exame médico mais utilizado para 

diagnóstico e acompanhamento de Esclerose Múltipla (EM). O processo de segmentação 

dessas imagens é uma tarefa importante para quantificar e lesão e observar seu progresso. 

Entretanto, segmentação manual de um conjunto de imagens é demorado e muitas vezes não 

reprodutível. Estudos atuais apresentam resultados com características a serem melhoradas. 

Consequentemente, um método de segmentação semiautomático é proposto e descrito nesse 

estudo. O método consiste em um processo de segmentação semiautomático 3D de lesões 

de Esclerose Múltipla em IRM. Ele começa com uma etapa de pré-processamento, no qual é 

aplicado um ajuste de contraste para destacar regiões com EM de outras partes do encéfalo. 

A segunda etapa é um bloco de extração de características fundamentado em Fuzzy 

Connectedness (FC) que é realizado para isolar as lesões da doença de outras regiões do 

encéfalo. Finalmente, uma reconstrução em 3 dimensões é executada para visualizar os 

volumes do cérebro e das lesões de EM. A robustez desse método é demonstrada através da 

alta correlação entre os resultados obtidos e seus Gold Standard (GS). Os resultados foram 

obtidos mediante o cálculo dos parâmetros de acurácia de segmentação de imagem, assim 

como Overlap Dice. Esse estudo alcançou Verdadeiro Positivo de 75.61%, Falso Positivo de 

16.37% e Dice de 78.23%. O Método é corroborado pela alta correlação entre a segmentação 

do especialista e o resultado obtido; adicionalmente, a reconstrução 3D da lesão no cérebro, 

permite melhor visualização e acompanhamento da doença. Assim, o especialista pode 

entender os sintomas do paciente, aumentando assim a qualidade de vida do paciente. 

Palavras-chaves: Imagem de Ressonância Magnética (IRM), Esclerose Múltipla (EM), 

reconstrução, ajuste de contraste, segmentação, Fuzzy Connectedness (FC). 
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ABSTRACT 

Magnetic resonance imaging (MRI) is the most used medical modality for diagnosis 

and monitoring of Multiple Sclerosis (MS). A segmentation process is an important task 

to quantify lesion and its progression. However, manual segmentation of 3D images is 

tedious, time consuming and often not reproducible. The state of the art presents 

results with room for improvements. Consequently, a semiautomatic segmentation 

process is proposed and described in this study. The method consists on a 3D 

segmentation semiautomatic process for MS lesions in MRI. It initiates by firstly carried 

out a preprocessing stage; thus, contrast adjustment is applied to enhance sclerosis 

regions from other brain information. Secondly, a feature extraction block based on 

Fuzzy Connectedness is performed so as to isolate sclerosis lesions from other brain 

regions. Finally, 3D brain reconstruction is executed along with sclerosis to provide a 

useful 3D information. The robustness of this approach is demonstrated by high 

correlation between the results and their corresponding Gold Standard. The results 

were also obtained by computing parameters of accuracy of image segmentation, as 

well as Overlap Dice. The proposed method reached True Positive of 75.61%, False 

Positive of 16.37% and Dice of 78.23%. The method is corroborated by its high 

correlation between specialist and proposed approach outcome; additionally, with the 

3D reconstruction of the lesion, a better monitoring of the disease is provided, the 

specialist can understand the patient's symptoms, thereby increasing the patient's 

quality of life. 

 

Keywords: Magnetic resonance imaging (MRI), Multiple Sclerosis (MS), 

segmentation, fuzzy connectedness (FC), reconstruction, gold standard (GS). 
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1. INTRODUÇÃO 

A esclerose múltipla (EM) é a principal causa de incapacidade neurológica não 

traumática em adultos jovens na Europa e na América do Norte, afetando 

aproximadamente 2,5 milhões de pessoas em todo o mundo. É uma doença 

autoimune do sistema nervoso central (SNC), na qual a desmielinização inflamatória 

dos axônios causa lesões focais na massa branca (tecido esbranquiçado devido ao 

revestimento de mielina) do SNC (Roy et al. 2018; Tomas-Fernandez e Warfield 2015). 

Embora a causa da EM ainda seja desconhecida, vários estudos sugerem que ela 

pode ser causada pela combinação de fatores genéticos, ambientais e imunológicos 

(Tomas-Fernandez e Warfield 2015). Fatores como exposição a luz do sol, tabagismo 

e carência de vitamina D, combinados a origem genética do indivíduo, podem resultar 

no desenvolvimento da doença. Estudo com pacientes que mudaram seus locais de 

convivência também apontam a uma possível causa de exposição ambiental (Dobson 

e Giovannoni 2018). 

A esclerose múltipla é mais comum em mulheres com proporção perto de 3 

mulheres para 1 homem na maioria dos países desenvolvidos e estima-se que 

ocorram alterações no risco de EM no durante a vida, começando no útero. Existindo 

influência genética com cerca de 1 em cada 8 pacientes possuindo histórico familiar 

de EM (Dobson e Giovannoni 2018). 
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1.1 CRITÉRIOS DE MCDONALD 

O diagnóstico da EM é difícil de identificar no início, pois os sintomas podem 

aparecer em intervalos de tempo diferentes. Os critérios de McDonald presentes na 

Tabela 1 são específicos e conseguem padronizar evidências clínicas e informações 

contidas nas IRM para diminuir o número de Falso Negativo (Massimo et al. 2019). 

Tabela 1 - Critérios de McDonald (Fonte: Adaptado de Massimo et al. 2019) 

I A síndrome clínica deve ser típica de desmielinização 

II Os critérios devem ser adotados em pacientes adultos (entre 18 e 50 anos) 

III Em pacientes com mais de 50 anos e/ou com risco vasculares, critérios mais rigorosos 

devem ser considerados  

IV As IRM devem ter boa qualidade, com poucos ruídos e realizados em equipamentos 

com no mínimo 1,5 T de campo  

V As sequências de IRM devem incluir cérebro e da medula espinhal com ponderações 

T2 e T1, e também nos nervos ópticos demielinizados 

VI Lesões de esclerose múltipla podem ocorrer em qualquer lugar do SNC 

VII Aquisição de sequências 3D para evitar falsos positivos e falsos negativos  

VIII Acompanhamento no tempo pois a EM é caracterizada pelo aparecimento de lesões 

em novas áreas do SNC 

IX As lesões podem aumentar, diminuir ou estabilizar em tamanho 

X A interpretação da IRM deve ser realizada por especialistas treinados e familiarizados 

com as características da doença 

XI Para o diagnóstico, deve haver pelo menos uma lesão típica de esclerose múltipla em 

duas regiões características para evidenciar o crescimento superficial e volumétrico 

 

As lesões de EM possuem geralmente formato redondo ou ovóide e podem se 

extender de alguns milímetros a mais de um ou dois centímetros em diâmetro. 

