
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO   

INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA   

GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método de segmentação de fibras colágenas em imagens histológicas de rim 

de camundongos utilizando o algoritmo de clusterização não supervisionado 

K-Means 

 

 

 

 

 

 

 

Aluno: Evelyn Rocha Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

São José dos Campos, SP 

2022 



 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO   

INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA   

GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA 

 

 

 

 

 

 

Método de segmentação de fibras colágenas em imagens histológicas de rim 

de camundongos utilizando o algoritmo de clusterização não supervisionado 

K-Means 

 

 

 

 

 

Aluno: Evelyn Rocha Silva 

 

Orientadora: Tatiana de Sousa da Cunha Uchiyama 

Coorientadores: Matheus Cardoso Moraes 

Karina Rabello Casali

 

 

 

 

Monografia apresentada ao 

Instituto de Ciência e Tecnologia 

da Universidade Federal de São 

Paulo como requisito parcial 

para obtenção do título de 

Graduação em Engenharia 

Biomédica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São José dos Campos, SP 

2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Agradeço, primeiramente, a Deus por me sustentar nessa aventura que foi a 

graduação.  

 

Aos meus pais por sempre me incentivarem a estudar e a não desistir de lutar. Aos 

meus amigos e à minha família por sempre estarem por perto e me apoiando em 

todos os momentos. 

 

A todos os professores e mestres que estiveram comigo em minha trajetória e são 

grandes inspirações para mim. Em especial, agradeço à minha orientadora ProfªDrª 

Tatiana de Sousa da Cunha Uchiyama e aos meus coorientadores Prof. Dr. Matheus 

Cardoso Moraes e ProfªDrª Karina Rabello Casali, que sempre me incentivaram e 

apostaram em mim desde o início da graduação. 

 

A todos que contribuíram para a realização deste trabalho, especialmente à Lívia e à 

Fernanda, que prontamente me ajudaram nas necessidades deste estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMO 

 

A fibrose renal, doença caracterizada pelo aumento na produção da matriz 

extracelular (MEC) no rim de forma não natural, pode levar à disfunção. Desta forma, 

a grande maioria dos pacientes com doença renal crônica (DRC), que atinge cerca 

de dez milhões de brasileiros, acaba apresentando elevação de MEC. Considerando 

que um dos elementos mais abundantes na MEC é o colágeno e este possui 

funções na micro e na macroestrutura renais, a sua diminuição ou aumento pode 

levar à alterações funcionais do órgão, com repercussões sistêmicas. Sendo assim, 

estudos acerca da quantificação dessa proteína em tecidos saudáveis e patológicos 

podem auxiliar no entendimento sobre os mecanismos de algumas doenças. Com o 

objetivo de determinar a deposição de colágeno em cortes histológicos, uma 

coloração muito utilizada é a PicroSirius Red. No entanto, as imagens histológicas 

provenientes desse método de coloração precisam ser capturadas em microscópio 

sob luz polarizada. Os microscópios com tal recurso costumam ser mais caros e o 

processo de aquisição das imagens exige maior tempo. Desta forma, o presente 

estudo tem como objetivo o desenvolvimento de um método para segmentação do 

colágeno em imagens histológicas de rins de camundongos, coradas com 

PicroSiriusred a partir do algoritmo de clusterização K-means, obtidas em 

microscópio óptico sem o uso de luz polarizada. Nesse estudo foram utilizadas 7 

imagens histológicas de rim de ratos, obtidas com os respectivos padrões ouros e 20 

imagens de campo claro. As imagens foram processadas em linguagem Python com 

uso de software livre, submetidas a ajustes e foram extraídas características para a 

construção do espaço de atributos. Esse espaço foi submetido ao algoritmo de 

clusterização K-Means para a classificação dos pixels da imagem. As imagens gold 

standard foram obtidas em microscópio óptico sob luz polarizada e as regiões de 

interesse destas imagens foram binarizadasutilizando o Método de Otsu. Desta 

forma, o método proposto retornou um valor médio de verdadeiro positivo igual 

71,09%, possibilitando a análise qualitativa das fibras colágenas em imagens obtidas 

em microscópio óptico. Estes resultados demonstram a viabilidade do método 

proposto e abrem espaço para posteriores ajustes e melhoramento da técnica, que 

possibilitará a realização da análise e quantificação de colágeno, utilizando um 

microscópio óptico simples. 

Palavras - chave: colágeno; segmentação; K-Means. 



 

 

ABSTRACT 

 

Renal fibrosis, a disease characterized by an increase in the production of 

extracellular matrix (ECM) in the kidney in an unnatural way, can cause malfunction. 

