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New Horizons in MR Imaging – Opportunity and 
Challenges of Sparse Sampling and Constrained 
Reconstruction 

21/10 às 10:30 - PE-12 

Prof. Richard Frayne 

Hopewell Professor of Brain Imaging, Radiology and Clinical Neurosciences, Hotchkiss Brain 
Institute, University of Calgary; and Scientific Director, Seaman Family MR Research Centre, 
Foothills Medical Centre, Alberta Health Services Calgary, Alberta, CANADA T2N 2T9 (rfrayne 
[at] ucalgary.ca) 

 

Resumo: Magnetic resonance (MR) imaging is a powerful non-invasive tool in modern medicine and is used worldwide 
to support important diagnostic medical decisions. Building on earlier discoveries in nuclear magnetic resonance, the 
first MR scanner was commercialized in the early 1980s. These commercial instruments mainly adopted a data 
acquisition and image reconstruction strategy known as “spin-warp” or Cartesian imaging.[1] Spin-warp imaging was a 
critical development that uses a series of gradient magnetic fields to acquires MR data in k-space (the Fourier 
transform, FT, of image space). Image reconstruction is, in principle, quite simple, only requiring FT of the acquired k-
space data to produce an MR image. Spin-warp imaging has a number of advantages including implicit averaging when 
using the FT and a predictable response to most image artifacts (e.g., motion, fat-water off resonance). Spin-warp 
imaging, however, has some drawbacks, primarily the lengthy time required to collect the entire k-space data set. Non-
spin-warp imaging approaches have been under investigation since before commercialization of MR and have found 
specific application [2,3] in areas including fast, dynamic (or time resolved) and short echo–time imaging. These 
approaches include radial sampling (similar to computed tomography), spiral sampling and, most recently, sparse 
sampling. In this presentation some sparse sampling approaches will be described and examples of their application 
presented. Their advantages and disadvantages relative to the spin-warp imaging stand will be discussed. Focus will be 
on the signal processing challenges in both data acquisition and image reconstruction when employing these methods. 

[1] Edelstein WA, Hutchison JMS, Johnson G, Redpath T. Phys. Med. Biol. 1980; 25: 751. 

[2] Mistretta CA. J Magn Reson Imaging. 2009; 29: 501. 

[3] Kierans A, Parikh N, Chandarana H. Radiologic Clinics of North America. 2015; 53: 599. 

Currículo Resumido: Dr Richard Frayne is a Professor (with tenure) in the Departments of Radiology and Clinical 
Neuroscience, a member of the Hotchkiss Brain Institute (HBI) and an associate member of the Libin Cardiovascular 
Institute of Alberta (LCIA) at the Faculty of Medicine, University of Calgary. He is also a Scientist at the Seaman Family 
MR Centre, (mrcentre.ca) Foothills Medical Centre, Alberta Health Services. Since 2010, he has been the Scientific 
Director of the Seaman Family Centre. He is currently a Visiting Professor at Universidade Estadual de Campinas (Brazil). 
He was a Canada Research Chair in Image Science from 2003-13. In 2010, he was appointed to the Hopewell 
Professorship in Brain Imaging. He holds a BASc (Electrical Engineering, 1989) from the University of Waterloo and PhD 
from the University of Western Ontario (Medical Biophysics, 1994). Dr Frayne has over 20 years experience in pursuing 
imaging research in a clinical research environment. He has over 130 published peer-reviewed publications, over 100 
invited talks and over 350 scholarly presentations. In addition he has 20 international patents and has had technology 
successfully commercialized. Dr Frayne’s research interests are in the development and application of new imaging 
techniques in humans for the study, detection and treatment of neurovascular disease. 

  



 

Dynamical Analysis of sequences of 
multidimensional signals 

23/10 às 09:00 - PE-12 

 

 

Prof. Christian JUTTEN 

Université Joseph Fourier, Grenoble et Institut Universitaire de France 

 

Resumo: Source separation methods consist in explaining multidimensional signals or data by factorizing them as a 
product of latent variables (called sources) by activation functions. When considering a sequence of such signals or 
data, e.g. a sequence of hyperspectral images or a long recording of EEG signals that can be viewed as a sequence of 
successive temporal blocks, one can wonder about the temporal evolution of the factorization (i.e. of latent variables as 
well as activation functions) between the different data blocks. In this talk, we will first present a few general ideas 
concerning joint processing of multidimensional data sets. Then, we will propose a model which include equations for 
modeling the temporal evolution of latent variables and activation functions, in addition to the classic factorization 
model of source separation. Finally, we illustrate this model with recent results in hyperspectral imaging and in EEG. 

Currículo Resumido: Christian Jutten received Ph.D. and Doctor of Sciences degrees in signal processing from Grenoble 
Institute of Technology (GIT), France, in 1981 and 1987, respectively. From 1982, he was an Associate Professor at GIT, 
before being Full Professor at University Joseph Fourier of Grenoble, in 1989. For 35 years, his research interests have 
been machine learning and source separation, including theory (separability, source separation in nonlinear mixtures, 
sparsity, multimodality) and applications (brain and hyperspectral imaging, chemical sensor array, speech). He is author 
or coauthor of more than 85 papers in international journals, 4 books, 25 keynote plenary talks, and 190 
communications in international conferences. 

He has been visiting professor at Swiss Federal Polytechnic Institute (Lausanne, Switzerland, 1989), at Riken labs (Japan, 
1996) and at Campinas University (Brazil, 2010). He was director or deputy director of his lab from 1993 to 2010, 
especially head of the signal processing department (120 people) and deputy director of GIPSA-lab (300 people) from 
2007 to 2010). He was a scientific advisor for signal and images processing at the French Ministry of Research (1996–
1998) and for the French National Research Center (2003–2006). Since May 2012, he is deputy director at the Institute 
for Information Sciences at French National Center of Research (CNRS) in charge of signal and image processing. 

Christian Jutten was organizer or program chair of many international conferences, especially of the 1st International 
Conference on Blind Signal Separation and Independent Component Analysis in 1999. He has been a member of a few 
IEEE Technical Committees, and currently in “ SP Theory and Methods” of the IEEE Signal Processing society. He 
received best paper awards of EURASIP (1992) and of IEEE GRSS (2012), and Medal Blondel (1997) from the French 
Electrical Engineering society for his contributions in source separation and independent component analysis. He is IEEE 
fellow (2008) and EURASIP fellow (2013). He is a Senior Member of the Institut Universitaire de France since 2008, with 
renewal in 2013 for 5 years. He is the recipient of a 2012 ERC Advanced Grant for a project on challenges in extraction 
and separation of sources (CHESS). 

  



 

Processamento de Sinais Acústicos para Interfaces 
Homem/Máquina 

22/10 às 14:00 - PE-12 

 

 

Profa. Mariane R. Petraglia 

COPPE/UFRJ 

 

Resumo: Na era atual da informação e computação, uma comunicação mais natural entre homem e máquina é 
desejada em muitos sistemas inteligentes. A interface acústica para futuros terminais de multimídia e comunicação 
deve permitir que o usuário se mova livremente e não necessite usar qualquer dispositivo, o que impõe ao 
processamento digital de sinais desafios que vão muito além do estado atual da tecnologia. Para a aquisição adequada 
de um sinal de fonte acústica em ambientes ruidosos e reverberantes, é necessário compensar ecos acústicos e 
suprimir ruídos e interferências. Por outro lado, para a reprodução acurada de cenas acústicas reais ou virtuais, é 
necessário criar nos ouvidos do usuário os sinais sonoros desejados e, em alguns casos, simultaneamente remover a 
reverberação indesejada e suprimir o ruído local. Nesta palestra analisaremos brevemente os problemas fundamentais 
de processamento de sinais acústicos e discutiremos soluções atuais. De acordo com a pesquisa em andamento, 
enfatizaremos o cancelamento eficiente de eco acústico, o emprego de arranjos de microfones para supressão de 
interferências, a separação cega de fontes e a localização de fontes, e a geração de áudio 3D (audibilização). 

Currículo Resumido: Mariane R. Petraglia graduou-se em Engenharia Elétrica com ênfase em Eletrônica pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em 1985. Obteve os títulos M.Sc. e Ph.D. em Engenharia Elétrica pela 
University of California, Santa Barbara, em 1988 e 1991, respectivamente. De janeiro de 1992 a janeiro de 1993 foi 
Professora Extraordinária do Departamento de Engenharia Elétrica da Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro. Atualmente é Professora Titular da UFRJ, onde é docente em regime de dedicação exclusiva desde abril de 
1993, atuando no Departamento de Engenharia Eletrônica da Escola Politécnica e no Programa de Engenharia Elétrica 
da COPPE (PEE/COPPE). De março de 2001 a fevereiro de 2002 realizou pós-doutorado no Adaptive Systems Laboratory 
da University of California, Los Angeles. De janeiro de 2008 a fevereiro de 2009 foi Coordenadora Acadêmica do 
PEE/COPPE. De janeiro de 2013 a dezembro de 2014, realizou pós-doutorado no Ming Hsieh Department of Electrical 
Engineering da University of Southern California. No biênio 2005-2006 serviu como Editora Associada do periódico IEEE 
Transactions on Signal Processing, e atualmente tem servido como revisora dos periódicos IEEE Transactions on Signal 
Processing, IEEE Transactions on Circuits and Systems, Electronics Letters, Signal Processing, dentre outros. Participou 
das comissões organizadoras do Chip in Rio 2007 e do ICA 2009. Orientou 33 dissertações de mestrado e 14 teses de 
doutorado em diferentes áreas de processamento de sinais. É membro da sociedade de honra americana Tau Beta Pi, 
membro Sênior do Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos (IEEE) e membro da Sociedade Brasileira de 
Telecomunicações. Suas principais linhas de pesquisa são: filtragem adaptativa, processamento multitaxas, separação 
cega de fontes, e visão computacional. 

  



 

Plataforma Aberta de Ultrassom Baseada em 
Dispositivos FPGA e PC para Investigação de Novos 
Métodos de Processamento e Geração de Imagens 

21/10 às 14:00 - PE-12 

 

Prof. Amauri Amorin Assef 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Curitiba 

 

Resumo: Os sistemas de diagnóstico por imagem de ultrassom figuram entre os mais sofisticados equipamentos de 
processamento de sinais na atualidade. Apesar da alta tecnologia envolvida e, embora sejam amplamente empregados 
na rotina clínica, são poucos os sistemas adequados para as atividades de pesquisa experimental do ultrassom. Nesta 
apresentação será discutida a implementação de uma plataforma tecnológica de ultrassom com ambos os segmentos 
front-end (hardware) e back-end (softvare) baseados em dispositivos FPGA e PC para investigação de novas técnicas de 
transmissão, recepção e processamento de sinais e imagens. Trata-se do sistema de pesquisa multicanal ULTRA-DRS, 
totalmente programável, aberto e flexível, que visa contribuir significantemente com o Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico e Inovação no setor de equipamentos para assistência à saúde. O sistema modular é formado por 8 PCIs 
interligadas por uma placa backplane, totalizando 128 canais de transmissão com excitação multinível (MD2131, 
Supertex Inc.) e 128 canais de recepção com resolução de 12 bits e taxa de amostragem de até 50 MHz (AF E5805, 
Texas Instruments Inc.). Os resultados iniciais do sistema de imageamento serão apresentados através da aplicação de 
técnicas de reconstrução de imagens em Modo B tradicionais, implementadas em linguagem VHDL, C e com o software 
Matlab, em phantoms mimetizadores de tecidos biológicos de ultrassom. 