Normalmente, as lesões necessitam ter pelo menos 3 mm no eixo mais longo para 

corresponder aos critérios diagnósticos. 

As lesões devem ser visíveis em pelo menos duas imagens da sequência 3D 

(slices) para excluir artefatos ou pequenas hiperintensidades. Sua distribuição é 

levemente assimétrica nos estágios iniciais, no entanto, as lesões podem se 
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desenvolver nos dois hemisférios do cérebro. A EM tem potencial de afetar regiões da 

massa branca, como as substâncias branca periventricular e justa cortical, o corpo 

caloso, o cerebelo e a medula espinhal no segmento cervical (Massimo et al. 2019). 

Os pacientes possuem sintomas variados dependendo da região lesionada, pois a 

desmielinização pode afetar diferentes regiões do SNC. Os sintomas mais comuns 

são fraqueza generalizada, fala dificultada e tontura. Podendo problemas visuais, 

dormência, incontinência urinária e intestinal e danos neuronais como exibido na 

Figura 1. As primeiras manifestações da doença não são percebidas, porque os 

sintomas iniciais são muito variáveis (De Almeida et al. 2007)  

 

Figura 1 – Sintomas da Esclerose Múltipla (Fonte: Elaborado pelo autor) 
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A EM pode apresentar componentes inflamatórios e neurodegenerativos. A 

desmielinização aguda e a transecção axonal inflamatória podem ser responsáveis 

pelos sintomas da doença. A Figura 2 exemplifica as condições do neurônio 

desmielinizado. 

 

Figura 2 – Nervo normal e nervo lesionado pela EM (Fonte: Elaborado pelo autor) 

Esse problema segue-se de uma sucessão de inflamação como infiltração celular 

e ativação microglial, desmielinização e neurodegeneração (perda axonal na massa 

branca e morte neuronal na massa cinzenta que possui grandes concentrações de 

corpos celulares e dendritos sem mielina) em vários níveis no decorrer da doença 

(Cortese et al. 2019). 

 

1.2  A BAINHA DE MIELINA 

A bainha de Mielina é uma substância lipídica que envolve os axônios e reveste 

apenas cerca de 1 mm dessa célula. Os axônios mielinizados conduzem impulsos 

mais rápidos do que os desmielinizados. O aumento da velocidade de condução de 

impulsos elétricos é devido a condução saltatória entre dois nodos de Ranvier onde 

são gerados os potenciais de ação. Nessa região, a propagação da despolarização é 
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mais rápida pois são necessários menos potenciais de ação para a condução do 

impulso (Guyton 2006) como exemplificada na Figura 3. 

  

Figura 3 – Exemplificação da condução saltatória do impulso nervoso (Fonte: Adaptado de 
Guyton 2006) 

 

 A degeneração parece ser a principal razão da incapacidade e progressão na EM. 

Várias estratégias terapêuticas para remielinização e neuroproteção estão em 

transição do laboratório para os ensaios clínicos da fase inicial (Bhargava et al. 2015). 

 

1.3  IMAGEM DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 

O exame de IRM usa as propriedades magnéticas naturais do corpo (próton do 

núcleo de hidrogênio) para produzir imagens de qualquer parte do corpo. O próton do 

hidrogênio é usado devido à grande concentração desse átomo em nosso corpo 

(Berger 2002). 

O comportamento desse próton, é semelhante a um planeta girando em seu próprio 

eixo o tempo todo. Quando um campo magnético forte é aplicado no corpo do paciente 

(0.5T a 3T gerado pelo equipamento de ressonância magnética), os prótons do 

hidrogênio têm seus eixos alinhados. Esse alinhamento uniforme cria um vetor 

magnético orientando os prótons ao longo do eixo do equipamento de IRM (Berger 

2002). 
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Figura 4 – Alinhamento dos prótons com aplicação do campo magnético gerado pelo 
equipamento de ressonância magnética (Fonte: Elaborado pelo autor) 

 

Quando energia é adicionada (em forma de onda de rádio), o vetor magnético 

é defletido. A onda de rádio que causa essa mudança varia de acordo com o átomo 

do elemento investigado e da força do campo magnético aplicado (Mazzola 2009). 

 

Figura 5 – Deflexão do alinhamento dos prótons após adição da rádio frequência (Fonte: 
Elaborado pelo autor) 
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A força do campo magnético pode ser alterada eletronicamente usando uma série 

de bobinas de gradiente (antenas no equipamento), e ao alterar o campo magnético 

local com esses pequenos incrementos, diferentes fatias do corpo ressoarão conforme 

diferentes frequências são aplicadas (Berger 2002). 

Quando a fonte da rádio frequência é desligada, o vetor magnético retorna ao 

estado do campo magnético gerado pelo equipamento (relaxamento) e isso emite um 

sinal de retorno que também é uma rádio frequência). O tempo que leva para os 

prótons relaxarem é medido de duas maneiras:  T1 que é o tempo necessário para o 

próton recuperar 63% da sua magnetização longitudinal inicial e T2 que é o tempo 

necessário para o próton alcançar 37% da sua magnetização transversal inicial 

(Mazzola 2009). 

O conjunto desses sinais é usado para criar as imagens. A intensidade desse sinal 

é então plotada em escala de cinza e uma imagem de sessão transversal é gerada. 

Dessa forma, um exame de IRM é formado por uma sequência de pulsos. Tecidos 

diferentes (como gordura e água) podem ser identificados separadamente pois o 

tempo de relaxamento dos prótons de hidrogênio nessas substâncias são diferentes. 

Usando uma sequência de ondas que não ressoa com gordura, essa substância não 

será visível na imagem. Mas essa técnica pode ser utilizada para outras substâncias 

e fluidos (Berger 2002). 
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Figura 6 – Formação da IRM após retorno do sinal de radiofrequência dos prótons (Fonte: 
Elaborado pelo autor) 

 

Não há riscos biológicos nesse tipo de exame pois, diferentemente do raio X e 

tomografia computadorizada, a ressonância magnética usa radiação na faixa de 

radiofrequência intrínseca do corpo humano e não danifica o tecido e células com essa 

radiação (Berger 2002). 

Atualmente, o exame de imagem por ressonância magnética (IRM) é usado no 

diagnóstico e monitoramento da EM, isso porque a sensibilidade da IRM mostra 

lesões na massa branca sem injeção de contraste (Roy et al. 2018; Valverde et al. 

