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Objetivo:Objetivo:

Segmentar automaticamente 

estruturas importantes no 

prognóstico e acompanhamento de 

pacientes com doença de 

Alzheimer.

Objetivo geral:Objetivo geral:

Desenvolvimento de um sistema de 

segmentação usando MM.



MotivaMotivaççãoão::
1. Espera-se que 11 milhões de idosos estejam afetados em 

certo grau por alguma doença neurodegenerativa nos 

países em desenvolvimento, segundo ultimo censo;

2. A identificação de atrofias de estruturas do encéfalo pode 

ajudar a prolongar a qualidade de vida de pacientes 

acometidos por doenças neurodegenerativas, antes do 

comprometimento das funções cognitivas;

3. A medição volumétrica de estruturas do encéfalo é um 

exame custoso. Por exemplo, a segmentação manual de 

fatias do MRI demora aproximadamente 75 minutos.

4. As técnicas computacionais podem ajudar na redução do 

tempo de segmentação e estabelecimento de padrões.



Metodologia
Em imagens de ressonância magnética (RM), a 

substância branca do encéfalo pode ser medida;

As substâncias cinzenta e branca apresentam 

atrofia em caso de doenças neuro

degenerativas;

A proposta é medir automaticamente as áreas  de  

estruturas importantes (substância branca) em 

seções de RM e calcular seu volume de maneira

repetitivel e rapida.



Proposição

1. Aplicar diferentes métodos de segmentação de 

imagens usando MM em uma seção RM;

2. Calcular a área da substância branca obtida e

mostrar que ela é repetitivel e rapida;

3. Comparar com algum atlas para verificar sua

adequação ou ver o método mais adequado, 

quanto a exatidão e tempo.



Relação com o Alzheimer
• Pode-se definir a demência como um declive 

notável nas capacidades mentais sendo 
uma doença cerebral. Ocorre porque as células 
do cérebro morrem antes do processo de 
envelhecimento normal. Esta perda de células 
cerebrais faz com que este órgão não atue como 
deveria. 

• Embora o Alzheimer a mais conhecida, 
existem outros tipos de demência comuns.

• leia mais:
http://saude.umcomo.com.br/articulo/quais-sao-os-tipos-de-demencia-

11511.html#ixzz3Xu9gM3jI



Cont.
• Alzheimer é o tipo de demência mais conhecida e podemos dividir 

esta doença em precoce ou tardia (começa depois dos 65 anos).
• Nos países ocidentais, 70% das pessoas que sofrem de demência, 

tem Alzheimer. 
• Não há nenhum gene responsável pela doença, ainda que existam 

evidências de um vínculo genético, especialmente no precoce.
• A doença de Alzheimer, além de destruir as células 

cerebrais, interrompe os neurotransmissores químicos que 
transportam a informação pelo cérebro. Por isso a memória e 
outras capacidades mentais ficam danificadas. 

• Continue lendo: http://saude.umcomo.com.br/articulo/quais-sao-os-
tipos-de-demencia-11511.html#ixzz3Xu9vdP6T



Atrofia cerebral em pacientes com 
doença de Alzheimer (DA),

não é homogênea, sendo maior e mais precoce 
nas regiões relacionadas com a memória. 

A atrofia do corpo caloso parece estar associada 
ao processo de desconexão inter-hemisférica 
que ocorre na DA, principalmente por perda de 
grandes neurônios piramidais das camadas III e 
V do córtex associativo parietal. 

Identificar as alterações teciduais que 
acompanham esta perda volumétrica pode 
melhorar a compreensão do processo 
fisiopatológico da progressão da doença.



Assim ocorrem

• Alterações estruturais na região do 
corpo caloso em pacientes com 
Doença de Alzheimer e 
comprometimento cognitivo leve



Proposta do trabalho:

• Medir as alterações volumétricas no 
corpo caloso na doença de Alzheimer 
através de exames de ressonância 
magnética estrutural usando morfologia 
matemática baseada no exame 
binarizado e depois em cinza.