Currículo Resumido: Prof. Dr. Amauri Amorin Assef possui graduação em Engenharia Elétrica com ênfase em 
Eletrônica pela Universidade Federal do Paraná, Curitiba (1999). Em 2006, obteve o grau de Mestre em Ciências e em 
2013 o grau de Doutor em Ciências, ambos pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Curitiba. Desde 
2010, atua como consultor em projetos eletrônicos relativos às questões de processamento e análise de energia, 
automação e instrumentação. Em 2014, ingressou como docente pesquisador no Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Elétrica e Informática Industrial (CPGEI) e, em 2015, como docente permanente no Programa de Pós-
Graduação em Sistemas de Energia (PPGSE) da UTFPR. Atualmente é professor Adjunto na Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná (UTFPR), atuando nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. Tem experiência na área de Engenharia 
Elétrica e Biomédica, com ênfase em desenvolvimento de sistemas micrºprocessados e arquiteturas embarcadas de 
hardware e software em FPGA, atuando principalmente nos seguintes temas: desenvolvimento de hardware para 
pesquisa do ultrassom e instrumentação eletrônica. 

  



 

Análise de Imagens Multimodalidades em 
Cardiologia 

22/10 às 09:00 - PE-12 

 

 

Prof. Marco Antônio Gutierrez 

Incor/FMUSP 

 

Resumo: A análise de imagens multimodalidades, obtidas a partir de técnicas não invasivas como Ultrassom (US) 
Medicina Nuclear (SPECT ou PET), Tomografia (CT), Ressonância Magnética (RMN) e Tomografia por Coerência Óptica 
(TCO), possibilita, através da combinação de dados sobre anatomia, morfologia e função, maior precisão no diagnóstico 
e consequente melhor resposta das intervenções cardiovasculares. Durante a última década, avanços no 
desenvolvimento de software e hardware dos sistemas de aquisição, transmissão, armazenamento e visualização de 
imagens médicas (PACS) têm possibilitado o co-registro de imagens em várias modalidades, resultando em imagens 
“hibridas” ou fusão de imagens. Nesta palestra, serão discutidos os aspectos tecnológicos envolvendo imagens hibridas 
em Cardiologia, como a fusão de SPECT ou PET com CT em angiografia coronária, possibilitando informações 
morfológicas e funcionais em um único procedimento, o co-registro de PET com RMN para identificação da composição 
e estabilidade de placas em grandes vasos e fusão de imagens em US e TCO intravasculares para análise e classificação 
de estruturas vasculares. 

Currículo Resumido: Prof. Dr. Marco Antônio é engenheiro Eletrônico, com especialização em Ciência da Computação 
pela Universidade de São Paulo (USP) e Ph.D. em Sistemas Eletrônicos pela mesma Universidade. Foi pesquisador 
visitante do Image Science Institute, Utrecht Univesity, Holanda (1996) e pesquisador associado do Department of 
Radiology, University of Southern California, EUA (2006). Suas áreas de interesse incluem processamento de imagens 
médicas, processamento de sinais biológicos e sistemas de informação hospitalares. Atualmente coordena o Serviço de 
Informática do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e é professor convidado 
da Escola Politécnica da USP e da Universidade Federal de São Paulo. 

  



 

Model Driven Engineering aplicado no 
desenvolvimento de uma Plataforma Tecnológica de 
Ultrassonografia Médica 

21/10 às 15:00 - PE-12 

 

Johannes Dantas de Medeiros Junior 

Instituto Eldorado 

 

Resumo: Model Driven Engineering (MDE) é uma metodologia de desenvolvimento de sistemas cujo foco é o 
entendimento do comportamento total do sistema e a criação de modelos que o representem, permitindo a análise das 
características da solução e a identificação de potenciais riscos e gargalos ainda nas fases iniciais do desenvolvimento. 
O uso da metodologia MDE permite o modelamento do sistema em um nível de abstração mais alto, possibilitando a 
redução da complexidade do processo de desenvolvimento da solução, o qual pode ser construído utilizando modelos 
matemáticos, permitindo, assim, analisar a viabilidade do mesmo. O MDE também pode ser aliado à utilização de 
ferramentas capazes de automatizar as fases de desenvolvimento de código, ou seja, o código pode ser gerado 
automaticamente a partir dos modelos matemáticos concebidos na modelagem do sistema. Nessa palestra será 
apresentado como o MDE foi utilizado no desenvolvimento de hardware e firmware/software de uma plataforma de 
ultrassonografia médica baseada em computação heterogênea que possibilita aos pesquisadores sua reconfiguração 
para o desenvolvimento de pesquisas em ultrassonografia. 

Currículo Resumido: Johannes Dantas de Medeiros Júnior possui graduação em Engenharia Elétrica com ênfase em 
Eletrônica pela Universidade Federal de Campina Grande (2009) e Mestrado em Engenharia Elétrica com ênfase em 
Engenharia Biomédica pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP, 2011). Atualmente é Engenheiro de 
Desenvolvimento no Instituto de Pesquisas Eldorado, Campinas, onde atua com desenvolvimento de firmware e 
software embarcado. Também é aluno de Doutorado em Engenharia Biomédica na Faculdade de Engenharia Elétrica e 
de Computação da UNICAMP. 
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Resumo – Este artigo apresenta um sistema composto por plataformas de força e um software de biofeedback 

que poderá ser utilizado para a reabilitação de pessoas com dificuldades na manutenção do equilíbrio. A 

plataforma inferior, posicionada sob os pés do usuário, utiliza quatro células de carga, enquanto a superior, sob 

os quadris do sujeito, utiliza duas. Um sistema microcontrolado transmite as medições das células por Bluetooth 

para um computador, no qual uma interface apresenta ao usuário o deslocamento do centro de pressão em tempo 

real. Esta interface de biofeedback utiliza a metáfora de um jogo para motivar e encorajar o paciente na execução 

do protocolo de tratamento. São apresentados os resultados de dois experimentos, sendo um de estabilometria 

estática e o outro de treino motor. Os resultados do primeiro experimento são comparados com a literatura para a 

validação do equipamento. A realização de um treino motor com voluntários será realizada em trabalhos futuros, 

com o consentimento já obtido de um comitê de ética. 

Palavras-chave: Plataformas de força, reabilitação, controle do equilíbrio. 

1. Introdução 

Sabe-se que atividades simples do cotidiano da 

maioria das pessoas, como permanecer em pé, 

caminhar, sentar e levantar, requerem o controle 

adequado do balanço, ou equilíbrio do corpo. O 

comprometimento deste equilíbrio pode ter como 

causas, por exemplo, doenças neurológicas, 

acidente vascular cerebral ou outras lesões que 

comprometem o sistema locomotor. Ainda, 

processos relacionados à idade podem 

comprometer o equilíbrio corporal, como o 

declínio do tônus muscular ou das respostas 

sensório-motoras apropriadas [10]. A reabilitação 

e treinos para a manutenção do tônus e da 

capacidade de controle neuromotor podem ser 

realizados com auxílio de sistemas com 

biofeedback sensorial. Neste contexto, sistemas 

de auxílio ao tratamento baseados em 

plataformas de força podem ser utilizados e 

apresentam resultados positivos [4,7].  

Neste trabalho, apresenta-se um sistema de 

plataformas de força para a reabilitação do 

equilíbrio, com biofeedback visual a partir de 

uma interface no computador. A interface utiliza 

a metáfora de um jogo para motivar e encorajar o 

paciente na execução do protocolo de tratamento 

[1,2]. As demais seções deste artigo descrevem a 

arquitetura do sistema de plataformas de força, 

detalhes de implementação e os resultados 

obtidos até o momento. 

2. Sistema de plataforma de forças 

A Figura 1 apresenta a visão geral do sistema de 

plataformas de força desenvolvido. Destaca-se 

que o sistema possui duas plataformas de força: 

uma posicionada sob os pés e outra sob os 

quadris do sujeito. Isto possibilita a análise 

simultânea da simetria postural entre os pés e 

quadris, em posição sentada, em pé ou ambos. 

Um módulo de aquisição de sinais captura as 

medições das células de carga das plataformas e 

as transmite por meio de comunicação Bluetooth 

para o computador, no qual se encontram o 

aplicativo de gerenciamento do sistema e a 

interface de biofeedback (jogo). 

 

 
 

Figura 1. Visão geral do sistema. 
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2.1. Estrutura mecânica das 

plataformas 

A Figura 2 apresenta a configuração mecânica 

das plataformas de força. A plataforma inferior 

dispõe de quatro células de carga para a medição 

do centro de pressão (CP) da componente normal 

ao plano, enquanto a plataforma superior dispõe 

de duas células de carga para a medição do 

deslocamento lateral do CP do tronco do sujeito. 

As células de carga utilizadas, modelo 

PLA200 [6], são de alumínio do tipo single-

point, com capacidade nominal de 200 kg, 150% 

de resistência à sobrecarga e sensibilidade de 2 

mV/V +/-0,1%.  

A estrutura de sustentação da plataforma 

superior foi reaproveitada de uma carteira escolar 

e as placas retangulares construídas em MDF de 

18 mm de espessura fixados com parafusos e 

apoiados sob pés emborrachados. 

Figura 2. Estrutura mecânica das plataformas. 

2.2. Aquisição e processamento dos 

sinais 

Conforme ilustrado no diagrama da Figura 1, 

utiliza-se um conversor analógico-digital (AD) 

para cada uma das células de carga. Foram 

adotados os ADs Texas Instruments modelo 

ADS1131 (dedicado à aquisição de sinais de 

células de carga). A taxa de aquisição empregada 

é de 10 SPS e a resolução é de 18 bits. Os ADs 

comunicam-se com um microcontrolador Texas 

Instruments modelo MSP430G2552, que realiza 

também o envio das amostras para o computador 

por Bluetooth, a partir de um módulo HC-06 [8].  

As células de carga contam com pontes de 

Wheatstone embutidas, de modo que os valores 

de saída apresentam comportamento linear em 

função da força aplicada. Uma vez que esta é 

uma caracterísitica essencial para a determinação 

correta do CP, foram realizados ensaios para a 

sua verificação. O gráfico da Figura 3 apresenta 

os valores digitais adquiridos pelo conversor AD 

em função de diferentes massas aplicadas sobre a 

célula de carga e a reta de regressão. O 

coeficiente de determinação R
2
 obtido foi 0,9996. 

Figura 3. Resultados dos ensaios para 
verificação da linearidade da célula de carga. 

O CP é calculado pelo software no 

computador utilizando-se o modelo de um 

sistema de forças paralelas [5]. A Figura 3 

mostra como as coordenadas do CP são obtidas 

para a plataforma inferior, na qual são utilizadas 

quatro células de carga, submetidas às forças F1 

até F4, onde FR é a força resultante no ponto de 

coordenadas cartesianas do CP. Essas 

coordenadas são obtidas pelos momentos 

resultantes MRx e MRy, calculados pelas Equações 

(1) e (2), correspondendo respectivamente aos 

deslocamentos médio-lateral (ML) e ântero-

posterior (AP). Na plataforma de forças 

desenvolvida, as distâncias x' e y' são de 540 mm 

e 290 mm, respectivamente. 

Figura 3. Sistema de forças paralelas na 
plataforma inferior. 