Thus, most patients with chronic kidney disease (CKD), which affects about ten 

million Brazilians, present an elevation of MEC. Considering that one of the abundant 

elements in the ECM is collagen and with a role in the micro and macrostructure of 

the kidney, its decrease or increase can lead to functional changes in the organ, with 

systemic repercussions. Therefore, studies on the quantification of collagen in 

healthy and pathological tissues can help to understand the mechanisms of some 

diseases. To determine collagen deposition in histological sections, a widely used 

stain is PicroSirius Red. However, the histological images are captured using a 

microscope under polarized light. Microscopes with this feature are usually expensive 

and the image acquisition process is time consuming. Thus, the present study aims 

to develop a method for collagen segmentation in histological images of mice kidneys 

stained with PicroSirius red using the K-means clustering algorithm, obtained under 

an optical microscope without the use of polarized light. In this study, 7 histological 

images of the kidneys of rats, obtained with the respective gold standard, and 20 

brightfield images were used. The images were processed in Python language using 

free software, adjustments were made, and features were extracted for the 

construction of the attribute space. This space was submitted to the K-Means 

clustering algorithm to classify the image pixels. The gold standard images were 

obtained using an optical microscope under polarized light and the regions of interest 

in these images were binarized using the Otsu method. Thus, the proposed method 

returned an average value of true positive equal to 71.09%, enabling the qualitative 

analysis of collagen fibers in images obtained with an optical microscope. These 

results demonstrate the feasibility of the proposed method and open space for further 

adjustments and improvement of the technique, which will allow collagen analysis 

and quantification, using a simple optical microscope. 

Keywords: collagen; segmentation; K-Means. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Fibrose tecidual  

 

A fibrose é caracterizada pela deposição de colágeno ou tecido conjuntivo em 

um determinado órgão após este sofrer um processo de inflamação crônica. Sendo 

assim, há um aumento excessivo na produção da matriz extracelular (MEC) de 

forma não-natural, a partir de processos cicatriciais ou reacionais e que podem 

alterar a função do órgão [1, 2]. 

Algumas doenças associadas ao acúmulo de colágeno já são bem 

conhecidas como, por exemplo, a fibrose pulmonar. Outra patologia que provém 

desse mesmo processo é a fibrose renal, ocasionando a perda da função ou mau 

funcionamento do rim, onde a grande maioria dos pacientes com doença renal 

crônica (DRC) apresenta elevação da quantidade de MEC [3]. No Brasil, cerca de 

dez milhões de pessoas possuem a doença, que está diretamente relacionada à 

hipertensão arterial e ao diabetes [4]. 

 

1.2 Estrutura do rim e a importância do colágeno na estrutura renal 

 

O rim é um órgão localizado entre a 12ª vértebra torácica e a 3ª vértebra 

lombar e sua principal função é garantir o equilíbrio hidroeletrolítico e regular a 

pressão arterial, controlando a composição iônica e osmolaridade corporal, o volume 

plasmático e a concentração plasmática de hidrogênio, além de realizar a filtragem 

para eliminação de substâncias desnecessárias ou tóxicas ao organismo [5, 6, 7, 8]. 

 Ele possui, em média, 10 cm de comprimento, 5,5 cm de largura e 3 cm de 

espessura e é dividido em duas regiões chamadas de córtex e medula renal. A 

primeira é uma região mais superficial, onde estão presentes os corpúsculos renais, 

que são as estruturas vasculares responsáveis pela filtração do sangue. Já, a região 

medular, é mais interna e se estende do córtex renal até o seio renal [5, 9]. 

O rim é protegido por três camadas de tecido: a cápsula fibrosa, que se 

localiza mais internamente, a cápsula adiposa e a fáscia renal. A cápsula fibrosa é 

um tecido conjuntivo que protege o rim e ajuda-o a manter o seu formato. Ela 

também está presente no seio renal onde tem a função de estabilizar as posições do 

ureter, da pelve renal, dos vasos sanguíneos e dos nervos renais. A fáscia renal, 
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também constituída de tecido conjuntivo, tem a função de fixar o rim às estruturas 

adjacentes e mantê-lo em sua posição original [7, 8, 9, 10]. 

Da mesma forma, na estrutura do rim existe um sistema tubular que é 

responsável pela filtração do sangue. Esse sistema começa no córtex com os 

néfrons e se estende para a medula. Essa região possui formato de cone e é 

chamada de pirâmide medular. O ápice da pirâmide é chamado de papila, 

projetando-se nos cálices menores que são as estruturas responsáveis por coletar a 

urina produzida por apenas um lobo renal. Da mesma forma, o cálice maior é 

formado pelos cálices menores (entre 4 a 5) e está ligado à pelve renal, que é 

responsável por coletar toda a urina produzida (Figura 1). O hilo é a estrutura que 

permite a entrada da artéria e dos nervos renais, assim como a saída da veia renal e 

do ureter [7, 8, 9, 10]. 

 

 

Figura 1 - Estrutura do rim [11]. 