2017; Jain et al. 2015). Essas lesões são visíveis em uma IRM do cérebro e aparecem 

hiperintensas em imagens T2 e fluid attenuated inversion recovery (FLAIR), permitindo 

a visualização da disseminação de lesões na massa branca no tempo e espaço, 

essencial para diagnóstico recente (Salem et al. 2019). 
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Figura 7 – Slices com EM de exames utilizados nesse estudo (Fonte: Elaborado pelo autor) 

 

Desde que a ressonância magnética foi introduzida no início de 1980 para 

diagnosticar e avaliar a EM, este exame se tornou a principal modalidade de imagem 

para monitorar sua evolução natural (Tomas-Fernandez e Warfield 2015). A avaliação 

da doença usando IRM para pesquisas e ensaios clínicos, requer a quantificação do 

volume nas imagens. Foi demonstrado que o volume e a localização das lesões por 

meio de suas segmentações são biomarcadores importantes da EM e podem ser 

usados para detectar o início ou rastrear sua progressão. No entanto, as lesões variam 
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em tamanho, forma, intensidade e localização, o que torna a segmentação automática 

uma desafiadora tarefa (Dimitrova 1977).  

 

1.4  O PROCESSO DE SEGMENTAÇÃO 

Segmentações manuais são consideradas o Gold Standard (GS), mas segmentar 

lesões de imagens 3D é tedioso, demorado e muitas vezes não reprodutível (Jain et 

al. 2015; Roy et al. 2018). Além disso, erros podem ocorrer devido ao baixo contraste 

da lesão e limites pouco claros causados por alterações nas propriedades do tecido e 

efeitos de volume parcial (Tomas-Fernandez e Warfield 2015). Ainda assim, existe um 

desafio inerente à confiabilidade associado à segmentação da lesão. As imagens 

produzidas por qualquer dispositivo de imagem possuem certo grau de imprecisão. 

Esta vem de várias fontes, como limitações de resolução espacial e temporal, 

desfoque e/ou ruído e variação de intensidade de fundo. Além desses fatores, 

diferentes tecidos, órgãos e estruturas anatômicas, manifestam intensidade distintas 

em imagens adquiridas (Udupa e Saha 2003). Esse problema pode aumentar na IRM, 

pois esse exame não possui escala de intensidade uniforme como a tomografia 

computadorizada. A aquisição de imagens em scanners diferentes e com resoluções 

diferentes pode adicionar complexidade à segmentação (Roy et al. 2018). 

Um método de segmentação semiautomático ou automático de EM se vê 

necessário para reduzir o tempo dessa tarefa e a incerteza das variabilidades 

intraexaminador e interexaminador (Egger et al. 2017; Udupa et al. 1997). Isso é 

especialmente importante para grandes ensaios clínicos, uma vez que muitas 

imagens precisam ser analisadas e processadas. Para a prática clínica, esse método 

de segmentação permitiria a mensuração dos volumes das lesões, padronizando e 

quantificando a observação por IRM (Jain et al. 2015). 
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1.5  ESTADO DA ARTE 

Trabalhos significativos sobre a segmentação de Esclerose Múltipla foram 

publicados nos últimos anos (Beaumont et al. 2016; Egger et al. 2017; Roura et al. 

2015). Em um estudo de Beaumont et al. (2016) é apresentada uma segmentação 

automática de corte de gráfico multimodal. Os resultados dessa segmentação são 

bons, mas variam porque dependem dos parâmetros de entrada do algoritmo, que 

estão diretamente associados à carga total da lesão. A automação deste método é 

complicada porque a inicialização dos parâmetros é muito importante para obter 

resultados satisfatórios.  

Egger et al. (2017) avaliaram o algoritmo de Schmidt et al. (2012) em um conjunto 

de dados independente e comparou os resultados com dados de três avaliadores 

experientes. Neste trabalho, eles determinaram a lesão de EM usando dois algoritmos 

que são executados nos dois pacotes de Statistical Parametric Mapping (SPM): Lesion 

growth algorithm (LGA) fundamentado em SPM8, LGA em SPM12 e Lesion predicting 

algorithm (LPA) baseado em SPM12. Nessa avaliação, encontraram forte correlação 

entre segmentação manual e automatizada, obtendo Dice de 60%, 53% e 57% para 

LGA SPM8, LGA SPM12 e LPA SPM12, respectivamente.  

Em Roura et al. (2015), uma segmentação automatizada usando IRM T1 e FLAIR 

é explorada. Esta abordagem consiste em duas etapas: segmentação do tecido 

cerebral de acordo com a substância cinzenta, substância branca e líquido 

cefalorraquidiano em imagens T1, seguida pela segmentação das lesões como 

outliers para o tecido cerebral nas imagens FLAIR. Nesse estudo, a avaliação atingiu 

Dice de 30%, 33% e 43% em três bases de dados distintas. 

Recentemente, redes neurais convolucionais, do inglês Convolutional Neural 

Networks (CNN) se tornou uma área de grande interesse em imagens médicas. As 
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CNN têm demonstrado bom desempenho na segmentação de tecido cerebral tecidual 

e tumores uma boa alternativa para automatizar essa tarefa. Porém, essa linha de 

pesquisa necessita de uma grande quantidade de amostras segmentadas por 

radiologistas especializados e obter essas amostras demanda muito tempo. O 

aumento de dados (data augmentation) é uma possível solução para superar essa 

adversidade. A forma mais comum é modificar as amostras usando transformações 

rotação da imagem ou espelhamento. Mas esses dados gerados podem ser muito 

semelhantes às imagens originais, podendo enviesar muito o aprendizado do 

algoritmo (Salem et al. 2019). Visamos, após esse trabalho, combinar o método de 

segmentação proposto a algum modelo de CNN parar melhores resultados. 

Esses métodos automáticos de segmentação evitam a variabilidade do usuário e 

reduzem o consumo de tempo, mas a precisão desses métodos ainda não atingiu seu 

maior potencial. Esse recurso é menos visto em segmentações semiautomáticas que 

requerem um especialista para inicializar. Na literatura, ainda não existe uma 

ferramenta padrão viável para a prática clínica diária. A detecção automática de lesões 

de esclerose múltipla ainda é um problema desafiador, viabilizando o desenvolvimento 

de um método semiautomático confiável. 

Nesse trabalho, uma segmentação semiautomática fundamentado em Fuzzy 

Connectedness (FC) foi desenvolvida como um método de segmentação 3D de EM 

em IRM do tipo FLAIR. O método é independente do scanner e do protocolo de 

aquisição, também não requer um grande banco de dados de imagens de treinamento 

de segmentações de lesões especializadas.  

O objetivo deste estudo foi construir e validar um método de segmentação proposto 

para uma segmentação 3D, utilizando como operação central FC com pesos fixos 

para calcular o nível de afinidade entre pixels. Além disso, a avaliação foi realizada 
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em um conjunto de exames de ressonância magnética para calcular sua precisão. Os 

resultados foram comparados quantitativa e qualitativamente com GS feito 

manualmente por especialistas. Os parâmetros de precisão aplicados foram extraídos 

de um framework para avaliação de algoritmos de segmentação de imagens (Udupa 

et al. 2006) e Overlap Dice (Dice 1945). Assim, foi possível comparar os resultados 

pontuais do trabalho com a literatura. 