MRx=
(F2+ F4) ∙ x'

F1+F2+F3+F4
  (1) 

MRy=
(F3+ F4) ∙ y'

F1+F2+F3+F4
  (2) 

Como as células de carga apresentam forças 

de zero (zero drift) causadas pelas chapas de 

MDF, é realizada uma calibração prévia pelo 

microcontrolador antes do início da sessão para 

compensar este offset, enviando-se ao 

computador os valores de força realizados pelo 

paciente, já ajustados. 
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2.3. Software de gerenciamento e 

interface com o usuário 

O software de gerenciamento e interface com o 

usuário possui dois módulos distintos, um 

dedicado ao planejamento dos exercícios que 

serão submetidos ao paciente na forma de um 

jogo, e outro para a execução do jogo.  

No módulo de planejamento de exercícios, o 

terapeuta estabelece o protocolo de reabilitação 

desejado: em que posições o paciente deve 

manter os CPs (alvos), os períodos de tempo 

durante o quais os alvos devem ser mantidos e as 

pontuações correspondentes. Estes dados são 

armazenados no formato xml, podendo ser 

armazenados e editados. 

No módulo de jogo, conforme ilustrado na 

Figura 4, o paciente visualiza uma tela contendo 

os elementos responsáveis pela dinâmica do 

jogo. A plataforma inferior (base dos pés) é 

representada por uma superfície e a plataforma 

superior (assento) por uma barra horizontal. Os 

deslocamentos dos CPs são mostrados sobre a 

superfície e sobre a barra horizontal em tempo 

real, através de pontas de seta. Os alvos são 

representados pelas regiões em vermelho e verde. 

É interessante destacar que os alvos consistem 

em regiões (áreas), cujos valores também podem 

ser especificados pelo terapeuta. Nas laterais, 

estão o temporizador e as informações do 

progresso e pontuação do jogo. Com elementos 

visuais simples, procurou-se facilitar a 

compreensão da posição do corpo e das ações a 

serem tomadas e, consequentemente, o processo 

de biofeedback [9]. 

Figura 4. Tela do módulo de jogo do software. 

3. Experimentos

Para demonstrar o funcionamento do 

sistema de plataformas, foram coletados os dados 

de dois experimentos com um voluntário jovem e 

saudável, utilizando-se a plataforma inferior (sob 

os pés). O estudo possui aprovação do comitê de 

ética para a realização destes experimentos com 

respectivo Certificado de Apresentação para 

Apreciação Ética (CAAE) número 

30630714.1.0000.5547.  No primeiro, solicitou-

se ao voluntário que se mantivesse parado em pé 

sobre a plataforma durante 20 segundos com os 

olhos fechados, realizando um experimento de 

estabilometria estática. A Tabela 1 apresenta os 

resultados comparativos com um experimento 

similar disponível em [11]. Os valores 

apresentados são: distância média, distância 

RMS, todos em relação à distância resultante 

(DR) e à direção ântero-posterior (AP); e área do 

círculo em que há 95% das distâncias médias 

normalizadas do CP. 

Experimento Literatura 

Distância média 4,06 mm 3,85 mm 

Distância-AP média 3,1 mm 3,1 mm 

Distância RMS 4,65 mm 4,39 mm 

Distância-AP RMS 3,89 mm 3,82 mm 

Área circular 191,55 mm
2

120 mm
2
 

Tabela 1. Comparação do experimento com [11]. 

Pela tabela, os valores experimentais se 

aproximam satisfatoriamente dos relatados por 

[11], que realizaram um experimento similar. A 

Figura 5 apresenta o deslocamento do CP no 

experimento. 

Figura 5. Deslocamentos do CP no experimento. 

No segundo experimento, o voluntário 

seguiu as seguintes instruções do jogo: 

posicionar o CP por 10 segundos em um alvo à 

direita da plataforma, e posteriormente por 10 

segundos à esquerda da plataforma. A Figura 6 

apresenta os esforços realizados sobre cada uma 

das quatro células de carga. As regiões em cinza 

no gráfico correspondem às transições para os 

alvos, enquanto as regiões em verde 

correspondem à estabilização do CP nos alvos 
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indicados pelo jogo. Na Figura 7 podem ser 

observados os deslocamentos do CP, em 

milímetros, para este experimento nas direções 

ântero-posterior (AP) e médio-lateral (ML) da 

plataforma inferior, sendo que os marcadores em 

preto correspondem às transições para os alvos, 

enquanto os verdes correspondem à estabilização 

do CP nos alvos. 

 

 
 

Figura 6. Resposta das células de carga. 
 

 
 

Figura 7. Deslocamentos do CP na plataforma. 

4. Conclusões 

Os experimentos demonstraram que o 

sistema desenvolvido atende aos requisitos  para 

a realização da estabilometria estática e dinâmica 

[3,11] para aplicação com um sistema de 

biofeedback, conforme demonstrado pela Tabela 

1 e Figuras 5 e 7. 

Para trabalhos futuros, pretende-se validar o 

equipamento com a participação de voluntários, 

aplicando um protocolo de treino motor com 

auxílio de um profissional de fisioterapia. 

Este protocolo em desenvolvimento tem 

como objetivo avaliar o comportamento dos 

pacientes e sua adaptação ao biofeedback. Com 

isso, espera-se viabilizar a utilização do sistema 

no contexto da autonomia dos pacientes em 

tratamentos e possibilitar a telereabilitação [1]. 
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Resumo – A ultrassonografia magneto-motriz (USMM) combina magnetismo e ultrassom (US) para localizar 

regiões alvo marcadas com partículas magnéticas. Além disso, esta técnica pode ser utilizada para avaliação de 

tecidos biológicos, aplicando-se campo magnético pontual. Este campo interage com as partículas, provocando o 

surgimento de ondas-S. Analisando o comportamento das ondas-S, estimamos: Elasticidade e viscosidade do meio 

material. Esta técnica, denominada de ultrassonografia magneto-motriz por dispersão de ondas-S (USMMDS), 

vem sendo aplicada em meios marcados com nano-partículas magnéticas como uma nova técnica de caracterização 

mecânica. Contudo, estas técnicas magneto-acústicas ainda precisam ser implementadas na rotina clínica. Para 

este fim, estamos desenvolvendo uma plataforma de pesquisa, que sintetiza a instrumentação USMM em um fluxo 
de aquisição, processamento e análise de dados ultrassônicos. Primeiramente, os dados são adquiridos, 

estabelecendo predefinições através do software de aquisição. Em seguida, os dados são transferidos via TCP/IP 

para o software de processamento/análise, que produz as imagens de μ-deslocamento. Por fim, a interface 

disponibiliza ferramentas que permitem ao usuário obter os parâmetros mecânicos do meio material. A plataforma 

permitiu o desenvolvimento de predefinições e protocolos para geração de imagens USMM e USMMDS. Além 

disso, novos protocolos podem ser criados, viabilizando sua utilização em estudos clínicos.  

Palavras-chave: Ultrassom, Ultrassonografia magnetomotriz, Elasticidade, Viscosidade  
 

1. Introdução  

A ultrassonografia magneto-motriz (USMM) 

utiliza a técnica ultrassônica pulso-eco (PE) com 

alta taxa de quadros por segundo para mapear 

movimento induzido magneticamente. Este 

movimento surge a partir da interação de um 

campo magnético externo, que é aplicado em um 

meio marcado com partículas magnéticas [1], [2]. 

Uma variação desta técnica é a ultrassonografia 

magneto-motriz por dispersão de ondas-S 

(USMMDS), que avalia a elasticidade e a 

viscosidade de um meio material marcado com 

nano-partículas magnéticas [3]. O perfil do campo 

magnético aplicado é oscilatório, sendo trem de 

pulsos ou de ciclos senoidais com frequência entre 

50Hz e 250Hz. Após o deslocamento induzido, as 

ondas-S surgem da região marcada com as 

nanopartículas e, teoricamente possuem 

frequência central com o dobro da frequência do 

campo magnético aplicado [4]. O sucesso de uma 

implementação de fácil utilização desta técnica 

abre uma gama de oportunidades de aplicação 

clínica, por exemplo, localização de sementes de 

braquiterapia [5] e estimação da elasticidade e 

viscosidade de tecidos biológicos [6].  

Em ambas USMM ou USMMDS a sequência 

de pulsos magnéticos é aplicada de maneira 

sincronizada ao ultrassom PE. Dessa forma, 

μdeslocamentos magneticamente induzidos são 

mapeados. Recentemente, equipamentos 

comerciais de ultrassom denominados de 

interfaces de pesquisa em ultrassom - ultrasound 

research interface (URI) permitem acesso a 

quadros de ecos ultrassônicos em formato 

radiofrequência (RF), ou seja sem nenhum tipo de 

processamento. Assim, utilizando a técnica PE 

com alta taxa de quadros por segundo (i.e. > 

1000Hz), mapeamos o movimento magnético 

induzido e em seguida a propagação das ondas-S 

[7], [8]. Além disso, transdutores ultrassônicos 

comerciais phased array possuem frequência de 

1MHz até 15MHz, portanto a frequência de 

amostragem do sinal ultrassônico deve ser 

suficientemente alta (e.g. 40MHz). Este parâmetro 

é crítico no processamento dos quadros de ecos em 

imagens de deslocamento [9]. Quando estas 

condições são satisfeitas podemos obter imagens 

de deslocamento com 0,1μm de nível de ruído. Isto 

é possível aplicando-se algoritmos de speckle 

tracking [10], nos quadros de ecos adquiridos.  

A partir das imagens de deslocamento, 

obtemos o comportamento das ondas-S no meio 

material. Em seguida, por meio de análise, 

extraímos a velocidade de grupo, velocidade de 

fase e a atenuação, que são utilizados como 

parâmetros de modelos reológicos, por exemplo o 

modelo de Voigt [11]. Este modelo vem sendo 

utilizado para caracterização de tecidos biológicos, 

obtendo-se a partir dele, os valores de elasticidade 

µ1 (kPa) e viscosidade µ2 (Pa.s).  

Neste trabalho, apresentamos uma plataforma 

dedicada à técnica USMM/USMMDS, que 

sintetiza a tecnologia magneto-acústica 

VII SIIM / VI SPS-UNICAMP 5

Campinas, 21 a 23 de Outubro de 2015 FEEC - UNICAMP



previamente argumentada em um ambiente 

amigável visando futuras utilizações em estudos 

clínicos. Nós virtualizamos a instrumentação 

USMM, utilizando um ultrassom comercial para 

controlar a excitação magnética. Em nossa 

abordagem, desenvolvemos dois softwares 

conectados através de uma rede TCP/IP. Primeiro, 

para aquisição de dados (USMM-A) e 

posteriormente para processar os dados adquiridos 

em formato RF em imagens modo B e de 

deslocamento (USMM-PA). Além disso, o 

USMM-PA permite que sejam obtidos parâmetros 

mecânicos do material em estudo a através da 

análise das imagens geradas. Por fim, utilizamos a 

plataforma proposta para criar predefinições e 

protocolos padrão para aplicações em phantom das 

técnicas USMM e USMMDS.  

2. Materiais e Métodos

2.1. Sistema USMM 

O sistema USMM consistiu de um gerador de 

função (33522a, Agilent, California, USA), 

amplificador de áudio (Dynamic 20.000, 

Ciclotron, Brasil) acoplado a uma bobina 

cilíndrica de indução 9,5mH de raio interno 

22mm, raio externo 45mm e altura 89mm (Solen 

Inc., Canada) e um concentrador de campo 

magnético de raio 10mm colocado no eixo de 

simetria da bobina. O URI Sonix RP (Ultrasonix, 

Canada) foi acoplado a um transdutor phased 

array modelo L14-5/38 de 128 elementos e 

frequência central de 7,2MHz. Além disso, um 

computador externo (i7 @ 2.80 GHz, 12 GB 

DDR3, GeForce 660 Ti) foi conectado ao 

equipamento de ultrassom via TCP/IP (Figura 1). 