 

Os néfrons são as unidades funcionais dos rins, sendo constituídos de 

corpúsculo renal e túbulo renal. Os corpúsculos são estruturas esféricas compostas 

pela cápsula de Bowman e pelo glomérulo, sendo este uma rede de capilares, como 

mostrado na Figura 2. A cápsula renal, por sua vez, é formada por um folheto 

externo de epitélio simples pavimentoso e por um folheto interno formado por 

podócitos. Os podócitos possuem prolongamentos em seu corpo celular que se 
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ancoram e se interpenetram à lâmina basal dos capilares, que é composta de 

colágeno do tipo IV. Esse arranjo tem o importante papel de conter a passagem de 

moléculas maiores que 4 nm nesta região, auxiliando assim na filtração. Além disso, 

há uma barreira eletroquímica contra a passagem de moléculas aniônicas através da 

carga negativa de constituintes da lâmina basal e dos podócitos. Sendo assim, em 

condições fisiológicas, o produto é um filtrado desprovido de proteínas e de 

composição semelhante à do plasma [6, 10, 12]. 

 

Figura 2 - Organização básica de um néfron [13]. 

 

No glomérulo, também existem as chamadas células mesangiais, que por 

meio de sua capacidade de contração, conseguem diminuir a filtração glomerular 

pela redução do fluxo sanguíneo no local. Por sua vez, a matriz mesangial, que é 

constituída por colágeno do tipo IV, V e VI, possui o papel de sustentar os capilares 

sanguíneos [14]. 

Dada a importância do colágeno no corpo humano e na estrutura do rim, a 

redução ou aumento de sua deposição pode provocar efeitos indesejáveis ao 

organismo, como foi dito anteriormente, de modo que essa proteína possui funções 

na macro e microestrutura do órgão. Sendo assim, o colágeno está presente no 

tecido conjuntivo que o reveste e também nas estruturas menores, como o 
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corpúsculo renal, tendo um contato mais direto com o processo de filtração do 

sangue [6, 10, 12]. 

Em doenças como o diabetes mellitus, a lâmina basal do glomérulo pode ter a 

sua espessura aumentada devido ao aumento da síntese de colágeno do tipo IV. Em 

consequência, há diminuição da síntese de proteoglicanas tornando a lâmina mais 

permeável às proteínas e uma maior propensão à proteinúria [15]. Quando esse 

processo de fibrose acontece no glomérulo, ele é chamado de glomerulosclerose e 

quando acontece no espaço túbulo intersticial é denominado de fibrose túbulo-

intersticial. Da mesma forma, existe o colágeno perivascular relacionado aos vasos 

sanguíneos e o colágeno intersticial, que é aquele presente no interstício dos órgãos 

[16]. 

 

1.3 Métodos para a análise de colágeno e colorações utilizadas 

 

Desta forma, estudos acerca da quantificação do colágeno em tecidos 

saudáveis e em condições patológicas podem auxiliar no entendimento dos 

mecanismos de algumas doenças. Para isso, utiliza-se da análise de lâminas 

histológicas coradas com marcadores específicos para a proteína ou elemento de 

interesse.  

 

 1.3.1  Picrosirius Red 

 

No caso do colágeno, uma das colorações mais utilizadas, e considerada 

como padrão ouro para análise de colágeno, é a Picrosirius Red. Esta coloração 

permite uma análise qualitativa das fibras de colágeno, diferenciando fibras mais 

espessas das fibras mais finas [17, 18, 19]. 

As lâminas coradas com Picrosirius Red são examinadas em microscópio 

óptico sob luz polarizada e as imagens são capturadas com o auxílio de uma câmera 

que geralmente está conectada a um software no computador. Após a aquisição das 

imagens, elas são processadas por algum programa que realiza a quantificação do 

colágeno através das diferentes birrefringências, como pode ser observado abaixo 

[19]. 
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      a)            b) 

Figura 3 - Imagem obtida a partir de corte histológico de rim de rato diabético, 

capturada sem o uso de luz polarizada, em campo claro (a) e o com uso de 

microscópio óptico sob luz polarizada (b). Fonte: autores 

 

  1.3.2  Hematoxilina-eosina 

 

Também pode ser utilizada a coloração Hematoxilina-eosina (HE), que é uma 

das técnicas mais utilizadas para corar tecidos no campo da histologia. A 

hematoxilina, por ser um corante básico, possui atração por substâncias ácidas e a 

eosina por ser um corante ácido possui atração por substâncias básicas. Sendo 

assim, esta técnica também pode ser utilizada na coloração de colágeno através da 

eosina, corando-o em vermelho [20]. 

 

 1.3.3  Tricrômico de Mallory 

 

O Tricrômico de Mallory também é uma coloração bem utilizada para a 

análise de colágeno, corando-o de azul. Quando o tecido não é nem ácido e nem 

básico esta coloração é bem útil, pois ela utiliza-se de três diferentes manchas 

aplicadas em uma ordem determinada de forma a revelar as diferentes estruturas de 

forma seletiva [21, 22]. 

 

 1.3.4  Vantagens da coloração Picrosirius Red 

 

Mesmo com esses outros tipos de colorações disponíveis, existem algumas 

vantagens na utilização da Picrosiriusred, incluindo a menor propensão a variações 

e ao desbotamento da coloração. No entanto, para a perfeita quantificação e 
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visualização das fibras colágenas utilizando programas disponíveis é necessário que 

as imagens tenham sido capturadas sob luz polarizada [19]. 