O trabalho foi realizado com a forte colaboração de equipes de trabalho 

complementares da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Especificamente, 

entre o Laboratório de Processamento de Imagens e Sinais (LAPIS) do Instituto de 

Ciência e Tecnologia (ICT-UNIFESP) coordenado pelo Prof. Dr. Matheus Cardoso 

Moraes e o Departamento de Diagnóstico por Imagem (DDI-UNIFESP) coordenado 

pelo Prof. Dr. Nitamar Abdala. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste estudo, um método de segmentação semiautomático foi construído e 

avaliado em um conjunto de 32 lesões de esclerose múltipla em diferentes exames de 

ressonância magnética realizados nos equipamentos Philips Achieva 3TX e Siemens 

Skyra 3TX. Cada exame contém aproximadamente 143 slices em formato DICOM, 

resolução de 16 bits com valores positivos. Os exames foram fornecidos pelo 

Departamento de Diagnóstico por Imagem da Unifesp (DDI-UNIFESP) por meio da 

plataforma XNAT: Gerenciamento de pesquisa e PACS de armazenamento de dados 

e imagens clínicas de projetos de pesquisa do DDI-UNIFESP. O comitê de ética 

aprovou o protocolo do estudo para permitir a manipulação de imagens médicas com 

o número 2050040620. 
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A avaliação foi realizada calculando a média e o desvio padrão de Verdadeiro 

Positivo (VP), Falso Positivo (FP), Falso Negativo (FN) (Udupa et al. 2006), a taxa de 

sobreposição - Overlap Ratio (OR) (Kupinski e Giger, 1998) e Overlap Dice (OD) (Dice, 

1945) também foram calculados para comparar os resultados obtidos com os  

trabalhos encontrados na literatura. Os especialistas realizaram e revisaram 

manualmente os padrões ouro sob a colaboração descrita anteriormente. 

Três etapas principais são aplicadas para descrever a metodologia de 

segmentação. O Pré-processamento é realizado para intensificar os pixels da região 

com EM durante o pré-processamento. A Extração de Característica é realizada para 

encontrar informações da região de interesse, do inglês region of interest (ROI), em 3 

dimensões através da construção de um mapa de conectividade usando Fuzzy 

Connectedness (Udupa, Samarasekera 1996). Nessa etapa ainda há um pós-

processamento usando binarização e morfologia matemática para aprimorar as 

informações extraídas por FC. Na etapa final, é realizada a Reconstrução 3D do 

volume cerebral com a lesão segmentada. Essa etapa oferece melhor visualização 

das regiões do cérebro afetadas pela esclerose múltipla. O processo de segmentação 

é mostrado no diagrama de blocos da Figura 5. 
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Figura 8 – Visão geral do método de segmentação proposto (Fonte: Elaborado pelo autor) 

 

2.1  PRÉ-PROCESSAMENTO 

Esta etapa é dividida em dois sub-blocos: Segmentação do cérebro e Ajuste de 

contraste.  

As imagens médicas são caracterizadas por uma composição de pequenas 

diferenças nas intensidades entre diferentes tipos de tecidos por causa de ruído, tipo 

de equipamento, etc. Portanto, ambiguidades e incertezas estão contidas na formação 

da imagem. Essas imprecisões podem dificultar a discriminação exata da região de 

interesse (Pednekar e Kakadiaris 2006). Devido a essas circunstâncias, nesse estudo, 

um processo de normalização de nível de intensidades é feito com ajuste de contraste; 
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para minimizar possíveis diferenças entre imagens de diferentes equipamentos e 

padronizar os níveis de intensidade da EM e do tecido ao redor. 

A Figura 9 mostra a entrada e saída dessa etapa em um slice utilizado neste 

trabalho. 

 

Figura 9 – Etapa de Pré-processamento. (Io) Imagem original. (Ia) Cérebro isolado com 
contraste ajustado (Fonte: Elaborado pelo autor) 

 

 

2.1.1 SEGMENTAÇÃO DO CÉREBRO 

No início desse sub-bloco, a imagem original Io é a entrada (Figura 9). Primeiro, a 

partir de Io, foi criada uma imagem com alongamento de contraste Iac (Chang e Wu, 

1998). Alongamento realizado dentro do limite inferior de 0.15 e superior de 0.2, ou 

seja, a faixa de 15% - 20% da intensidade da imagem foram alongadas. Após isso, 

uma imagem com histograma equalizado em 64 grupos Ihe foi gerada a partir de Io. 

 Consequentemente, multiplicamos esses dois resultados, Iac por Ihe, e aplicamos 

o processo de binarização de Otsu (Otsu 1979), obtendo uma imagem binária Iotsu. 

Nesta, foi realizada uma operação de abertura com uma esfera de 6 voxels de raio 

para isolar o cérebro, que é o ROI, de outras regiões e informações contidas na 

imagem. O cérebro Ibrain foi localizado como a região binarizada com o maior volume 

(Figura 7). Essa etapa foi realizada com o objetivo de aprimorar a próxima etapa de 
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ajuste do contraste da imagem original, priorizando os pixels pertinentes apenas ao 

volume cerebral do exame. 

 

2.1.2 AJUSTE DE CONTRASTE 

Primeiramente, Io e Ibrain foram multiplicados para isolar as informações do 

cérebro, resultando na região cerebral com os valores da imagem original Ibo (Figura 

10). Em seguida, foi aplicado um filtro gaussiano; com kernel de 9 voxels, média das 

intensidades locais cobertas pelo kernel e desvio padrão de 0.8; obtendo Ifilt. 

Prontamente, uma correção de campo plano, do inglês flat field (Seibert. Et al 1988) é 

realizada usando suavização gaussiana com um desvio padrão de 100 resultando em 

Iflat, seguido por um afiamento de borda com desvio padrão de filtro passa-baixa 

gaussiano igual a 5 e força do efeito de afiamento igual a 1 obtendo Isharp para reduzir 

a distorção de sombreamento. Por fim, o histograma da imagem foi ajustado com 

estreitamento nos limiares de 0.2 e 0.7 obtendo como produto Ia (Figura 10). 

Os valores dos parâmetros usados foram encontrados empiricamente, avaliando 

visualmente o valor resultante que realçava principalmente a ROI. O número de 

tentativas e tempo gasto durante este processo analítico/empírico não foi medido. 