Figura 1. Representação do sistema USMM. 

2.2. Desenvolvimento de software  

O software de aquisição USMM-A foi 

desenvolvido utilizando as linguagens de 

programação C++ e Qt4 (Digia, Finland) e para 

acessar as funções de baixo nível do equipamento 

de ultrassom Sonix RP foi utilizado o kit de 

desenvolvimento Texo 5.7.4 (Ultrasonix, Canada). 

Ainda, para virtualizar o gerador de função foi 

utilizado o protocolo IVI-COM (IVI Foundation, 

USA). Neste software foram sintetizados todos os 

parâmetros de aquisição: Magnéticos e acústicos. 

Embora o hardware do Sonix RP seja limitado, a 

formação de feixe acústico de alta taxa de quadros 

por segundo foi implementada, utilizando a 

divisão por subsetores [12], que posteriormente 

eram concatenados para mostrar todo o campo de 

visão do transdutor.  

O software de processamento/análise 

USMM-PA foi desenvolvido utilizando 

MATLAB (MathWorks, USA). Neste software, 

implementamos o algoritmo de speckle tracking 

1D baseado em correlação cruzada com correção 

de pico por polinômio de grau dois [13] e análise 

de ondas-S [7]. 

2.3. Phantom 

O material utilizado para fabricação do phantom 

foi água miliQ, 6%-massa de gelatina bovina e 

2%-massa de nano-partículas magnéticas de óxido 

de ferro, que possuíam tamanho entre 25nm e 

50nm (Nanostructured & Amorphous Materials 

Inc). O material foi despejado em um container 

cúbico de altura 70mm.  

3. Resultados

3.1. USMM-A 

A Figura 2 mostra a interface gráfica de usuário do 

USMM-A. Esta aplicação proporciona ao usuário 

automatizar o sistema USMM. O aplicativo roda 

diretamente do equipamento de ultrassom.  

Figura 2. Interface gráfica de software USMM-A. 
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3.2. USMM-PA  

O software USMM-PA proporciona ferramentas 

para mostrar imagens em RF e Modo B, geração 

de imagens de deslocamento e proporciona um 

conjunto de ferramentas para análise e 

segmentação de ondas-S (Figura 3).  

 

 
Figura 3. Interface gráfica de software USMM-PA. 
 

3.3. Testes com phantom  

Os testes de validação da plataforma foram 

realizados usando o sistema da Figura 1 com o 

transdutor ultrassônico posicionado axialmente à 

direção da ação da força magnética. O sistema foi 

configurado com 1 ciclo de seno, frequência de 

excitação magnética de 100Hz, taxa de aquisição 

de quadros de 2000Hz, durante 50,0ms para uma 

profundidade de 70mm. Os parâmetros de 

processamento para obtenção de imagens de 

deslocamento foram janelas de 1mm e 

superposição de 75% por janela.  

Observando as imagens obtidas (Figura 4a-b) 

é evidente o ponto focal de ação da força 

magnética (Figura 4a) e onda-S se propagando 

(Figura 4b).  

 

 

Figura 4. Imagens de deslocamento (a) do ponto 
focal de ação da força magnética e (b) 
propagação de onda-S ao longo do phantom.  

As imagens de deslocamento mostram a onda 

cilíndrica com velocidade constante e a perda da 

amplitude ao longo do espaço, com amplitude 

máxima em torno de 30,0 μm. Após análise da 

onda-S, seguindo a mesma metodologia proposta 

em [7], obtivemos para a frequência de 200Hz, os 

valores de velocidade de grupo 4,6m/s, velocidade 

de fase 4,3m/s e atenuação 159Neper/m, 

permitindo, através do modelo de Voigt, a 

quantificação de μ1 e μ2, 7,74kPa e 2,24Pa.s, 

respectivamente.  

3.4. Predefinições padrão e protocolo  

USMM e USMMDS  

Dos resultados dos testes com phantons foi 

definido um modelo padrão para configuração do 

USMM-A e USMM-PA, que serve tanto para 

localização de partículas quanto para geração de 

ondas-S. Na Tabela 1 mostramos o conjunto de 

parâmetros que permitem a geração de imagens de 

deslocamento até 90mm de profundidade e nível 

de ruído em 0,5µm. 

Tabela 1. Predefinições padrão  
Configuração do software USMM-A para localização e 

geração de ondas-S  
Parâmetro  Valor  

Forma de onda  Seno  
Frequência do sinal magnético (Hz)  100  
Número de ciclos magnéticos  1  
Range de aquisição ultrassônica (mm)  30 – 90  
Frequência do ultrassom (MHz)  7.2  
Frequência de amostragem do ultrassom (MHz)  40  
Taxa de quadros (1/s)  2000  
Janela de processamento  1,0mm  
Superposição  75%  

 

Este resultado é o conjunto de parâmetros padrão 

predefinidos em ambos os softwares USMM-A e 

USMM-PA.  

4. Conclusão  

Neste artigo apresentamos uma plataforma de 

pesquisa para aplicações de ultrassonografia 

magneto-motriz. A plataforma compreendida por 

um software para aquisição (USMM-A) e outro 

para processamento e análise (USMM-PA) 

propiciou a fácil utilização do sistema USMM, 

permitindo uma rápida configuração 

experimental, que pode ser utilizada para 

caracterização mecânica de phantons. Além disso, 

este trabalho aperfeiçoou o sistema de laboratório 

da ultrassonografia magneto-motriz, porém mais 

aprimoramentos precisam ser aplicados para 

obtermos um sistema em tempo real de 
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caracterização mecânica por USMM, que possa 

ser utilizado em estudos clínicos.  
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Resumo – A Fibrose Cística (FC) é uma doença genética autossômica recessiva que afeta as funções de secreção 
das células epiteliais de vários órgãos, incluindo o trato respiratório, pâncreas exócrino, gastrointestinal, canais 
deferentes, sistema hepatobiliar e glândulas sudoríparas, gerando assim diversas comorbidades que culminam em 
morte. O teste diagnóstico mais fidedigno é a análise iônica quantitativa do suor produzido através da 
estimulação (Iontoforese) por pilocarpina, que consiste na coleta de suor após a estimulação por tempo 
preconizado de 10 minutos e posterior detecção de íons Cl- na amostra coletada. Apresenta-se neste trabalho 
nova versão, aperfeiçoada, de um equipamento indutor de sudorese. Um microcontrolador gerencia os diversos 

componentes do equipamento, gerando estímulos de corrente de 0 a 3 mA de valor eficaz, em corrente contínua 
constante (CCC) ou corrente contínua pulsada (CCP), com frequência variando de 100- a 3000 Hz. Durante a 
estimulação, os valores de tensão e corrente aplicados são captados e gravados em memória flash do tipo cartão 
micro SD para posterior análise. Os resultados dos testes de bancada e com voluntários mostraram que há 
variação da impedância da pele durante a estimulação. Mostraram ainda condições satisfatórias de indução de 
sudorese em voluntários.  
Palavras-chave: fibrose cística, iontoforese, corrente contínua constante, corrente contínua pulsada. 

1. Introdução

A Fibrose Cística (FC) é uma doença hereditária 

autossômica recessiva, que causa disfunção da 

proteína transmembrana ‘Cystic Fibrosis 
Transmembrane Conductance Regulator’ 

(CFTR). Essa proteína atua regulando a 

passagem de íons cloreto [Cl
-
] através da 

membrana celular. O CFTR faz parte da família 

de proteínas conhecida por canais de cloreto ou 

"canais de cloro" [9].  

     É uma doença que afeta células epiteliais de 
vários órgãos, incluindo o trato respiratório, 

pâncreas exócrino, intestinos, canais deferentes, 

sistema hepatobiliar e glândulas sudoríparas 
exócrinas [7][8][10]. A incidência da FC varia 

bastante entre populações do mundo, sendo que 

no Brasil é estimado 1 caso a cada 6.902 
nascidos vivos [13]. 

     Com o diagnóstico precoce e o tratamento 

adequado, tem sido possível elevar a expectativa 

de vida dos pacientes. Quando os primeiros 
pacientes com FC foram reconhecidos, na década 

de 40, a quase totalidade das pessoas afetadas 

falecia no primeiro ano de vida [2]. Atualmente, 
com o diagnóstico e o acompanhamento médico 

adequados, cerca da metade dos pacientes 

sobrevive à terceira década de vida [6]. 

     O método considerado padrão-ouro no 

diagnóstico da FC é a iontoforese com 
pilocarpina [4][5]. Esta técnica é baseada na 

aplicação, por meio de eletrodos específicos, de 

corrente elétrica de baixa intensidade 
unidirecional (corrente contínua) de forma a 

impulsionar a liberação de fármacos e eletrólitos 

através das membranas biológicas num processo 

de transferência transdermal de drogas [1]. 
     O estímulo elétrico é feito por meio de 

eletrodos sobre a pele com gaze umedecida ou 

outro meio que contenha solução de cloridrato de 
pilocarpina 0,05% (eletrodo positivo) e ácido 

sulfúrico 0,004N (eletrodo negativo) [3]. A 

intensidade da corrente aplicada pode variar 
entre 1,0 e 5,0 mA (valor RMS). O tempo de 

estimulação mínimo deve ser de cinco minutos e, 

em seguida, o suor é coletado por um período de 

30 a 40 minutos e enviado para a análise 
laboratorial para dosagem dos eletrólitos [4]. 

     Apresentamos, em trabalhos anteriores, 

resultados de protótipos que permitiam a 
aplicação de corrente elétrica para auxiliar na 

indução de suor [11][12] que, além de aplicar 

corrente elétrica contínua constante, permitiam a 

aplicação de corrente pulsada. Estes 
equipamentos foram modificados (hardware e 

software), alterando-se a forma de aplicação e 
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controle da corrente, medição e armazenamento 

de corrente e tensão no ponto de aplicação 

(interface eletrodo-pele) e de fontes de 

alimentação do circuito. O novo equipamento foi 
testado em laboratório e está em vias de ser 

enviado para diversos centros de referência em 

FC no Brasil, permitindo sua avaliação em 
estudos clínicos. 

     Neste artigo, apresenta-se a nova versão do 

equipamento e um estudo preliminar sobre a 
defasagem tensão-corrente observada durante 

aplicação de corrente contínua pulsada sobre a 

pele. 

2. Materiais e métodos

O equipamento mostrado em [12] sofreu 

modificações em hardware e grandes alterações 
de software. A Figura 1 mostra o diagrama em 

blocos do novo protótipo. 

Figura 1. Diagrama em blocos do protótipo atual (ver 

descrição de cada bloco no texto). 

     O protótipo foi desenvolvido a partir de um 
microcontrolador de 8 bits, PIC18F46K80 (bloco 

6). O display e os botões (bloco 9), agora com 

visual diferenciado, permitem que o usuário 
selecione as opções disponíveis para a 

estimulação. 