Por meio da imagem obtida sob luz polarizada é possível realizar um 

processo de segmentação para demarcar apenas o colágeno. A segmentação, por 

sua vez, nada mais é do que selecionar regiões de interesse em uma imagem. 

Sendo assim, existem diversos métodos para a realização desta, em que as análises 

dependem das características da imagem e do objeto a ser segmentado [23]. 

 

1.4  Processo de segmentação de elementos de interesse 

 

No geral, as imagens a serem analisadas possuem formato RGB, onde a 

intensidade de cada pixel da imagem é determinada pela combinação dos valores de 

intensidade dos três canais disponíveis: R (red), G (green) e B (blue) [24]. Sendo 

assim, no processo de segmentação é possível utilizar os três canais como um todo, 

convertendo-os numa escala de cinza ou usá-los separadamente. Numa escala de 

cinza, os valores de intensidade dos pixels de uma imagem vão de 0 a 255, onde o 

menor valor representa a cor preta e o valor máximo a cor branca [23]. 

Desta forma, quando o alvo da segmentação possui valores de intensidade 

diferentes o suficiente do restante da imagem, o processo é realizado através da 

seleção dos pixels desejados, em que os níveis de intensidade do objeto recebem 

valores de intensidade máxima e todo o resto da imagem recebe intensidade 

mínima.  

 

 1.4.1 Método de Otsu 

 

O método de Otsu é muito útil nesse processo em que a imagem possui 

histograma bimodal. Nesse método, o limiar a ser segmentado é determinado de 

forma automática através do histograma da imagem. Sendo assim, o método divide 

os pixels da imagem em duas classes que possuem a maior variância possível entre 

elas. Uma classe possui níveis de intensidade que vão de zero até um limiar t* e a 

outra classe possui valores de intensidade que vão de t*+1 até 255. As equações 

que representam o limiar t* e a variância máxima entre as classes podem ser 

observadas abaixo [25]. 
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𝑡 ∗= 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥0≤𝑡≤255{𝜎𝛽
2(𝑡)}                                                       (1) 

𝜎𝛽
2(𝑡) = 𝜔1(𝑡)(𝜇1(𝑡) − 𝜇𝑇)2 +  𝜔2(𝑡)(𝜇2(𝑡) − 𝜇𝑇)2  (2) 

 

Onde: 

𝜔(𝑡): probabilidade de cada uma das classes 

𝜇(𝑡): média de cada classe 

𝜇𝑇: média da imagem total 

 

Um exemplo de como funciona o Método de Otsu para a segmentação de 

imagens pode ser observado na figura a seguir. 

 

a) 

 

b) 

 

c) 
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Figura 4 - Exemplo de aplicação do Método de Otsu: a) Imagem da Iris colorida e sua 

decomposição nos canais RGB; b) Exemplo de histograma bimodal e um limiar T; c) 

Imagem da Iris em canais RGB após binarização [26]. 

 

 No entanto, caso o objeto de interesse não possua um nível de intensidade 

bem definido e separado do restante da imagem, não é interessante utilizar o 

método de Otsu. Para resolver esse tipo de problema de segmentação, existem 

algumas técnicas que vêm sendo empregadas nas últimas décadas [25, 27]. 

 

 1.4.2 Algoritmos de aprendizado de máquina 

 

Algoritmos de aprendizado de máquina vêm ganhando notoriedade em 

diversos campos da pesquisa, sobretudo na área da saúde. Esses algoritmos estão 

sendo treinados principalmente para o diagnóstico precoce de diversas doenças 

utilizando-se de dados provenientes de resultados de exames médicos. Sendo 

assim, existem algoritmos ou classificadores que são chamados de supervisionados, 

quando estes possuem uma classificação prévia dos sujeitos e também os 

classificadores não-supervisionados que através das características (features) do 

sujeito, sem um prévio treinamento, tentam classificá-lo em determinado grupo [28]. 

 

  1.4.2.1 Algoritmo K - Means 

 

O algoritmo K-means é um algoritmo de clusterização (agrupamento) não-

supervisionado que classifica os dados de entrada através de suas características. O 

primeiro passo deste algoritmo é determinar o número de agrupamentos que se 

deseja obter através dos dados de entrada. Supondo que os dados de entrada 

possuem apenas duas features, se formaria um gráfico de duas dimensões onde 

cada eixo representaria uma característica, e os sujeitos seriam dispostos no gráfico 

de acordo com os seus valores apresentados [29]. 

Sendo assim, o próximo passo é determinar aleatoriamente um centróide para 

cada cluster. Depois, será calculada a distância de cada ponto até os centróides 

correspondentes, de forma que o ponto pertencerá ao centróide de menor distância. 

Em seguida, a posição do centróide será calculada com base na média das posições 

dos pontos que pertencem àquele cluster. Desta forma, esse passo a passo é 
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repetido quantas vezes forem necessárias até obter-se a posição ideal para os 

centróides. Com isso, os dados com mais características em comum e que estão 

mais ‘próximos’ são colocados no mesmo grupo, como é possível observar na figura 

abaixo [30]. 

 

 

Figura 5 - Passo a passo do algoritmo K-Means [31]. 