Cada imagem dessa etapa é mostrada na Figura 10. 
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Figura 10 - Resultados de cada cálculo de pré-processamento. Io - Imagem original. Ibrain - 
Cérebro isolado binarizado. Ibo - Cérebro isolado com valores da imagem original. Ifilt - 

filtragem gaussiana. Iflat - Correção flat field. Isharp - Afiação da borda. Ia - imagem final do 
pré-processamento com ajuste do histograma (Fonte: Elaborado pelo autor) 

 

2.2  EXTRAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS  

Este estágio combina operações para adquirir o máximo das informações e 

aperfeiçoar os detalhes da EM. Primeiro, Fuzzy Connectedness (Udupa e 

Samarasekera 1996; Udupa et al. 1997) é aplicado para aumentar a discriminação 

entre os tecidos de EM e o resto da imagem. Posteriormente, um realce da informação 

destacada é realizado por um processo de binarização e morfologia matemática. 

 

2.3  FUZZY CONNECTEDNESS  

Fuzzy Connectedness é um método de segmentação semiautomático baseado em 

crescimento de região. O processo depende de uma combinação de critérios que leva 



 

37 

 

em consideração características de homogeneidade e intensidade de uma região 

selecionada (Cardenas et al. 2013).  

Esse processo começa com a seleção de um voxel (semente) contido no volume 

da EM do conjunto de imagens do exame, Figura 11, pois é um método 

semiautomático. Seguidamente, as características de homogeneidade e intensidade 

da imagem são combinadas entre uma semente e seus vizinhos) em um parâmetro 

chamado afinidade (Udupa e Samarasekera 1996). Após, usando a metodologia da 

teoria dos grafos de Dijkstra, o Mapa de Conectividade entre a semente plantada e 

cada voxel da imagem é finalmente construído. 

 

2.3.1 INICIALIZAÇÃO 

Durante o processo de inicialização, um voxel da ROI deve ser selecionado 

(primeira semente) (Figura 11). Com o voxel selecionado, a média e o desvio padrão 

da homogeneidade local (m1 e s1) e intensidade (m2 e s2) dos objetos foram calculados 

(Cardenas et al. 2013; Nyúl et al. 2002; Udupa e Samarasekera 1996; Wilcox e 

Hirshkowitz 2015) através de: 

,                                           (1) 

 

,                                               (2) 

 

,                                            (3) 

 

,                                              (4) 

 

Especificamente, para esta abordagem, a primeira semente é plantada no voxel 

central de um slice com região de EM para adquirir as informações de intensidade 

necessárias em uma janela de 15x15 do voxel central selecionado. Essa área foi 

escolhida pois se mostrou suficiente para adquirir as informações e é pequeno o 

𝑚1 =
𝑚𝑒𝑎𝑛(|𝑓(𝑐) + 𝑓(𝑟𝑒𝑔𝑖𝑎𝑜|)

2
 

𝑠1 =
𝑠𝑡𝑑(|𝑓(𝑐) + 𝑓(𝑟𝑒𝑔𝑖𝑎𝑜|)

2
 

𝑚2 =
𝑚𝑒𝑎𝑛(|𝑓(𝑐) − 𝑓(𝑟𝑒𝑔𝑖𝑎𝑜|)

2
 

𝑠2 =
𝑠𝑡𝑑(|𝑓(𝑐) − 𝑓(𝑟𝑒𝑔𝑖𝑎𝑜|)

2
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suficiente para não superar as regiões de ROI. Outros tamanhos foram testados, 

porém não mostraram resultados satisfatórios. 

 

Figura 11 - Etapa de inicialização selecionando o pixel da ROI (Fonte: Elaborado pelo autor) 

 

Feito isso, a afinidade da primeira semente com seus seis vizinhos (norte, sul, leste, 

oeste, posterior e anterior) é calculada.  

 

Figura 12 – Vizinhos da semente selecionada (Fonte: Elaborado pelo autor) 
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Os maiores valores de afinidade desta primeira interação são usados como 

referência para um critério de condição de parada, proposto para esta aplicação para 

evitar o cálculo da Conectividade na imagem completa, diminuindo o custo 

computacional. O valor estabelecido foi definido empiricamente como 70% da maior 

afinidade (primeira afinidade).  

 

Figura 13 – Condição de parada da etapa de Loop de Crescimento (Fonte: Elaborado pelo 
autor) 

 

Assim, o crescimento da região é realizado até que a conectividade decaia até o 

limiar mencionado. 

 

2.3.2 LOOP DE CRESCIMENTO 

Enquanto a condição de parada não for alcançada, um Loop de Crescimento (LC) 

é executado. Este processo fornece as interações intrínsecas de Fuzzy 

Connectedness (Cardenas et al. 2013; Nyúl et al. 2002; Udupa e Samarasekera 1996; 

Wilcox e Hirshkowitz 2015). Dessa forma, a Homogeneidade µψ(c, d) e a Intensidade 

µϕ(c, d) entre a semente atual (c) e o pixel analisado (d) são calculadas através de: 
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𝜇𝛹(𝑐, 𝑑) = 𝑒
−0.5(

|𝑓(𝑐)−𝑓(𝑑)|−𝑚1
𝑠1

)
2

,    (5) 

𝜇𝛷(𝑐, 𝑑) = 𝑒
−0.5(

0.5×(𝑓(𝑐)+𝑓(𝑑))−𝑚2
𝑠2

)
2

 ,   (6) 

nos quais f(c) e f(d) são respectivamente os valores da imagem na posição do pixel 

semente e do pixel vizinho analisado. Com esses dois parâmetros, o LC calcula o nível 

de similaridade µɑ(c, d) entre o pixel analisado e a semente atual, denominado 

Afinidade, por meio de: 

𝜇𝛼(𝑐, 𝑑) = 𝑤1 × 𝜇𝛹(𝑐, 𝑑) + 𝑤2 × 𝜇𝛷(𝑐, 𝑑) ,   (7) 

nos quais w1 e w2 são respectivamente os pesos atribuídos à Homogeneidade e à 

Intensidade com valores de 0.3 e 0.7. Os valores foram calibrados e escolhidos com 

foco no melhor resultado de segmentação, durante um estágio de calibração de 

parâmetro. 

Posteriormente, a conectividade (nível de pertinência do pixel na ROI) do pixel 

analisado µk(d) é atualizada como o mínimo entre µɑ(c, d) e a conectividade da 

semente atual µk(c) mediante: 

𝜇𝑘(𝑑) = 𝑚𝑖𝑛 (𝜇𝛼(𝑐, 𝑑), 𝜇𝑘(𝑐)),    (8) 

Com a equação 7, o valor da afinidade não é capaz de aumentar, continuando o 

mesmo valor de conectividade da semente ou diminuindo até atingir a condição de 

parada, interrompendo LC. Conforme mencionado acima, isso é realizado para os 6 

vizinhos da semente atual. Voxels classificados como parte do objeto são também 

colocados na fila para incrementalmente realizarem o papel de sementes, e terem 

seus respectivos vizinhos analisados. Assim, voxels que já foram sementes são 

etiquetados como ex-sementes para não serem computados novamentes. 
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A dinâmica do processo de atualização de sementes é realizada adicionando 

vizinhos analisados em uma fila de próximas sementes e ordenados de acordo com a 

conectividade.  