Estudo da busca de um método 
eficiente de cálculo da variação 
volumétrica de estruturas celebrais

em pacientes com Doença de Alzheimer, 
pacientes com declínio cognitivo leve e 
grupo de controle (pessoas normais).



Resumo
• A Doença de Alzheimer (DA) caracteriza-se, clinicamente, por um quadro 

demencial com declínio das funções cognitivas como perda de memória, 
alterações no comportamento, linguagem e atenção, bem como 
desorientação em tempo e espaço, em conseqüência da degeneração lenta 
e progressiva de neurônios colinérgicos do núcleo basal de Meynert, da 
formação de placas insolúveis de proteína beta-amilóide entre as células 
nervosas e, dentro delas, de redes neurofibrilares de proteína tau. 

• Essas modificações morfológicas acabam por determinar a morte neuronal, 
especialmente em áreas como o hipocampo e córtex entorrinal, as quais 
apresentam considerável atrofia em comparação com indivíduos saudáveis.

• O Declínio Cognitivo Leve (DCL), por sua vez, apresenta-se como um 
estado de transição entre a demência característica de DA e a 
normalidade, entretanto, embora haja também perda de memória subjetiva 
e objetiva, as atividades diárias são conservadas. 

• Esse trabalho tem como objetivo a avaliação da atrofia dessas estruturas 
do lobo temporal medial, a qual será mensurada em estudo volumétrico a 
partir de imagens de Ressonância Magnética (RM), em comparação entre 
DA, DCL e envelhecimento normal. 

• A análise quantitativa volumétrica utilizará de um programa de 
especialmente desenvolvido para ser eficiente em de imagens de RM 
ponderadas em T1 e para a análise do volume do corpo caloso. 



http://www.auladeanatomia.com/neurologia/telencefalo.htm

O corpo caloso é uma estrutura do cérebro de mamíferos localizada na fissura
longitudinal que conecta os hemisférios cerebrais direito e esquerdo. 

É a maior estrutura de substância branca no cérebro, consistindo de 
200-250 milhões de projeções axônicas contralaterais.
Muito da comunicação inter-hemisférica do cérebro é conduzida através do corpo
caloso. 

Sua função é permitir a transferência de informações entre
um hemisfério e outro fazendo com que eles atuem
harmonicamente



Imagens Médicas em slices



Aquisição do Conjunto do 
Volume de Dados 

Tomografia computadorizada espiral

• No modo de scaneamento espiral, a mesa de 

apoio paciente é transladada continuamente 

durante rotação permanente da fonte.

• O resultado é uma trajetória espiral do foco em 

relação ao paciente. 



Tomografia Computadorizada

• Tomografia computadorizada foi implementada 

primeiro por G. N. Hounsfield e A. M. Cormack. 

• A idéia básica de CT é capturar projeções de raio-

x em várias direções diferentes. 

• Uma imagem da seção transversal (cross-section) 

é então calculada usando os dados da projeção e 

sua resposta aplicando um algoritmo. 



A mesma forma de solução 

• Pode ser aplicado a outras fornas de
• Escaneamento do corpo como:
• PET, SPECT e MRI



Imagem por Ressonância 
Magnética

• Imagem por ressonância magnética (MRI) está
baseada nos princípios de ressonância magnética 
nuclear (NMR)

• As imagens por ressonância magnética são baseadas em 

sinais provenientes dos núcleos de hidrogênio

• O contraste das imagens é baseado em primeiro lugar 

nas propriedades dos diferentes tecidos relacionadas à

densidade de núcleos de hidrogênio e aos tempos de 

relaxamento dos núcleos de hidrogênio naquele material.

• Existem dois tipos principais baseados em tempos de 

relaxamento (T1 e T2).



Aquisição do Conjunto do 
Volume de Dados 

Tomografia computadorizada atual é em espiral

• No modo de scaneamento espiral, a mesa de 

apoio paciente é transladada continuamente 

durante rotação permanente da fonte.