 

Como dito anteriormente, a segmentação de uma imagem obtida a partir de 

um corte histológico corado com PicrosiriusRed só é possível se esta imagem for 

captada sob luz polarizada. Porém, microscópios com tal recurso possuem maior 

custo do que os demais, e a obtenção das imagens exige maior tempo de 

processamento. Por outro lado, segmentar o colágeno a partir de uma imagem 

obtida em um microscópio óptico simples apresenta alguns desafios, pois nem 

sempre a área do colágeno possui pixels com intensidades próximas. É nesse 

aspecto que os algoritmos de aprendizado de máquina são inseridos, pois permitem 

uma análise complexa de cada região da imagem a partir de algumas features 

específicas [30]. 
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Sendo assim, o objetivo do presente estudo é o desenvolvimento de um 

método para análise quantitativa e qualitativa do colágeno, em imagens obtidas a 

partir de lâminas histológicas coradas com Picrosiriusred com o uso de microscópio 

simples, utilizando o método K-means.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 

Elaboração de um método para segmentação do colágeno em imagens 

histológicas coradas com Picrosiriusred, a partir do algoritmo K-means, sem 

utilização de microscópio com luz polarizada. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

a) Construir um método para classificar os pixels das imagens de fibras 

colágenas e não-colágenas extraindo características que pertençam ao 

grupo de interesse; 

b) Fazer a avaliação da eficácia do método proposto; 

c) Fazer a análise qualitativa de colágeno perivascular e intersticial; 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. Obtenção das imagens histológicas 

 

Para obtenção das imagens histológicas, foram utilizados rins de 

camundongos C57BL/6 isogênicos machos, com 3 meses de idade, coletados em 

protocolo anterior, desenvolvido sob orientação da Dra. Tatiana e Dra. Karina. Os 

procedimentos foram aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais da 

UNIFESP (CEUA 6210010316, Anexo 1). Os rins foram coletados e fixados em 

formalina tamponada 10%; secções parafinadas de aproximadamente 4 μm foram 

obtidas em micrótomo semi automático em corte transversal e depois coradas com 

Picrosirius red. 

As lâminas foram escaneadas no equipamento Panoramic DESK 

(3DHISTECH Ltda), que forneceu 20 imagens ‘cruas’, ou seja, sem a utilização da 

luz polarizada. Posteriormente, foram escaneadas mais 7 lâminas com seus 

respectivos Gold Standards (GS) no Departamento de Histologia da Universidade de 

São Paulo, em colaboração com a Dra. Nilsa Regina Damaceno Rodrigues.  As 

imagens foram obtidas através do software de análises de imagens digitais NIS 

Elements F 3.0 acoplado a um microscópio de luz Nikon Opitphot-2 e uma câmera 

de vídeo digital Nikon DXM1200F. Foram utilizadas objetivas de 10x, 20x e 40x para 

obtenção das imagens histológicas para verificar a versatilidade do método. 
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Figura 6 - Protocolo experimental para coleta das imagens histológicas utilizadas. 

 

3.2. Processamento das imagens 

 

O processamento e a análise das imagens foram realizados em linguagem 

Python com uso do software Spyder versão 4.1.5, gratuito. Sendo assim, num 

primeiro momento, o protocolo foi aplicado às imagens que possuíam o GS, com o 

objetivo de verificar se o algoritmo estava segmentando as fibras colágenas de modo 

minimamente satisfatório e só depois o protocolo foi aplicado às demais imagens 

para avaliar o seu comportamento.  

 

3.2.1. Pré - processamento das imagens 

 

Nesta etapa, foi realizada uma análise separada dos canais RGB das 

imagens a fim de averiguar se algum deles demarcava melhor o colágeno do que os 

outros, de modo que a biblioteca utilizada para leitura das imagens foi a cv2. Deste 

modo, foi verificado que o canal G (Green) possuía tal propriedade, por isso ele foi 
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escolhido para ser utilizado como imagem de entrada para os próximos passos do 

algoritmo. 

 

 

Figura 7 - Canais BGR da imagem obtida a partir de um corte histológico de rim de 

camundongo diabético, capturada em campo claro, ou seja, sem o uso de microscópio 

óptico sob luz polarizada: a) Canal B (Blue); b) Canal G (Green); c) Canal R (Red). 

 

Desta forma, as imagens obtidas a partir do canal G foram redimensionadas 

para que o tempo de processamento fosse menor nas próximas etapas, onde foi 

definida a dimensão de 1200 pixels na horizontal e 700 pixels na vertical. As 

imagens possuíam dimensões variadas, porém as imagens GS tinham dimensão de 

2560x1920, o que tornava o processamento delas mais lento. Sendo assim, para 

esse procedimento foi utilizada a função cv2.resize. 

Como as imagens utilizadas possuem valores de intensidade que vão de 0 a 

255, pois elas são imagens de 8 bits, estes valores foram normalizados entre 0 e 1 

para normalizar a faixa de saturação. Em seguida, foi aplicado às imagens um 

alongamento de contraste no intervalo entre 0,1 e 0,8, como apresentado abaixo, 

utilizando a função skimage.exposure.rescale_intensity. 
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Figura 8 - Ajuste de contraste realizado no Canal G (Green) da imagem obtida a partir de 

corte histológico de rim de camundongo diabético, capturada em campo claro: a) Canal G; b) 

Canal G após alongamento de contraste. 