     O bloco 1 é um circuito oscilador com 

frequência fixa de 20 MHz que alimenta um 
Gerador de Função (GF – bloco 2), circuito 

responsável pela geração dos sinais de tensão CC 

(Contínua Constante) e CP (Contínua Pulsada). 
     O sinal amplificado e modulado no bloco 3 

(MA) é convertido pelo bloco 4 (V/I) para o seu 

respectivo valor em corrente elétrica por um 
circuito integrado transmissor de corrente (que 

age como fonte de corrente controlada de 0 a 20 

mA) e é conduzido pelos cabos e eletrodos. São 

produzidas correntes com frequências ajustáveis 
de 100 a 3000 Hz e amplitude ajustável de 0,5 a 

3,0 mA RMS (a passos de 0,1 mA). 

     O bloco 7 contém um circuito de medição, 
formado pelo conversor A/D interno do 

PIC18F46K80 e circuitos para medida de tensão 

e corrente baseados em resistores de precisão e 

resistência shunt. Este circuito faz a aquisição 

sincronizada dos sinais de tensão e corrente 

vistos na interface eletrodo-pele, com taxa de 
amostragem de 10 vezes a frequência do sinal de 

corrente aplicada. 

     Os dados de tensão e corrente instantâneos 
obtidos são armazenados em memória flash do 

tipo micro SD a cada "t" segundos, período em 

que o aparelho inicia a aquisição de um grupo de 
32 valores de tensão e 32 de corrente e os grava 

no cartão micro SD. Este tempo é ajustável e 

varia de 0,8 a 2,0 segundos.  

     O bloco 8 é a fonte de alimentação do 
sistema, que é proveniente de quatro baterias 

recarregáveis de polímero de lítio com valores 

nominais de 1,5 V @ 2700 mAh cada, no padrão 
AA. 

     O software embarcado no protótipo foi 

desenvolvido para gerenciar e executar as 
diversas funções. Foram utilizados a plataforma 

MPLABX IDE (v2.35) e o compilador XC8 (v 

1.34), ambos gratuitos e disponíveis no site da 

Microship
®
. 

     Após o usuário selecionar os valores 

desejados, o software inicia a rotina de execução 

de teste, que abre um arquivo no cartão micro SD 
e, neste, salva as características selecionadas para 

a estimulação (amplitude, frequência da corrente 

etc.). Então, as variáveis de controle são 

iniciadas, carregam-se os valores de amostragem 
do conversor A/D e ativam-se as Interrupções e 

Timers (Timer 0 e 1). As variáveis selecionadas 

são mostradas na tela, bem como o número do 
teste (N) e a estimulação tem início. O valor 

RMS da corrente aplicada é constantemente 

calculado pela Eq. 1 e, se é diferente do valor 
selecionado, o teste é cancelado. Se a corrente 

está correta, os dados são capturados e salvos no 

cartão micro SD, até o fim do teste/estímulo. A 

figura 2 contém o fluxograma desta sequência 
para melhor visualização. 


T

RMS dtti
T

=I
0

2 )(
1

 (1) 

sendo IRMS a corrente em RMS, T é o período e 

i(t) é a forma de onda da corrente. 

3. Resultados e Discussão

Alguns protótipos da nova versão do hardware 
do equipamento já estão disponíveis e mais 

outros estão sendo montados, num total de 14 

aparelhos a serem distribuídos a centros de 
referência em FC no Brasil (Comitê de Ética em 

Pesquisa nº #80430/2012). Os testes em 

laboratório foram finalizados e os centros 
aguardam recebimento do aparelho. A imagem 
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do novo equipamento pode ser visualizada na Figura 3  

 
Figura 2. Fluxograma de Rotinas Internas do Software

 
Figura 3. Nova versão do equipamento indutor 

de sudorese (EES200) 

     Com o equipamento desenvolvido, foram 

feitos testes em laboratório com um voluntário e 

o resultado é exposto na Figura 4, com as formas 
de onda de tensão (em amarelo) e corrente (em 

azul) obtidas por meio de osciloscópio. Na 

Figura 4, já é possível notar que existe 
defasagem (cerca de 160 µs) entre tensão e 

corrente, levantando-se o questionamento acerca 

da influência da capacitância do conjunto pele-

eletrodo-eletrólito sobre tais medidas, enfoque de 
estudos futuros. 

     Na estimulação realizada para adquirir os 

dados das Figuras 5 e 6 foram utilizados 1mA de 
amplitude (RMS), 1kHz de frequência, 0,8s de 

tempo entre aquisições de uma corrente 

triangular. As informações foram gravadas em 
cartão micro SD e os gráficos mostrados foram 

construídos utilizando a ferramenta Excel. 

 
Figura 4. Tensão (amarelo) e corrente (azul) 

medidas com aplicação da forma de onda 
triangular – teste realizado em voluntário 

     A Figura 5 mostra um gráfico comparativo 

entre a tensão aplicada na pele de um voluntário 

(azul) e a aplicada apenas  entre  os eletrodos 
(vermelho), com gaze umedecida entre eles (com 

soluções de pilocarpina 0,05% e ácido sulfúrico 

0,004N). A Figura 6 mostra comparativo entre os 
dados obtidos da aplicação de corrente na pele de 

um voluntário (em verde) e em um resistor de 

1KΩ (em preto). Nota-se queda acentuada da 
tensão aplicada na pele em relação à tensão 

aplicada no resistor e eletrodos, aplicando-se a 

mesma corrente, indicando que existe um fator 

intrínseco da pele, além do resistivo, a 
desencadear tal comportamento.

 

 
 

 

 
 

 

 

Figura 5. Gráfico de tensão comparando corrente triangular aplicada na pele (azul) e nos eletrodos 
com gaze umedecida (vermelho)

Tensão (V) 

Tempo (s) 
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Figura 6. Gráfico de tensão comparando corrente 

triangular aplicada na pele (verde) e em um 

resistor de 1KΩ (preto) 

     Atualmente, os testes em laboratório estão em 
fase final. A próxima etapa consistirá de testes in 

vivo em diversos centros de -referência em FC e 

análise das informações de corrente e tensão a 
partir destes testes. 

4. Conclusões

Nova versão, aperfeiçoada, de um equipamento 

indutor de sudorese foi construído e os resultados 

de testes preliminares permitem afirmar que o 
dispositivo induz sudorese, além de ser possível 

observar variação de impedância por efeito 

capacitivo na interface eletrodo-eletólito-pele. 
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Resumo – Este artigo tem como objetivo apresentar o desenvolvimento de um equipamento eletrônico de titulação 

coulométrica para a determinação da concentração de cloretos em amostras de suor coletadas de pacientes. Esse parâmetro 

fisiológico é utilizado pelos médicos para o diagnóstico da doença genética conhecida por fibrose cística. Serão apresentados 

resultados preliminares da avaliação do equipamento. 

Palavras-chave: titulação, coulometria, fibrose cística, teste do suor. 

1. Introdução

A Fibrose Cística (FC) é uma doença genética 

hereditária, que causa uma disfunção da proteína 

transmembrana conhecida por ‘cystic fibrosis 

transmembrane conductance regulator’ (CFTR). 

Essa proteína atua regulando a passagem de íons 

de cloro (cloretos) através da membrana celular. 

As manifestações dessa doença incluem 

problemas respiratórios, digestivos e 

reprodutivos. 

Quando as primeiras fibroses císticas foram 

reconhecidas, na década de 40, a quase totalidade 

das pessoas afetadas falecia no primeiro ano de 

vida. Atualmente, com o diagnóstico e o 

acompanhamento médico adequado, cerca da 

metade dos pacientes sobrevivem à terceira 

década de vida [8]. 

Os pacientes afetados por essa doença 

apresentam uma elevação na quantidade de 

cloretos presentes no suor, e é esse indicador, 

juntamente com a análise clínica, que define o 

diagnóstico. 

No Brasil, o Programa Nacional de Triagem 

Neonatal (PNTN) inclui a fibrose cística como 

umas das doenças a serem identificadas na 

triagem neonatal através de exame de sangue 

(teste do pezinho). Se essa triagem der positiva 

para a FC, o resultado deve ser confirmado pelo 

teste do suor [6]. 

Existem vários métodos químicos que podem 

ser utilizados para se fazer quantificação de 

cloretos. Os mais usuais são a condutimetria, o 

volumétrico, notadamente o conhecido por 

método Schales&Schales [9] e a coulometria. 

A condutimetria é um método qualitativo, e 

não quantitativo, que mede a condutividade do 

suor de forma não seletiva; com base na 

condutividade do suor, infere-se a quantidade de 

cloretos em termos de uma solução equivalente 

de cloreto de sódio. 

O método de Schales&Schales é baseado na 

titulometria manual, onde a quantidade de 

cloretos é determinada estequiometricamente a 

partir do volume do reagente adicionado. 

A coulometria é um método eletroquímico 

em que uma corrente é aplicada no titulado 

(suor) por meio de eletrodos, causando uma 

reação química no analito (cloretos). O valor da 

corrente aplicada e o tempo de aplicação definem 

a quantidade de elétrons que participaram da 

reação e, por consequência a quantidade de 

analito reagido. Esse método é baseado nas leis 

de Faraday da equivalência eletroquímica. Ele é 

considerado um método de grande precisão e 

exatidão e, no campo da metrologia química, é 

considerado um método primário para 

determinação da quantidade de substância [1]. 

No campo clínico, a coulometria era o método 

indicado pela Clinical and Laboratory Standards 

Institute [3], organização reconhecida interna-

cionalmente na definição de procedimentos e 

padrões de análises clínicas. 

Com base nessa análise, foi escolhido o 

método coulométrico como o que deveria ser 

implementado pelo equipamento. 

2. Materiais e Métodos

O equipamento que realiza a titulação 

coulométrica para a determinação de cloretos 

utiliza um eletrodo de prata (anodo), que é 

consumido gradativamente a cada uso, e um 

segundo eletrodo (catodo) que pode ser feito de 

prata ou platina [2][4][7]. Os eletrodos são 

imersos em um eletrólito aquoso constituído de 

ácido nítrico, ácido acético e um pouco de 

gelatina. Uma quantidade precisa do suor é 
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adicionada ao meio e se faz passar uma corrente 

pelos eletrodos. Essa corrente vai desencadear as 

reações químicas descritas na Eq.1, 2 e 3. 

Anodo: 

Ag0
(s) → Ag+

(aq) + e– (1) 

Ag+
(aq) + Cl–

(aq) ⇄ AgCl(s) (2) 

Catodo: 

 2H+
(aq) + 2e– →  H2(g) (3) 

No anodo, a corrente elétrica faz com que a 

prata do eletrodo perca elétrons (oxidação), os 

íons de prata formados, que são solúveis, se 

dissolvem na solução. Esses íons, ao se 

encontrarem com íons de cloro, combinam com 

eles, formando cloreto de prata que se precipita, 

por ser insolúvel. No lado do catodo, como a 

solução utilizada é ácida, a reação que ocorre é 

de redução dos cátions de hidrogênio, formando 

gás hidrogênio. 

Essas reações vão continuar até que a reação 

(2) comece a não ocorrer devido à escassez de 

íons de cloro. A partir desse momento, a 

concentração de íons de prata começará a 

aumentar, indicando o ponto de parada do 

processo. A determinação da quantidade de íons 

na amostra é feita pela Eq.4: 

zF

It
n  (4) 

onde: n é a quantidade de íons de prata 

liberados, que é equivalente à quantidade de íons 

de cloro, I é a corrente, t é o tempo de aplicação 

da corrente, z é a valência da elemento do 

eletrodo (no nosso caso 1) e F é a constante de 

Faraday (96.485 C/mol). 