• O resultado é uma trajetória espiral do foco em 

relação ao paciente. 

• A translação contínua do paciente durante 
aquisição de dados normalmente introduziria 
artefatos de movimento, mas já estão 
embutidas na solução atual dos exames.



Reconstrução da Imagem

• O cálculo de imagens i.e., a distribuição espacial 

dos coeficientes de atenuação é chamado de  

reconstrução de imagem. 

• As intensidade I
0

emitidos pela fonte são 

absorvidos pelo paciente e atenuados para valor 

particular I. 

• Para cada raio da fonte para o detector, os 

coeficientes de atenuação µ(x, y) dos tecidos é

integrado sobre a distância s das fatias, usando 

transformada de Fourier em slices.



Reconstrução da Imagem

• Filtro de backprojection.

• O termo backprojection refere à distribuição de 

todos os valores medidos ao longo do raio de 

projeção correspondente da fatia.

• Um backprojection simples gera imagens muito 

borradas , mas melhoradas através da aplicação 

de um filtro particular durante a backprojection. 



Métodos de Limiarização

PrincipaisPrincipais MMéétodostodos Automáticos ::

1. Limiarização por equilíbrio do histograma;

2. Limiarização em multiníveis de Otsu;

3. Limiarização em multiníveis de Niblack;

4. Entropia máxima;

5. Limiarização em multiníveis de Rosin.

6. Busque mais alguns:

•https://www.youtube.com/watch?v=qoB9cBeVUPA



• A limiarização por equilíbrio do histograma é
muito simples e automático. 

• Na mesma linha do método de Otsu é baseado 
no histograma da imagem: assumindo que a 
imagem se divide em duas classes: o fundo e o 
objeto. 

• Procura encontrar o nível de 
limiarização pesando o histograma. 

• Depois remove peso do lado mais pesado até
que este se torne o mais leve.

• Repete a mesma o operação até que os se 
equilibrem.



int BHThreshold(int[] histogram) {
i_m = (int)((i_s + i_e) / 2.0f); // Base da balança I_m
w_l = get_weight(i_s, i_m + 1, histogram); // peso na esquerda W_l
w_r = get_weight(i_m + 1, i_e + 1, histogram); // peso na direita W_r
while (i_s <= i_e) { 

if (w_r > w_l) { // mais peso à direita 
w_r -= histogram[i_e--];
if (((i_s + i_e) / 2) < i_m) {

w_r += histogram[i_m]; 
w_l -= histogram[i_m--]; } } 

else if (w_l >= w_r) { // mais peso à esquerda 
w_l -= histogram[i_s++]; 
if (((i_s + i_e) / 2) > i_m) { 

w_l += histogram[i_m + 1]; 
w_r -= histogram[i_m + 1]; 
i_m++; } } } 

return i_m; } 

em C 



Métodos de OtsuOtsu::
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LimiarizaLimiarizaçção em Multinão em Multinííveis de Niblackveis de Niblack

MMéétodotodo de limiarizade limiarizaçção local de bom ão local de bom desempenhodesempenho..

Constrói uma superfície limite, baseada na média local m, e 

um desvio padrão s, de valores de cinza computado em 

uma vizinhança pequena ao redor de cada pixel:

onde k é uma constante

Niblack multinível � segmenta RMI em várias regiões 
importantes do cérebro.

T m k s= + ⋅



Algoritmo Niblack MultinAlgoritmo Niblack Multiníívelvel
1.1. DefineDefine--se o tamanho da janela se o tamanho da janela ww..