 

3.2.2. Obtenção do espaço de características 

 

 Para a obtenção das features de cada imagem, foram calculados alguns 

parâmetros. A primeira característica é a intensidade de cada pixel do canal G. A 

segunda, foi calculada por meio  da correlação do canal G com um filtro média de 

dimensão 10x10, onde essa correlação fornece os valores médios de intensidade 

para cada região da imagem, obtida por meio da função scipy.signal.correlate2d.  

 Por fim, o terceiro atributo para cada componente da imagem é o cálculo do 

desvio padrão numa vizinhança de 8 pixels na horizontal por 8 pixels na vertical, 

totalizando 64 pixels. Cada um desses atributos é convertido em um vetor que 

possui 840000 linhas e 1 coluna, sendo que cada um desses vetores se torna uma 

coluna da matriz de atributos de cada imagem. A matriz de atributos é convertida em 

um Data Frame por meio da função pandas.DataFrame, que é proveniente da 

biblioteca pandas. Abaixo é possível observar os atributos plotados de acordo com 

os valores obtidos para cada pixel da imagem. 
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Figura 9 - Plotagem das características extraídas do canal G (Green) da imagem obtida a 

partir de corte histológico de rim de camundongo diabético, capturada em campo claro, após 

ajustes: a) Intensidade dos pixels do canal G; b) Desvio padrão, que foi calculado em 

regiões de 64 pixels em toda a imagem, onde as áreas com intensidades mais claras 

representam maior desvio padrão do que as outras; c) Intensidade média dos pixels 

calculada para cada pixel com um filtro média de dimensão 10x10. 

 

3.2.3. Implementação do algoritmo K-Means 

 

 A matriz de atributos, convertida em um Data Frame, é o dado de entrada 

para o algoritmo K-means. Inicialmente, foram realizados alguns testes com o 

algoritmo para determinar a quantidade de clusters adequada para a segmentação 

das fibras, sendo determinado um número de classes igual a cinco. Para a 

implementação desta etapa foi utilizada a função KMeans da biblioteca 

sklearn.cluster. 

Após a aplicação do algoritmo, ele destina cada pixel a uma determinada 

classe. Desta forma, se os pixels que representam o colágeno possuírem 

características semelhantes, eles serão agrupados num mesmo cluster e será 

possível a realização da segmentação. Deste modo, um esquemático das etapas 

anteriores pode ser visto a seguir. 
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Figura 10 - Esquemático para segmentar a imagem histológica obtida em campo claro, 

utilizando o Método K-Means. 
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3.2.4. Obtenção dos Gold Standards 

 

Com a segmentação do colágeno em mãos, o próximo passo foi realizar  a 

análise do método e comparar com a marcação dos GS para verificar se o 

segmentado realmente representa as fibras colágenas. Sendo assim, as imagens 

obtidas sob luz polarizada foram processadas no mesmo software, onde foi 

observado que o canal R dessas imagens demarcava melhor o colágeno, sendo este 

canal escolhido para as próximas etapas do procedimento. 

Desta forma, foi aplicado um leve ajuste de contraste nas imagens no 

intervalo entre 0,1 e 1. Como nessas imagens as fibras colágenas se destacam do 

restante da imagem, o método de binarização escolhido foi o método de Otsu que 

realiza a binarização de forma automática por meio da análise do histograma da 

imagem, onde foi utilizada a função: 

 

lim,thr = cv2.threshold(img,0,255,cv2.THRESH_BINARY+cv2.THRESH_OTSU) 
 

Essa função retorna duas saídas: o limiar que foi utilizado e a imagem após 

segmentação ou aplicação do limiar. A imagem segmentada, a partir do canal R, 

pode ser vista abaixo. 

 

Figura 11 - Binarização da imagem obtida a partir de corte histológico de rim de 

camundongo diabético, capturada com uso de microscópio óptico com polarizador: a) Canal 

R (Red) da imagem; b) Imagem binarizada a partir do canal R por meio do Método de Otsu. 
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3.3. Avaliação do Método 

 

Por fim, para verificar se a metodologia aplicada estava traçando um caminho 

promissor, foram analisados parâmetros como a taxa de Verdadeiro Positivo (%VP), 

de Verdadeiro Negativo (%VN), de Falso Positivo (%FP), de Falso Negativo (%FN) e 

o valor da acurácia como mostrado abaixo [32]. 