 

Figura 14 – Fila de sementes computadas (Fonte: Elaborado pelo autor) 

 

A semente que era atual é retirada da fila e colocado um indicador de ex-semente. 

A dinâmica do processo considera o pixel que possui a maior conectividade atual como 

a nova semente (primeiro da fila de sementes após ordenação). 

 

Figura 15 – Remove semente atual que foi utilizada e ordena de acordo com a conectividade 
calculada (Fonte: Elaborado pelo autor) 
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Ao atingir a condição de parada, o LC é encerrado e como produto temos a matriz 

de conectividade 3D (Mc) com valores entre 0 e 1. A condição de parada foi projetada 

e calibrada para terminar assim que o crescimento se desligar na região com EM, 

garantindo a extração da lesão e diminuindo o custo computacional por se tratar de 

um conjunto de imagens. 

 

2.3.3 PÓS-PROCESSAMENTO 

Nesta etapa, Mc é binarizado (Ob) sem necessidade de limiar (valores maiores que 

zero já satisfazem), uma vez que a condição de parada faz Mc conter apenas 

informações de EM. Prontamente, em Ob é realizada a operação de fechamento de 

morfologia matemática com elemento estruturante de disco de raio 4 (Haralick e 

Sternberg 1987) para preencher possíveis pequenas aberturas, causadas por ruído 

contido na imagem original, resultando em Of.  

A Figura 16 demonstra toda a etapa de extração de características em um slice; no 

entanto, o procedimento ocorre em 3D, uma vez que os voxels frontais e traseiros 

foram considerados durante o cálculo da conectividade. 
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Figura 16 - Etapa de extração de características. Ia - Imagem após aumento de contraste. 
Mc - Matriz de Conectividade resultante de FC. Ob - Objeto Binarizado. Of - Objeto após 

fechamento da operação (Fonte: Elaborado pelo autor) 
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2.4  RECONSTRUÇÃO 3D   

A reconstrução 3D (Figura 17) do cérebro é realizada para facilitar a visualização 

dos volumes cerebrais afetados pela EM, melhorando a análise médica e aumentando 

o sucesso das decisões clínicas. Assim, em uma visão global, os especialistas podem 

tirar proveito de detalhes especiais quanto ao volume e localização da EM, levando a 

um melhor entendimento dos sintomas que o paciente apresenta ou irá apresentar. 

Além disso, com o acompanhamento por meio de acompanhamento de exames é 

possível observar o crescimento da doença. 

Nesta última etapa, precisamos da EM segmentada Of na fase anterior e do cérebro 

completo isolado Ibrain calculado no estágio de pré-processamento. Com as 

informações de voxel (resolução espacial e distância entre slices) contidos no DICOM, 

um processo de interpolação (Paluszek e Thomas 2017) de isosuperfície (do inglês 

isosurface) do cérebro e da EM. Essas isosuperfícies são combinadas para exibir o 

volume do cérebro e da lesão segmentada. 
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Figura 17 - Etapa de reconstrução 3D. Cb - Cérebro binarizado. Of - EM segmentada. 3D - 
Cérebro reconstruído com EM (Fonte: Elaborado pelo autor) 

 

3. RESULTADOS 

Para avaliação dos resultados, a segmentação semiautomática foi aplicada em 32 

lesões de EM provenientes de exames de IRM do tipo FLAIR de pacientes com 

esclerose múltipla. Os exames foram realizados nos aparelhos Philips Achieva 3TX e 

Siemens Skyra 3TX, contendo cerca de 143 slices por exame. Os exames foram 

disponibilizados pela plataforma XNAT: Gerenciamento de pesquisa e PACS de 

armazenamento de dados e imagens clínicas de projetos de pesquisa do DDI-

UNIFESP.  
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Para determinação do custo computacional foi utilizado o mesmo computador com 

as seguintes especificações: processador Intel® Core ™ i7-4790K CPU @ 4.00 GHz, 

16 GB de RAM, Windows 10 de 64 bits e software MATLAB 2016a. O computador é 

pertencente ao Laboratório de Processamento de Sinal e Imagem e o método não 

possui otimização de código.  

As lesões foram segmentadas e comparadas aos Gold Standards (GS) feitos 

manualmente por especialistas do DDI-UNIFESP. 

Na Figura 18 são apresentados alguns resultados do método proposto e é 

perceptível a alta acurácia da segmentação da região de interesse. Porém, uma 

incerteza contendo alguns pixels de menor intensidade não incluídos na área de GS 

foram segmentados como exibido na representação 3D da Figura 19. Isso pode ser 

uma limitação do método, aumentando FP ou moderada imprecisão do especialista 

no ato da segmentação. De qualquer forma, era esperado que o método tivesse uma 

maior sensibilidade na inclusão individual de voxels, enquanto, até por tolerância 

visual e precisão de ferramentas de contornos, a delineação manual ficasse restrita a 

uma precisão mais regional.   
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Figura 18 - Imagens originais e resultados com a borda destacada (Fonte: Elaborado pelo 
autor) 
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Figura 19 – Gold Standard, Resultado e Comparação 3D (Fonte: Elaborado pelo autor) 

 

A avaliação estatística foi realizada aplicando a metodologia proposta em 32 lesões 

de EM. Posteriormente, cada resultado segmentado foi comparado com seu GS 

correspondente feito manualmente por especialista. A avaliação numérica da acurácia 

foi obtida calculando os parâmetros correspondentes da fração da área de Verdadeiro 

Positivo (VP), Falso Positivo (FP), Falso Negativo (FN) (Udupa et al. 2006), bem como, 
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Overlap (Kupinski e Giger 1998) e Overlap Dice (Dice 1945). A Figura 20 exemplifica 

o significado de VP, FP e FN. 