No caso específico do suor, dependendo do 

processo utilizado para a coleta, a amostra que 

chega para ser analisada foi previamente diluída 

e isso precisa ser levado em conta. A fórmula 

final para a concentração de cloretos no suor do 

paciente é: 

 
tc

adc
suor

VV

VV

F

It
=Cl

)( 
(5) 

onde: Vc é o volume do suor que foi coletado, 

Vad é o volume de água adicionada ao suor e Vt é 

o volume do titulado que foi colocado no

equipamento. 

A detecção do ponto de equivalência, que é 

definido como o momento em que a quantidade 

de Ag+ liberada é igual ao de Cl– na solução, é 

feito por um segundo par de eletrodos, chamados 

de eletrodos indicadores. Ao se alimentar esses 

eletrodos com uma tensão abaixo do potencial de 

decomposição da prata, a corrente circulante, na 

ordem de unidades a dezenas de microamperes, 

varia linearmente com a concentração de Ag+ na 

solução. Esse método é conhecido como 

amperometria. 

Para se conseguir ter um ponto de parada 

bem definido, antes de se colocar o analito, é 

feita uma liberação de prata no reagente 

(titulação do blank). Dessa forma é criado um 

offset positivo na leitura dos eletrodos 

indicadores. Quando o analito for titulado, o 

ponto de parada será quando a corrente 

indicadora for igual à corrente final da titulação 

do blank. Esse método permite, também, 

eliminar íons de cloreto contaminantes que 

eventualmente estejam depositados nos eletrodos 

ou no meio ácido. 

Para melhorar as respostas estática e 

dinâmica do sistema eletroquímico, em especial 

dos eletrodos indicadores, o meio deve ser 

agitado continuadamente. 

Para melhorar a sensibilidade de detecção do 

ponto de equivalência, a reação inversa da Eq.2 

deve ser inibida. Para isso, a titulação é feita em 

um meio contendo ácido acético e ácido nítrico, 

que reduz a solubilidade do cloreto de prata. 

A validação inicial do equipamento foi feita 

com soluções preparadas de cloreto de sódio para 

simular o suor. 

 Foram preparados os materiais químicos 

consumíveis nas seguintes proporções: 

Reagente ácido: 1,0l água desmineralizada, 

250ml ácido acético glacial, 25ml ácido nítrico 

concentrado a 65%. 

Gelatina: 6g de gelatina diluída em 1l água 

desmineralizada. 

Padrões: soluções aquosas de NaCl em 

concentrações de 1 e 10 mM. 

As titulações foram feitas em um béquer de 

10ml, sendo utilizados 7ml do reagente ácido e 4 

gotas de gelatina.  

Foram realizadas titulações de cada padrão 

em volumes diversos para simular a faixa da 

quantidade de íons cloreto esperada para a 

operação do equipamento. As dosagens dos 

padrões foram feitas com o uso de pipetas.  
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3. Resultados e Discussões 

O equipamento eletrônico que foi desenvolvido é 

composto por três partes [5]: um dispositivo de 

controle microprocessado, um agitador 

magnético e o conjunto com os dois pares de 

eletrodos (figura 1). 

O dispositivo de controle possui um display 

de cristal líquido e um teclado de membrana para 

fazer a interface com o operador. Internamente 

ele possui uma fonte de corrente que alimenta os 

eletrodos coulométricos e uma fonte de tensão 

que polariza os eletrodos indicadores com uma 

tensão de 0,2V. As correntes das duas fontes são 

monitoradas continuamente durante e titulação. 

O software do microcontrolador foi 

desenvolvido em linguagem C e é responsável 

pelo controle completo do equipamento, 

incluindo a seleção e monitoramento da corrente 

dos eletrodos coulométricos, tratamento digital 

dos sinais adquiridos, controle do agitador, 

contagem do tempo da titulação e o cálculo e 

apresentação dos resultados. 

O agitador que foi desenvolvido é do tipo 

magnético e foi projetado para trabalhar com um 

béquer de 10ml. Ele é composto de um motor e 

um conjunto de ímãs que, por acoplamento 

fazem uma barra magnética colocada dentro do 

béquer girar em velocidade controlada. 

 

 

 

Figura 1. Equipamento utilizado: 1-controlador, 
2-agitador, 3-eletrodos, 4-bequer, 5-pipeta 
 

O conjunto dos quatro eletrodos foram 

montados em um suporte que se acopla no 

béquer (figura 2). Os eletrodos são feitos de fio 

de prata com diâmetro de 1,5mm e comprimento 

exposto de 12mm. A disposição dos eletrodos foi 

definida de forma a deixar os eletrodos 

indicadores próximos um do outro e os eletrodos 

coulométricos distantes. 

O equipamento permite ainda que os dados 

coletados sejam armazenados em um cartão de 

memória SD para posterior análise. 

 

 

 

Figura 2. Montagem dos dois pares de 
eletrodos. 

 

Os resultados obtidos nos testes de validação 

inicial do equipamento foram comparados com 

os valores esperados (tabela 1). 

 

Tabela 1. Resultados obtidos 

 

 

4. Conclusões 

Dos métodos de determinação da quantidade de 

cloretos em amostras de suor, o que se mostrou 

mais adequado para ser implementado em um 

equipamento foi o da coulometria. O 

equipamento foi projetado, montado e está em 

fase de testes de validação. As medidas 

realizadas indicam que o equipamento tem 

potencial para atingir os requisitos da aplicação 

pretendida. Mais medidas com padrões e com 

amostras de suor serão feitas para comprovar a 

repetibilidade e confiabilidade do equipamento. 
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Resumo – Neste trabalho é apresentada uma avaliação experimental da formatação probabilística para aplicação
em transmissão óptica em altas taxas utilizando formato de modulação DP-16QAM. Como foco principal,
apresenta-se o processo de geração das constelações não uniformes, bem como a sua validação experimental em
back-to-back.

Palavras-chave: formatação probabilística, transmissão óptica, constelações não uniformes.

1. Introdução

A popularização dos serviços de Internet vem exer-
cendo, nas redes de telecomunicações, uma con-
tínua necessidade de aumento de capacidade. Os
sistemas de comunicações ópticas se mostram como
a principal solução para suprir essa demanda por
maior taxa de transmissão. A utilização de formatos
de modulação de alta ordem vêm se estabelecendo
como uma forma de aumentar a eficiência espec-
tral. Como o canal óptico é limitado em potência,
devido aos efeitos não-lineares, torna-se necessária
a otimização da sinalização utilizada, maximizando
a capacidade sem aumentar a potência lançada [2].
No esquema de transmissão óptica convencional, a
sinalização empregada é uniforme, ou seja, cada
ponto da constelação é igualmente provável para ser
enviado, não levando em consideração a energia dos
símbolos gerados. Neste trabalho, será explorada
a ideia de uma sinalização não uniforme, na qual
a probabilidade de ocorrência de símbolos depende
de sua energia [4]. A formatação probabilística e
a geométrica são duas possibilidades propostas na
literatura para otimizar a sinalização. Na primeira
são geradas constelações não equiprováveis em uma
grade regular, enquanto que a segunda produz sím-
bolos com a mesma probabilidade, mas com espaça-
mento não equidistante. Entre as principais vanta-
gens da formatação probabilística em relação à ge-
ométrica está a aplicação do mesmo DAC (Digital-
to-Analog Converters) e dos algoritmos de DSP
(Digital Signal Processing) utilizados com conste-

lações uniformes.

A formatação probabilística foi avaliada em [2]
e [6]. Em [2], é proposto e simulado um esquema
de modulação codificada utilizando LDPC (Low-
Density-Parity-Check) com formatação probabilís-
tica para sistemas ópticos. Em [6], é apresentada a
simulação da formatação probabilística empregando
codificação turbo para constelações QAM (Quadra-
ture Amplitude Modulation).

Nesse artigo, nós avaliamos experimentalmente
a formatação probabilística para aplicação em trans-
missão óptica em altas taxas utilizando o for-
mato de modulação DP-16QAM (Dual Polarization
Quadrature Amplitude Modulation). Como con-
tribuição principal, será apresentado o processo de
geração das constelações não uniformes, bem como
a sua validação experimental em back-to-back. Com
o melhor de nosso conhecimento, essa é a primeira
demonstração em laboratório da formatação proba-
bilística em nível mundial. Este trabalho encontra-
se assim organizado. A Seção 2. apresenta o pro-
cesso de geração das constelações não uniformes. A
Seção 3. apresenta o arranjo experimental utilizado.
A Seção 4. traz os resultados parciais do experi-
mento. Por fim, a Seção 5. apresenta as conclusões
e perspectivas de trabalhos futuros.

2. Formatação probabilística
Nesta seção, será apresentado o processo de gera-
ção da formatação probabilística seguindo uma dis-
tribuição não uniforme. Como citado anteriormente,

VII SIIM / VI SPS-UNICAMP 17

Campinas, 21 a 23 de Outubro de 2015 FEEC - UNICAMP



a formatação probabilística consiste na geração de
símbolos não equiprováveis em uma grade regular.

Supondo-se para um dado alfabeto discreto de
entrada com M elementos Ak, a informação mú-
tua entre a entrada do canal X e a saída Y , em
bits/símbolo, é [5]:

I(X;Y ) =

M−1∑
k=0

Pr(Ak)

∫ ∞

−∞
ρY |Ak

(y|Ak)

.log2[
ρY |Ak

(y|Ak)∑M−1
l=0 Pr(Al)ρY |Al

(y|Al)
]dy,

(1)

em que Pr(Ak) é a probabilidade de geração do
símbolo Ak e ρY |Ak

(y|Ak) é a função densidade de
probabilidade da saída do canal dado que o símbolo
Ak foi enviado. Para um canal AWGN (Additive
White Gaussian Noise) com variância σ2, a função
densidade de probabilidade é dada por:

ρY |Ak
(y|Ak) =

1

2πσ2
e

−|y−Ak|2

2σ2 , (2)

Normalmente, considera-se que todos os símbo-
los ocorrem com a mesma probabilidade. Contudo,
pode-se maximizar a informação mútua I(X;Y )
definindo a distribuição que modela a geração dos
símbolos:

C = maxPr(Ak)I(X;Y ) , (3)

Nós chamamos C de capacidade restrita,
definida como a máxima informação mútua permi-
tida para um determinado formato de modulação. A
capacidade C pode ser aproximada seguindo a dis-
tribuição de Maxwell-Boltzmann, dada por:

Pr(Ak) =
1∑

Ak
e−λ|Ak|2

e−λ|Ak|2 , λ ≥ 0 (4)

A constante λ pode ser otimizada numerica-
mente, variando seu valor em função da SNR
(Signal-to-Noise Ratio). Para isso, variou-se o λ es-
colhendo o valor que maximizava a informação mú-
tua em cada nível de SNR, conforme apresentado
na Figura 1.

Figure 1. Otimização de λ da distribuição de
Maxwell-Boltzmann para o formato de modu-
lação DP-16QAM.

Figure 2. Conjunto de valores ótimos de λ para
o formato de modulação DP-16QAM.

O conjunto de valores ótimos de λ para o for-
mato de modulação DP-16QAM é apresentado na
Figura 2.

De posse dos valores ótimos de λ, calculou-se,
para cada valor de SNR, as probabilidades dos sím-
bolos utilizando a Equação 4. A Figura 4 mostra um
exemplo das probabilidades calculadas em função
da constelação 16QAM. Percebe-se, claramente,
que os símbolos do raio mais interno, que apresen-
tam menor energia, exibem maior probabilidade de
serem gerados.