 

𝑉𝑃 (%)  = (
𝑉𝑃

𝐹𝑁+𝑉𝑃
)𝑥100      (3) 

 

𝐹𝑃 (%) = (
𝐹𝑃

𝐹𝑃+𝑉𝑁
)𝑥100      (4) 

 

𝐹𝑁 (%) = (
𝐹𝑁

𝑉𝑃+𝐹𝑁
)𝑥100      (5) 

 

𝑉𝑁(%) = (
𝑉𝑁

𝐹𝑃+𝑉𝑁
)𝑥100     (6) 

 

𝐴𝑐𝑢𝑟á𝑐𝑖𝑎 = (
𝑉𝑃+𝑉𝑁

𝑛º 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑑𝑟õ𝑒𝑠
)𝑥100    (7) 

 

 Um fluxograma com as etapas de obtenção das imagens padrão ouro pode 

ser visualizado abaixo. 
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Figura 12 - Fluxograma para segmentação da imagem histológica obtida com microscópio 

óptico com luz polarizada, utilizando Método de Otsu. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Após os devidos ajustes no canal G (Green) da imagem obtida por meio do 

corte histológico de rim de rato e após a extração do espaço de atributos, a partir 

deste canal, foram realizadas análises para determinar o número adequado de 

clusters a ser utilizado no algoritmo K-Means. Deste modo, foram feitos ensaios com 

3, 5 e 8 clusters. Todas as classes fornecidas foram analisadas em cada caso e foi 

determinado que o número de clusters adequado era igual a cinco. A figura abaixo 

mostra o resultado da segmentação das fibras colágenas em uma das imagens 

histológicas utilizadas, para cada um dos ensaios. 
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Figura 13 - Binarização da imagem obtida por meio de corte histológico de rim de 

camundongo por meio do algoritmo K-Means utilizando a) 3 clusters; b) 5 clusters e c) 8 

clusters. 

 

 Quando se utiliza apenas 3 clusters para o teste K-Means, ele classifica 

outras regiões que não são colágeno em colágeno e isso faz com que os valores de 

falso positivo fiquem elevados, o que não é favorável em um protocolo de 

segmentação. Para o caso em que foram utilizados 8 clusters, o padrão é contrário, 
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já que ele deixa de demarcar algumas regiões que são colágeno, fazendo com que o 

valor de verdadeiro positivo diminua. Sendo assim, o melhor cenário observado foi 

aquele onde se utilizou 5 clusters, pois houve uma melhor relação entre verdadeiro 

positivo e falso negativo. 

 Desta forma, utilizando-se 5 classes distintas, o algoritmo classificou os pixels 

da imagem como é mostrado abaixo. A segmentação do colágeno é obtida a partir 

de uma das classes, que está representada em laranja na imagem. As demais cores, 

são outras regiões da imagem que apresentam características semelhantes entre si 

e por isso foram colocadas no mesmo grupo. 

 

 

Figura 14 - Resultado da clusterização do algoritmo K- Means usando 5 clusters. 

 

 Também é possível observar a classificação dos pixels da imagem através do 

pairplot das features. Desta forma, abaixo são mostradas as cinco classes que foram 

atribuídas pelo K-Means distribuídas em gráficos de duas dimensões que relacionam 

os três atributos utilizados, onde a classe 3 representa as fibras colágenas. 
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Figura 15 - PairPlot das características extraídas da imagem obtida a partir do corte 

histológico de rim de camundongo em campo claro, onde os padrões (pixels) foram 

classificados de acordo com o algoritmo K-Means. 

 

 Por meio destes gráficos, é possível perceber que os pixels estão muito 

próximos uns dos outros, espacialmente falando, e isso dificulta o processo de 

clusterização. Da mesma forma, abaixo é mostrado o pairplot referente ao padrão 

ouro, ou seja, como os pixels deveriam ter sido classificados, onde os pixels em 

laranja representam o colágeno. 
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Figura 16 - PairPlot das características extraídas da imagem obtida a partir do corte 

histológico de rim de camundongo em campo claro, onde os pixels foram classificados de 

acordo com o padrão ouro, de modo que as fibras colágenas estão representadas na cor 

laranja. 

 

 Na figura 15, é possível observar que as fibras colágenas representam uma 

parcela pequena da imagem e que elas apresentam uma distribuição um tanto 

quanto dispersa e entrelaçada aos pixels que representam o restante da imagem. 

Sendo assim, a classificação feita por meio do algoritmo K-Means possibilita a 

identificação da grande maioria dos pixels que são colágeno, porém alguns pixels, 

principalmente os mais afastados do aglomerado principal, não são identificados 

como fibras colágenas. 

Ainda por meio dos gráficos acima, é possível notar que os pixels 

classificados como colágeno se concentram em níveis de intensidade mais escuros, 
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apesar de alguns padrões apresentarem valores de intensidade acima de 0,7. Isso 

demonstra uma das dificuldades em realizar a segmentação do colágeno, pois ele 

não apresenta um intervalo bem definido para os valores de intensidade dos pixels. 

Da mesma forma, o atributo ‘’Desvio padrão” variou entre 0 e 0,4, tanto para as 

fibras colágenas como para o resto da imagem. Com isso, pode-se notar que, para 

melhorar a classificação seria necessário explorar uma quantidade maior de 

características do que as empregadas neste estudo. 