 

Figura 20 - Representação dos parâmetros de acurácia (Fonte: Elaborado pelo autor) 

 

 

Os parâmetros das 32 lesões são mostrados na Tabela 2. A média e o desvio 

padrão destes são exibidos na Tabela 3. 
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Tabela 2 - Avaliação de precisão das lesões individuais segmentadas 

Noº 
Lesão  

Volume da 
lesão (mm³) 

 
VP (%) FN (%) FP (%) Tempo (s) Dice (%) 

1 1635.95  42.87 57.12 0.5 3.28 59.81 

2 813.85  78.45 21.54 4.18 2.8 85.92 

3 1584.38  58.65 41.34 1.3 2.82 73.34 

4 678.72  41.64 58.35 1.51 2.61 58.18 

5 399.19  77.26 22.73 14.17 3.24 80.72 

6 474.49  89.13 10.86 44.56 3.03 76.28 

7 578.67  86.09 13.9 7.48 2.8 88.95 

8 621.99  80.43 19.56 12.6 2.52 83.34 

9 604.46  56.48 43.51 0.51 3.39 71.96 

10 393.00  77.95 22.04 5.24 3.12 85.11 

11 771.56  86.09 13.9 6.14 2.68 89.57 

12 269.22  72.03 27.96 32.56 3.57 70.42 

13 236.21  86.46 13.53 50.21 3.06 73.07 

14 750.93  76.78 23.21 7.55 3.14 83.31 

15 787.03  77.71 22.28 18.47 3.2 79.23 

16 756.09  73.53 26.46 5.04 2.84 82.36 

17 794.25  94.93 5.06 27.27 2.96 85.45 

18 550.82  57.3 42.69 11.79 2.71 67.78 

19 325.95  90.5 9.49 40.5 3.59 78.36 

20 241.37  84.61 15.38 24.35 3.25 80.99 

21 148.54  78.47 21.52 31.94 2.66 74.59 

22 1202.72  73.75 26.24 12.17 2.99 79.34 

23 456.95  66.59 33.4 14.89 2.2 73.39 

24 298.10  55.7 44.29 5.19 3.52 69.24 

25 204.24  87.87 12.12 44.94 2.59 75.49 

26 19302.05  50.32 49.67 7.52 3.34 63.76 

27 429.10  83.65 16.34 4.56 3.11 88.89 

28 685.94  76.63 23.36 15.11 2.84 79.94 

29 615.80  87.81 12.18 27.06 2.67 81.74 

30 470.36  97.48 2.51 27.8 3.17 86.55 

31 396.09  73.68 26.31 0.00 2.73 84.85 

32 962.38  98.95 1.04 16.92 2.76 91.68 

 

 



 

51 

 

 

Tabela 3 – Média e desvio padrão dos parâmetros de acurácia computados 

VP (%) FP (%) FN (%) Overlap (%) Dice (%) 

75.61 ± 15.02 16.37 ± 14.54 24.37 ± 15.02 64.98 78.23 ± 8.51 

 

Como pode ser observado na Tabela 3, os resultados obtidos têm alta acurácia com 

VP em torno de 75% e FP próximo a 16%. FN é complementar ao VP. O alto valor de 

FN significa o voxel que o método não registrou como pertencente à lesão. Isso pode 

ocorrer devido à baixa sensibilidade no método dos pesos aplicados empiricamente 

ou também pelo valor da condição de parada para diminuir o custo computacional. A 

fração de falso positivo e a fração de verdadeiro positivo foram computadas para cada 

lesão para indicar a porcentagem de voxels corretamente ou incorretamente 

classificados como lesão pelo método. Outro ponto importante de ressaltar é que a 

maior parte dos exames possuía baixa resolução com imagens 256x256 pixels. Dessa 

forma, qualquer pixel segmentado a mais pelo método semiautomático pode aumentar 

de forma significativa o valor de FP. 

E para comparar com outros resultados, calculamos o Dice que foi de 78.23%. Os 

valores de Dice dados variam de 0 a 1, onde 0 corresponde a nenhuma sobreposição 

entre dois objetos e 1 corresponde a uma sobreposição perfeita.  

O tempo médio de segmentação de cada lesão foi de aproximadamente 2.97s ± 

0.33s, muito mais rápido do que segmentações manuais que podem durar minutos. 

Esta segmentação manual foi realizada pelo colaborador especialista deste projeto. 

Este resultado pode ser melhorado pela otimização do código e uso de diferentes 

linguagens de programação como C ++ ou Python. 



 

52 

 

 

Figura 21 - VP e FP obtidos para cada lesão e sua comparação com a média obtida. 

 

Neste gráfico é possível observar que na maioria das lesões o VP ficou acima da 

média e o FP abaixo da média. As lesões que não obedecem a essa regra pode ser 

por motivos como: possível imprecisão do momento de segmentação especialista em 

regiões que não são intensas, mas são homogêneas e como o desenvolvido método 

é matemático, é possível avaliar cuidadosamente a relevância do pixel em ROI. Além 

disso, pequenas lesões que possuem uma área reduzida para inicialização da 

segmentação podem não apresentar valores adequados de intensidade e 

homogeneidade, fazendo com que o método não inicialize de forma ideal, 

comprometendo a segmentação na etapa LC. 
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4. INTERFACE DE USUÁRIO PARA SEGMENTAÇÃO 

Para facilitar o trabalho de todos os envolvidos foi criado uma interface de usuário 

no Matlab. Essa interface de usuário possui todas as etapas descritas no trabalho, 

além de possuir um modo de segmentação manual e ajuste de contraste para o 

médico especialista. 

 

Figura 22 – Interface de usuário criada para facilitar a segmentação dos GS e utilizar a 
segmentação semiautomática. 

 

A forma de utilização desse aplicativo é bem intuitiva, sendo apenas necessário 

carregar a pasta com as imagens do exame do paciente. Depois disso, selecionar 

Segmentar para aplicar o método semiautomático, ou selecionar Segmentar 

manualmente para segmentar cada imagem individualmente.  
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Figura 23 – Opções de ferramentas de segmentação 

 

Ao segmentar, uma nova janela é aberta com a imagem maximizada. Se for pelo 

método semiautomático, é necessário selecionar apenas um pixel como mostrado na 

Figura 24. Se for feita manualmente, o usuário deve pressionar o botão esquerdo do 

mouse até completar a seleção da região. 
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Figura 24 – Seleção do primeiro voxel na segmentação semiautomática 
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Figura 25 – Resultado da segmentação semiautomática 

 

Concluindo a segmentação, uma nova imagem é exibida com a borda da região 

segmentada em destaque. 

Ao selecionar 3D, o usuário pode visualizar o cérebro reconstruído junto a EM se 

esta foi segmentada. E ao selecionar 2D, volta para a visualização de imagens inicial. 
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Figura 26 – Visualização 3D 

 

Para a segmentação manual ainda é possível Corrigir a segmentação, ajustando 

os pixels da borda da região segmentada. A segmentação manual (GS) é salva em 

um arquivo .mat na mesma pasta das imagens do exame. 

Com os GS salvos, as comparações entre estes e os resultados da segmentação 

semiautomática são feitas nesse próprio aplicativo que calculava VP, FP e FN das 

segmentações. 
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Figura 27 – Ferramentas para segmentação manual e para avaliar o resultado da 
segmentação semiautomática com GS 

 

Essa aplicação foi disponibilizada em um arquivo .exe ao Departamento de 

Diagnóstico por Imagem para os médicos especialistas realizarem a segmentação 

manual das lesões de EM. 