Com os valores de probabilidades apresentados
na Figura 4, aplicou-se o procedimento de Huff-
man [3], obtendo um código binário, como desta-
cado na Figura 4. Utilizando esse código, gerou-se
uma sequência binária, mapeando os bits do código
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Figure 3. Informação mútua para os formatos
de modulação DP-16QAM e DP-64QAM.

de Huffman para Gray. A Figura 5 apresenta um
exemplo de constelação não uniforme.

A Figura 3 apresenta o ganho da formatação
probabilística para diferentes formatos de modu-
lação utilizando as probabilidades de Maxwell-
Boltzmann e de Huffman.
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Figure 4. Probabilidades de símbolos e código
de Huffman para o formato de modulação
16QAM.

Figure 5. Constelação 16QAM não uniforme.

3. Arranjo experimental
O arranjo utilizado no experimento é formado por
dois blocos, conforme ilustrado na Figura 6. O

primeiro bloco, denominado de transmissor, é for-
mado por um ECL (External Cavity Laser) centrado
em 1549.55 nm com largura de linha inferior a 100
kHz e um controlador de polarização. O laser é en-
tão modulado, utilizando um modulador IQ com di-
versidade de polarização, no qual quatro linhas ex-
ternas com sinais elétricos de 32 GBd, resultando
em uma taxa de 256 Gb/s, gerados por um DAC,
cuja taxa de amostragem é de 64 GSa/s, e um con-
junto de drivers. Os dados carregados no DAC são
provenientes de um DSP, cujo diagrama de blocos
é apresentado na Figura 7. Primeiro, gera-se uma
sequência binária. Os dados gerados são mapea-
dos do código de Huffman para a código de Gray.
Após isso, é feito o mapeamento para os símbo-
los da constelação 16QAM. O conjunto de símbo-
los complexos passa por uma re-amostragem e uma
filtragem digital Nyquist com fator roll-off de 0.1.

O sinal óptico gerado é amplificado por um
EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifier) e acoplado
com uma fonte de ruído ASE (Amplified Sponta-
neous Emission). Em seguida, parte do sinal óp-
tico é enviada para um OSA (Optical Spectrum An-
alyzer) e a outra parte é enviada para o receptor co-
erente.

O segundo bloco do arranjo, denominado recep-
tor, é formado por dois PBS (Polarization Beam
Splitter), cuja função é separar as polarizações X e
Y do sinal recebido e do LO (Local Oscillator). Pos-
teriormente, é feito o batimento de ambas as polari-
zações do sinal recebido e do LO na híbrida de 90o,
responsável pela demodulação do sinal óptico. As
saídas das híbridas são enviadas para um conjunto
de fotodetectores balanceados, convertendo os cam-
pos ópticos em sinais elétricos. Por fim, os sinais
elétricos são amostrados por um ADC (Analog-to-
Digital Converters), cuja taxa de amostragem é 160
GSa/s, e tratados por um conjunto de algoritmos
de DSP, que incluem (i) deskew e ortonormaliza-
ção, (ii) recuperação de relógio, (iii) equalização
dinâmica e (iv) recuperação de portadora.

4. Resultados
Nesta seção, serão apresentados os resultados par-
ciais em back-to-back. Primeiramente, foi definida
uma faixa de OSNR (Optical Signal-to-Noise Ra-
tio) para o experimento. Em seguida, calcularam-
se os valores de SNR utilizando a relação encon-
trada em [1]. Com os valores de SNR calculados,
geraram-se as constelações não uniformes (como
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Figure 6. Diagrama de blocos do arranjo ex-
perimental utilizado.

Figure 7. Diagrama de blocos do DSP.

retratado na seção 2.). A OSNR do experimento
foi variada e as constelações foram recebidas. A
Figura 8 apresenta as constelações recebidas com e
sem formatação probabilística para uma OSNR de
14 dB. Percebe-se uma densidade maior de pon-
tos no centro, região que apresenta os símbolos de
menor energia.

5. Conclusões
Neste trabalho, foi apresentada a avaliação experi-
mental da formatação probabilística para aplicação
em transmissão óptica em altas taxas utilizando
formato de modulação DP-16QAM. Como con-
tribuição principal, foi apresentado o processo de
geração das constelações não uniformes, bem como
a sua validação experimental em back-to-back. Com
o melhor de nosso conhecimento, essa foi a primeira
demonstração em laboratório da formatação proba-
bilística em nível mundial. Os resultados parci-
ais mostraram a recepção das constelações não uni-
formes no arranjo experimental utilizado. Como
trabalho futuro, pretende-se estender a avaliação
experimental para o formato de modulação DP-
64QAM e analisar o impacto da formatação probabi-
lística nos algoritmos de DSP utilizados no receptor.
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Resumo – Este trabalho propõe o uso de algoritmos de policiamento de tráfego para analisar o desempenho 

utilizando o canal downlink de redes 4G. Para este fim, foram utilizados algoritmos reguladores de tráfego como 

o balde furado (Leaky Bucket). Inicialmente foi investigada a eficiência de três algoritmos de policiamento 

existentes na literatura para a modelagem do tráfego. Em seguida, com o tráfego policiado, analisou-se através 

de três tipos de estratégias de escalonadores de pacotes no canal de downlink conhecidos como PF (Proportional 

Fair), M-LWDF (Maximum Largest Weighted Delay First) e EXP-PF (Exponential Proportional Fair) algumas 

métricas de QoS em redes 4G (vazão e perdas de pacotes). Os resultados obtidos através de simulações 

mostraram melhora no desempenho de uma rede 4G. 

Palavras-chave: Tráfego de Rede, Algoritmos de Policiamento, Redes 4G. 

1. Introdução 

Questões sobre o desenvolvimento da 

tecnologia 4G também chamada de LTE (Long 

Term Evolution) estão relacionadas com o 

aumento da demanda das comunicações e a 

necessidade de velocidades de transmissão cada 

vez mais elevadas nas redes móveis.  

Com o objetivo de melhorar a qualidade de 

serviços utilizando o canal downlink em redes 

4G, acreditamos que a análise e a supervisão do 

aproveitamento da capacidade total de largura de 

banda de rede deva ser realizada. Para isto, 

existem na literatura diversos algoritmos de 

policiamento de tráfego, conhecidos como 

reguladores de balde furado. A função desses 

algoritmos é regular o tráfego do usuário de 

acordo com as condições impostas pelo SLA 

(Service Level Agreement). 

Baseado nessa perspectiva, este trabalho tem 

por finalidade utilizar três algoritmos de 

policiamento de balde furado, para analisar o 

desempenho de uma rede 4G. Dessa forma, serão 

utilizados os algoritmos de escalonamento 

downlink de pacotes conhecidos como PF 

(Proportional Fair), M-LWDF (Maximum 

Largest Weighted Delay First) e EXP-PF 

(Exponential Proportional Fair). Para alcançar 

esse objetivo e determinar o controle 

diferenciado de métricas de QoS. 

O trabalho está organizado da seguinte forma: 

A Seção II descreve as principais características 

de três algoritmos de policiamento de tráfego. A 

Seção III mostra três principais estratégia de  

escalonadores de pacotes do canal downlink de 

redes 4G. Na Seção IV são apresentados os testes 

experimentais.  Finalmente na Seção V as 

conclusões assim como trabalhos futuros são 

apresentadas. 

2. Algoritmo de Policiamento 

O policiamento de tráfego verifica o 

condicionamento da capacidade de toda largura 

de banda na rede, assim, quando há ultrapassem 

do limite de tráfego contratado, ocorrera o 

descarte dos pacotes. Este policiamento pode 

considerar modelos limitantes de trafego 

(Processos envelopes - (PE)) para o trafego de 

chegada de pacotes acumulados.  

Para um processo envelope determinístico, a 

função limitante A(t) é definida pela equação [1]. 

],[sup)(ˆ
0

tssAtA
s




  (1) 

em que s e t representam intervalos de tempo e A 

o fluxo de tráfego de entrada. 

Neste trabalho será usado inicialmente o 

algoritmo de balde furado, que analogamente é 

comparado com o balde de tamanho "S" com um 

furo pequeno no fundo como mostra na Figura 1 

[2]. A mesma idéia é aplicada a pacotes, cujo 

objetivo desse algoritmo é converter um fluxo 

desregulado em uma sequência de fluxo regular 

de pacotes de tamanho fixo.  

 
Figura 1 (a) Balde furado com água  (b)  Balde furado com 

pacotes [2]. 
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Para este trabalho pretende-se utilizar os 

seguintes algoritmos de policiamento existente 

na literatura: 

 Balde Furado (Leaky Bucket - L1): É
dado pela seguinte equação [3]: 

StatL )(1 (2) 

em que:  t é o instante de tempo; a é a média do 

tráfego de entrada,S o tamanho do balde (buffer). 

 Balde Furado Fractal (Fractal Leaky

Bucket - L2): É um mecanismo de policiamento 

introduzido por [1] é baseado no conceito de 

modelagem fBm (fractional Brownian motion) 

de processo de trafego de pacotes. 

StktatL H  )(2  (3) 

em que: H parâmetro de Hurst [4],  é o desvio 

padrão, k constante relacionada á probabilidade 

de violação do processo envelope  (no valor de 

6x10
-6

) . [5] 

ln2k  (4) 

 Mecanismo de policiamento de Chegada
Multifractal (Multifractal Arrival Policing 
Mechanism – L3): Tem seu processo envelope 
baseado no processo de chegada com limite 
Multifractal (MFBAP-Multifractal Bounded 
Arrival Process) descrito por [3] e [4]. O 
processo envelope do algoritmo proposto é dado 
por: 

S+tk+ta=(t)L H(t)3 (5) 

em que: H(t) representa os expoente de Hölder. 

3. Escalonadores de Pacotes do 

Sistema 4G

Nesta seção serão apresentados de forma 

resumida os escalonadores do canal downlink 

bastante usados e propostos na literatura 

referente à tecnologia 4G. Dentre os quais se 

podem citar: PF, M-LWDF e EXP-PF. Eles 

validarão as métricas de QoS, como a vazão e a 

taxa de perdas de pacotes.  

 Proportional Fair: O escalonador de
pacotes PF é um dos mais conhecidos e 
pesquisados para a rede LTE [6], cuja finalidade 
é propor melhor garantia de QoS de forma 
equitativa para todos os usuários da rede. Esse 
procedimento é satisfeito devido a um bom 
balanceamento entre a vazão e equidade dos seus 
usuários, sendo descrito pela expressão: 

)(

)(

)(

i

i

i
R

r
w  (6) 

em que: )(ir  é a taxa de dados instantânea do 

usuário e )(iR  é vazão media do usuário 

 Maximum Largest Weighted Delay First -
MLWDF: 
O escalonador de pacotes MLWDF foi 
desenvolvido para suportar múltiplos fluxos de 
dados de múltiplos usuários, atendendo diferentes 
requisitos de QoS, prioriza os fluxos com maior 
atraso, além de considerar a melhor condição de 
canal em relação a seus níveis médios, é dado 
pela seguinte expressão: 

)(

)(

)(

)(

)(

log

i

i

t

i

i

i
R

r
Ww




  (7) 

em que:  )(i  é o limite de atraso de pacote, 

)(i probabilidade máxima de atraso, tW

primeiro pacote a ser transmitido na fila, que 

excede o limite de atraso. 