 A seguir é mostrada a segmentação realizada através da imagem obtida sob 

luz polarizada, após aplicação do Método de Otsu e no item b, a imagem 

segmentada por meio da clusterização do algoritmo K-Means. Observa-se que o 

Método de Otsu segmentou as fibras colágenas de maneira satisfatória, sem 

eliminar nenhuma informação e nem acrescentar dados indevidos. Do mesmo modo, 

a imagem segmentada a partir do método de clusterização obteve êxito em grande 

parte, porém adicionou alguns pixels indevidos à segmentação.  

 



35 

 

Figura 17 - (a) Imagem inicial obtida sob luz polarizada binarizada, segmentada, por Otsu. 

(b) Imagem histológica segmentada após Método K-Means com 5 clusters. 

 

 Imagens obtidas por meio de cortes histológicos corados com PicrosiriusRed 

são consideradas padrão ouro para análise de fibras colágenas quando são 

capturadas com o auxílio de microscópio com polarizador. Sendo assim, o maior 

desafio apresentado neste trabalho foi a segmentação do colágeno nas imagens 

histológicas obtidas em campo claro ou sem o microscópio com polarizador. 

Em campo claro, o colágeno pode apresentar tonalidades mais escuras, 

destacando-se das demais estruturas da imagem, como também, pode apresentar 

tonalidades muito semelhantes às demais estruturas, tornando complexa a sua 

diferenciação e segmentação. Desta forma, por meio dos resultados obtidos, notou-
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se que o colágeno intersticial  apresenta maiores desafios em sua segmentação do 

que o colágeno perivascular, fato que será discutido posteriormente. 

 Sendo assim, para a validação do método de clusterização utilizado, foram 

segmentadas 7 imagens e calculados os valores médios da taxa de verdadeiro 

positivo, de falso positivo, de falso negativo, de verdadeiro negativo e o valor da 

acurácia como mostrado na tabela a seguir.  

 

Tabela 1 - Parâmetros analisados para eficácia do método 

 VP (%) FP (%) FN (%) VN (%) Acurácia (%) 

Média e Desvio 

Padrão 71,09 ± 11,28 8,58 ± 4,98 28,91 ± 11,29 93,34 ± 4,94 92,09 ± 4,78 

 

 Na tabela 1, são mostradas as médias dos valores dos parâmetros citados 

acima para as sete imagens que possuíam os Gold Standards. Desta forma, o 

método obteve resultados satisfatórios quando se analisa o valor de %VP, 

demonstrando uma sensibilidade mediana; porém seria interessante que esse valor 

fosse maior que 90%. O fato deste parâmetro não ter atingido valores maiores muito 

provavelmente se deve à não segmentação do colágeno intersticial, que possui 

características um pouco diferentes do colágeno perivascular e por isso, deve ter 

sido classificado em outro grupo. 

Do mesmo modo, o cálculo de %VN demonstra que o algoritmo conseguiu 

reconhecer que grande parte da imagem não é colágeno, apresentando uma boa 

especificidade. O valor de %FP diz respeito a alguns pixels que foram classificados 

como fibras colágenas, porém não são. Esse fato foi observado, principalmente, em 

imagens que possuíam valores de intensidade muito próximos e em tons mais 

escuros, se assemelhando às características do colágeno. 

Da mesma forma, o valor médio de acurácia de aproximadamente 92% 

demonstra resultados promissores. No entanto, para o problema proposto, esse 

valor é determinado, em grande parte, pelo valor de verdadeiro negativo que está 

com uma porcentagem alta. Todavia, existem outros parâmetros que precisam ser 

melhorados, como a %FN, que está em torno de 29% e está relacionada com a 

sensibilidade do algoritmo. Sendo assim, é perceptível que ainda são necessários 

ajustes no método proposto. 
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Além da avaliação dos parâmetros citados acima, as imagens também foram 

verificadas com uma especialista no campo da histologia, a Dra Nilsa Regina 

Damaceno Rodrigues, que apontou a eficácia do método e possíveis melhorias para 

a segmentação do colágeno intersticial.  
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5. CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que a metodologia proposta neste trabalho apresenta resultados 

satisfatórios para a segmentação do colágeno, principalmente o perivascular. No 

entanto, existem alguns desafios quanto à segmentação das fibras colágenas, pois 

os pixels que as compõem apresentam características semelhantes às de outros 

elementos da imagem em muitos casos. Sendo assim, seria necessário explorar 

outras características para caracterizar melhor o colágeno e o algoritmo poder 

reconhecê-lo de forma mais eficaz, aumentando a taxa de verdadeiro positivo.  

Deste modo, com as devidas melhorias e adequações aplicadas ao método, o 

algoritmo poderia fornecer uma segmentação e classificação do colágeno mais 

precisa, que resultaria na redução de custos e do tempo de trabalho dos 

profissionais envolvidos, pois não seria mais necessário o uso do microscópio com 

polarizador para esse tipo de análise. 

Dessa maneira, como perspectivas futuras, tem-se a extração de 

características adicionais das imagens histológicas, com o intuito de melhor agrupar 

as fibras colágenas, e a obtenção de um número maior de imagens para testar o 

algoritmo e validá-lo.  
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