 

5. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

O uso da ressonância magnética para diagnosticar doenças desmielinizantes torna 

necessário o desenvolvimento de métodos computacionais que auxiliem o especialista 

(Roy et al. 2018; Storelli et al. 2016). Apesar dos esforços, a falta de métodos e 

resultados precisos torna a tarefa de segmentar EM desafiadora.  

Esta pesquisa foi realizada para avaliar o desempenho de Fuzzy Connectedness 

na segmentação de esclerose múltipla em imagens de ressonância magnética, pois é  

necessário algum método de segmentação não manual para poupar esforços e 

economizar tempo, principalmente em uma era que tempo pode custar a vida ou 
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melhorar a qualidade de vida de uma pessoa. O método desenvolvido nesse projeto 

se mostrou veloz, podendo economizar tempo do especialista na hora de realizar a 

segmentação de EM. Os resultados obtidos, computados em domínio 3D também 

indicam uma correlação relativamente alta com segmentação manual de 

especialistas, tornando o acompanhamento da doença menos suscetível à 

interpretação subjetiva de diferentes especialistas. 

A metodologia apresentada neste trabalho para a segmentação da EM no cérebro 

foi dividida em três etapas. Na primeira, Pré-processamento, o contraste da imagem 

é ajustado de forma a evidenciar a região de interesse. A segunda, Extração de 

Características, usa Fuzzy Connectedness para calcular a matriz de conectividade 

para ROI, binarização e morfologia matemática. Por fim, o cérebro com EM é 

reconstruído em três dimensões para obter a visualização volumétrica das regiões 

afetadas pela doença. 

O alto valor de VP e o baixo valor de FP indicam que este método de segmentação 

tem uma variação menor em comparação com as segmentações realizadas por um 

especialista ou por diferentes especialistas (Udupa et al. 1997). Além disso, levando 

em consideração as dificuldades das imagens por serem de origens diferentes, 

verificam-se a acurácia e robustez do método, oferecendo uma nova alternativa 

semiautomática para realizar a segmentação de uma das doenças desmielinizantes 

mais comuns. 

Em relação a trabalhos na literatura, uma comparação completa dos resultados de 

diferentes trabalhos está além do escopo deste estudo, uma vez que os conjuntos de 

dados, índices de avaliação e recursos computacionais são diferentes. No entanto, 

comparar resultados é importante para ajudar a corroborar a eficiência. O trabalho 

produzido por Jain e colegas (Jain et al. 2015) compara 3 métodos de classificação 
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não supervisionados de segmentação automática com base na modelagem 

estocástica de distribuição de intensidade de voxel Msmetrix, LST e Lesion-TOADS 

com Dice de respectivamente 69 % ± 14 %, 71 % ± 18% e 63% ± 17%. Embora seja 

tentador propor a segmentação automática, esses métodos de classificação não 

supervisionada ainda não apresentam alta acurácia. Em comparação, nossa 

abordagem proposta alcançou Dice de 78.23% ± 8.51% com um método de 

segmentação semiautomático. Portanto, entre a vasta literatura na área, técnicas 

recentes de segmentação de EM incluem métodos de aprendizagem supervisionada, 

como árvores aleatórias de decisão, métodos de ensemble, médias não locais, knn, 

etc. (Valverde et al. 2017). Este tipo de classificação tem bons resultados no conjunto 

de dados de treinamento, mas contém desvantagens, como a construção de um 

conjunto de dados de treinamento consideravelmente grande que engloba lesões de 

EM de diferentes formas, intensidades e texturas na massa branca (Jain et al. 2015). 

Por ser semiautomático, esse método exige que o especialista identifique a área 

com esclerose e inicialize a segmentação. Em lesões de médio e grande porte, o 

método é bastante robusto e rápido. Porém a precisão pode diminuir quando se trata 

de pequenas regiões com EM, se tornando uma limitação, pois o método pode 

computar regiões que não pertencem à doença. Isso ocorre porque a média e o desvio 

padrão da região de interesse podem não ser representativos o suficiente para regiões 

menores. Uma possível forma de resolver esse problema é decretar que todos os 

pixels do janelamento fazem parte da ROI e começar o crescimento da região a partir 

dos pixels mais externos da janela. Isso diminui custo computacional e pode chegar 

ao valor da condição de parada mais corretamente, diminuindo VP. Outra estratégia 

seria mudar os valores dos pesos quando as afinidades forem computadas para os 

pixels dos slices anterior e posterior. Ou até mesmo aplicando a janela em uma 



 

61 

 

sequência de 3 slices (semente plantada, anterior e posterior), mas mudando o 

tamanho da janela para os dois últimos. Essa técnica pode melhorar os valores de 

intensidade e homogeneidade local. Isso só foi pensado depois do trabalho pronto e 

discutindo com outros pesquisadores. 

Outra possível razão são os valores empíricos encontrados nos filtros aplicados na 

inicialização. Devido a isso, a inicialização incorreta do processo de segmentação 

pode limitar o melhor resultado possível. Além do mais, se for selecionada uma região 

sem EM, pela afinidade entre os voxels, ela será segmentada de forma incorreta. 

Logo, a inicialização correta de suma importância. 

O tempo de segmentação, 2.97s ± 0.33s é visivelmente muito mais rápido do que 

a segmentação manual, que pode durar minutos. Além de tudo, a segmentação 

manual pode se tornar uma tarefa difícil e demorada dependendo do tamanho do 

conjunto de dados. Consequentemente, com este estudo, foi possível observar a 

robustez de Fuzzy Connectedness utilizando pesos simples para calcular a afinidade 

entre voxels na segmentação de Esclerose Múltipla. As principais contribuições deste 

trabalho foram: (i) - Uma etapa de pré-processamento para aprimorar áreas e volumes 

de EM. (ii) - Os valores do peso específico para melhorar o cálculo da afinidade entre 

os voxels com Fuzzy Connectedness. (iii) - Um conjunto de operações de morfologia 

matemática para reconstruir uma versão binária do volume da lesão de EM. (iv) - 

Cérebro reconstruído em 3D com regiões de EM segmentadas e destacadas em uma 

interface de usuário, melhorando a análise clínica e permitindo ao especialista 

observar a região acometida pela doença. 

A fim de superar as limitações mencionadas e também aumentar a precisão, 

trabalhos futuros se concentrarão em aumentar o conjunto de dados para poder 

associar métodos de aprendizado profundo para esta aplicação. Desejamos também 
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investigar o potencial das funções de afinidade Bhattacharyya e Pesos Dinâmicos 

para FC aliado a CNN para tornar a segmentação mais confiável, superando a 

dependência de inicialização, tornando-a completamente automática e melhorando a 

precisão (Roy et al. 2018; Valverde et al. 2017). Também podemos utilizar aprendizado 

de máquina para encontrar os melhores parâmetros de pesos, filtros e tamanho das 

janelas na inicialização do método. 
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