2. Define-se o valor da constante k de limiarização adaptativa.

3. Lê a imagem I em tons de cinza que se queira segmentar.

4. Obtém o número de linhas e colunas dessa imagem.

5. Desliza essa janela w pela imagem I até obter o novo valor de tom para cada 
pixel em I.

6. Calcula a média e o desvio padrão e em seguida o valor de T.

7. Verifica todos os valores de limiarização e armazena as faixas de limiarizações.

8. Percorre toda a imagem considerando uma faixa de cada vez e armazena os 
valores para cada faixa.  São três faixas para verificar a limiarização:  faixas T1
para o liquor, T2 para a substância cinzenta e T3 para a substância branca.

9. Percorre cada faixa considerando que os píxeis de valor dentro da faixa será
atribuído o valor 255 (branco) e os demais fora da faixa atribuído o valor 0 
(preto). 



LimiarizaLimiarizaçção em Multinão em Multinííveis de Niblackveis de Niblack

−− DesvantagensDesvantagens::

�� produz uma grande quantidade de ruproduz uma grande quantidade de ruíídos em imagens com dos em imagens com 
muitos tons de cinza. muitos tons de cinza. 

� processamento posterior intenso computacionalmente para 
redução ou remoção de ruídos.

� Definição do tamanho da vizinhança � deve ser pequeno 
suficiente para preservar detalhes locais mas grande o 
suficiente para suprimir ruídos



Experimentação

Fonte: Projeto Fonte: Projeto BrainwebBrainweb

SeSeçção RM do Crânioão RM do Crânio HistogramaHistograma

CSFCSF

GMGM WMWM

Estruturas do encEstruturas do encééfalo:falo:
CSF: lCSF: lííquorquor
GM: subst. cinzentaGM: subst. cinzenta
WM: subst. brancaWM: subst. branca

TT22?? TT33??TT11?? TT44??

TTnn? ? �� NNíível tevel teóórico de rico de 
limiarizalimiarizaçção de cadaão de cada
estruturaestrutura

http://brainweb.bic.mni.mcgill.ca/brainweb/



 

T1=39 
(a) Liquor 

T2=85 
(b) Substância 

cinzenta 

T3=151 
(c) Substância 

branca 

SegmentaSegmentaçção utilizando mão utilizando méétodo de todo de OtsuOtsu::

ConsideraConsideraçções:ões:

Três nTrês nííveis de limiarizaveis de limiarizaçção Tão T11. T. T22 e Te T33

HistogramaHistograma



comparação dos Resultados

(a) (b) (c) 

LLííquorquor Subst. cinzentaSubst. cinzenta Subst. brancaSubst. branca

Imagens binImagens bináárias geradas pela segmentarias geradas pela segmentaçção por limiarizaão por limiarizaçção, utilizando os ão, utilizando os 
nnííveis encontrados pelo mveis encontrados pelo méétodo de todo de OtsuOtsu::



Unir as areas para calcular volumes

LLííquorquor Subst. cinzentaSubst. cinzenta Subst. brancaSubst. branca

(a) (b) (c) 

Considerando a conectividade das regiões:Considerando a conectividade das regiões:



ImagensImagens binbinááriasrias geradasgeradas pelapela segmentasegmentaççãoão porpor
limiarizalimiarizaççãoão, , utilizandoutilizando osos nnííveisveis encontradosencontrados pelopelo
mméétodotodo de de LimiarizaLimiarizaççãoão emem MultinMultinííveisveis de de NiblackNiblack::

LLííquorquor Subst. cinzentaSubst. cinzenta Subst. brancaSubst. branca

Os resultados encontrados através da aplicação do algoritmo de Niblack para
seleção dos limites de cada região (segmentação) foram: T1 = 39, T2 = 77, T3 = 149.



QualQual o o mméétodotodo de de segmentasegmentaççãoão

maismais indicadoindicado??

• Qual é método de segmentação mais próximo ao 

padrão (Brain web), considerando a estruturas alvo

do encéfalo (substância branca).

• Qual o mais rapido? 

• Como trabalhos futuros, a idéia é avaliar outros 

métodos de segmentação e considerar mais

imagens de RM. 

• Ainda, ampliar a base de imagens, avaliando o 

algoritmo de segmentação sob condições diversas.