 Exponential Proportional Fair- EXP-PF:
O escalonador de pacotes EXP-PF suporta 
aplicações multimídias com modulação e 
codificação adaptativa, que consiste na técnica de 
aumentar a capacidade e maximizar a taxa de 
dados dos sistemas de comunicação moveis, 
onde os parâmetros de transmissão do sinal, tais 
como, modulação, taxa de código são 
dinamicamente adaptados as condições do canal. 
é dado pela seguinte expressão: 
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em que: i  é a relação entre o limite de atraso 

de pacote e a probabilidade máxima de atraso. 

4. Testes Experimentais

Nesta seção são destacados os procedimentos 

e a descrições do sistema de simulação, as 

principais características estatísticas da série de 

tráfego utilizada são apresentadas na Tabela 1 

foram realizadas para fluxos de vídeos 

disponíveis em [7]. Essa sequência foi obtida 

com a codificação de cenas da série Foreman no 

padrão MPEG4. 

Tabela 1: Parâmetro de Simulação 
Serie de Tráfego Foreman_h264_128k 

Valor mínimo (Xmin)(bytes) 39 

Valor médio  (X̅)(bytes) 644.1563 

Valor máximo (Xmax)(bytes) 11569 

Variância (σ²)(bytes) 1.4456e+06 

Parámetro de  Hurst (H) 0.500 

VII SIIM / VI SPS-UNICAMP 22

Campinas, 21 a 23 de Outubro de 2015 FEEC - UNICAMP



 Comparações entre os processos envelopes

dos algoritmos de policiamentos

Nas simulações, utilizaram-se as mesmas séries 

de tráfego para algoritmos L1, L2, e L3, [8] onde 

o intervalo de tempo entre amostras foi fixado

em 40ms, S (igual ao valor da média da série de 

tráfego em bytes) em 644.1563 bytes para a série 

de tráfego Foreman_h264_128k, ε igual a 6x10
-6

, 

para todos os algoritmos de policiamentos 

analisados. Os resultados podem ser vistos na 

Figura 2. 

Figura 2: Comparação entre os processos de envelope 

Para a avaliação do desempenho dos 

algoritmos de escalonamento PF, M-LWDF e 

EXP-PF em canal downlink de 4G, serão testados 

no simulador LTE-SIM de código aberto [9], 

[10].  

As simulações são realizadas em um cenário 

de cluster de 7 células considerando o raio de 

cobertura de 1km, incluindo em cada célula, um 

eNodeB (envolved NoveB), um MME /GW 

(Mobility Management Entity /Gateway) e um 

conjunto de 5 até 40 usuários (UE), distribuídos 

uniformemente. Um resumo dos parâmetros 

utilizados na simulação é apresentado na Tabela 

2. 
TABELA 2: Parâmetros de Simulação –LTE-sim 

Parâmetros Valor Utilizado 

Largura de Banda 10 MHz 

Mobilidade 3 Kmh e 120kmh 

Escalonador PF, M-LWDF, EXP-FAIR 

Número de Células 7 

Estrutura de Frame FDD, 10ms de duração de frame 

Raio de Cobertura 1 km 

Número de Usuários (UE) 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 

Atraso Máximo 100 ms 

Vídeos Taxa de 128 kbps 

Simulador LTE-sim e Matlab 

A. Perda de Pacotes de fluxo de Vídeo 

As Figuras 3, 4, 5 e 6 apresentam os valores de 
porcentagem da perda de pacotes em relação à 
variação do número de usuários UE para o canal 
downlink do sistema 4G, com fluxos de vídeos 
sem policiamento e com policiamento, para os 
escalonadores de pacotes PF M-LWDF e EXP-
PF, com mobilidade de usuário de 3km/h e 
120km/h. 
Na Figura 3, mostra os valores de perda de 
pacotes para fluxo de sinal de vídeo sem 

policiamento.  É possível observar que os valores 
permanecem próximos para todos os 
escalonadores até 15 usuários. Além disso, o 
escalonador PF com mobilidade de 120 km/h 
apresenta uma maior variação de perda de 
pacotes, comparado a os demais escalonadores 
com mobilidades distintas. 

Figura 3: Perda de Pacotes para fluxo de vídeo sem 
policiamento 

Nas Figuras 4, 5 e 6, mostram os valores de perda 

de pacotes para fluxo de sinal de vídeo com 

policiamento. É possível observar que a medida 

que o número de usuários aumentam as perdas 

tende a crescer, porém de forma diferente 

dependendo do tipo de escalonador utilizado. 

Figura 4: Perda de Pacotes para fluxo de vídeo com 
policiamento L1 

Figura 5: Perda de Pacotes para fluxo de vídeo com 
policiamento L2 

Figura 6: Perda de Pacotes para fluxo de vídeo com 
policiamento L3 

B. Vazão de fluxos de Vídeos 

As Figuras 7, 8, 9 e 10 apresentam os valores 

da vazão em relação à variação do número de 

usuários UE no canal downlink do sistema 4G, 
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com fluxos de vídeos sem policiamento e com 

mobilidade dos usuários de 3km e 120km. 

Na Figura 7, mostra os valores de vazão para 

fluxo de vídeo sem policiamento, observamos 

que, os valores médios da vazão revelam 

diferença entre todos os escalonadores de pacotes 

a medida que aumenta o número dos usuários. 

Pode-se observar que com a velocidade de 3km/h 

o escalonador M-LWDF apresenta melhor

desempenho no fluxo, comparado com a figura 3 

o escalonador M-LWDF de 3km/h mostra baixa

porcentagem de perda de pacotes. 

Figura 7: Vazão para fluxo de vídeo sem policiamento 

Figura 8: Vazão para fluxo de vídeo com policiamento L1 

 
Figura 9: Vazão para fluxo de vídeo com policiamento L2 

Figura 10: Vazão para fluxo de vídeo com policiamento L3 

5. Conclusões e Trabalhos Futuros

O trabalho proposto avalia o desempenho de 
rede 4G, usando tráfegos policiados. Para isso 
foram empregados algoritmos de policiamento 
denominados “baldes furados”. Com o tráfego 

regulado, foram analisadas as métricas de vazão 
e perdas de pacotes no simulador LTE-sim de 
redes 4G. Os resultados tentativos obtidos com o 
policiamento do tráfego mostram uma melhora 
na qualidade de serviço. Portanto acreditamos 
que a utilização dos algoritmos reguladores de 
tráfego em canal downlink de redes 4G venha a 
contribuir com o desenvolvimento dessa 
tecnologia. 

Para os trabalhos futuros, pretende-se analisar 
outros tipos algoritmos de policiamentos com 
fluxos de pacotes multimídia, além disso, deseja-
se testar outros tipos de escalonadores, para 
diferentes cenários de simulação, com a 
finalidade de alcançar maior vazão a fim de 
melhorar a eficiência das redes 4G. 
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Resumo – Na convergência com a Internet, a implementação de interatividade em dispositivos inteligentes
tem um papel importante na evolução dos padrões de televisão digital. A nível mundial, diversos grupos vêm
desenvolvendo padrões de televisão híbrida, os quais fazem a integração de sistemas de radiodifusão e às redes
de banda larga. Neste sentido, o projeto Global ITV [9], envolvendo instituições brasileiras e da Comunidade
Europeia, visa desenvolver e integrar o padrão HbbTV com o Sistema Brasileiro de Televisão Digital (SBTVD).
O presente trabalho apresenta um modelo de transmisão harmônica do fluxo de transporte contendo aplicações
carrossel Ginga e HbbTV simultaneamente, conseguindo assim a coexistência entre elas.

Palavras-chave: SBTVD, Ginga, HbbTV, GlobalITV, Televisão híbrida.

1. Introdução

1.1. Início da TV digital no Brasil

Nos anos 90, a Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel) iniciou os trabalhos para
implementar a televisão digital (DTV) no Brasil.
Entre os anos 1998 e 2000, estudos comparativos
coordenados pela Socidedade Brasileira de En-
genharia de Televisão (SET) e pela Associação
Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão
(ABERT) foram realizados entre os sistemas ATSC
(Advanced Television System Comitee) criado
pelos Estados Unidos, o DVB-T (Digital Video
Broadcasting Terrestrial), pela União Europeia, e o
ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting
Terrestrial), pelo Japão.
Em 2006, foram feitas as recomendações para o
padrão ISDB-Tb. Para codificação e modulação,
foram adotadas as mesmas técnicas utilizadas no
sistema japonês ISDB-T, por serem consideradas as
mais avançadas dentre os três padrões existentes.
O ISDB-Tb incluiu ainda novidades, como o uso
do padrão de codificação de vídeo H.264, em
detrimento do MPEG-2 utilizado nesses padrões, o
middleware Ginga, desenvolvido especificamente
para o novo sistema brasileiro, e o uso de diversas
tecnologias para as comunicações via canal de
interatividade.

Em dezembro de 2007, na cidade de São Paulo,
as primeiras transmissões do ISDB-Tb começaram

a ser feitas. Até o fim de 2009, todas as capitais
estaduais foram incluídas na cobertura da TV
digital. As outras cidades vêm progressivamente
iniciando as transmissões do sinal de TV durante
desde então [1].

O Ministério das Comunicações estabeleceu,
em julho de 2014, as várias cidades e datas para
o chamado switch-off, o desligamento das trans-
missões analógicas de TV. Entre 2016 e 2018, a
migração das cidades brasileiras à recepção exclu-
siva do sinal digital acontecerá gradualmente. De
acordo com o mesmo ministério, a condição para a
realização do desligamento das transmissões de TV
analógica é que, ao menos, 93% das residências já
recebam o sinal digital de televisão terrestre.[2]

1.2. TV interativa híbrida no Brasil
Televisão híbrida é aquela que integra o serviço
tradicional de radiodifusão e o serviço de banda
larga. O usúario pode decidir entre opções e navegar
entre diferentes programações e serviços utilizando
o controle remoto ou outro método de entrada
oferecidos pelos set-top boxes ou televisores.[3]

Tais receptores, tem um componente chamado
middleware que tem por finalidade prover uma ca-
mada de transparência de implementação, supor-
tando diferentes combinações de hardware e sis-
temas operacionais. Desta forma, a criação das apli-
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cações interativas para o Ginga não obriga os de-
senvolvedores a conhecer os diferentes modelos de
receptores (set-top boxes) e suas características.

As aplicações interativas podem ser transmitidas
tanto pelo ar, através da radiodifusão (broadcast)
juntamente com a programação comum da tele-
visão, como pela rede de internet (broadband),
caso a televisão esteja conectada à esta rede. Uma
vez recebida a aplicação, o usuário pode interagir
com a mesma e, caso seja necessário o envio de
informações à emissora ou servidor e aplicações,
este poderá ser feito somente se o televisor estiver
conectado à internet, uma vez que o sinal de
broadcast é unidirecional. Esta combinação de dois
tipos de comunicação (broadcast e broadband)
caracteriza os receptroes híbridos.

Na Europa nasceu um sistema consolidado de
televisão híbrida, o HbbTV [4], o qual está imple-
mentado em vários países europeus, a maior pene-
tração encontra-se na Alemanha, onde praticamente
a metade dos receptores de televisão tem o HbbTV
incorporado. Atualmente, a versão mais recente do
padrão é o HbbTV 2.0.

O HbbTV é um modelo específico de tele-
visão híbrida e foi desenvolvido sobre o padrão
DVB e proporciona um mecanismo que integra dois
serviços, o broadcast e broadband.

• Por intermédio da rede broadcast ou de ra-
diodifusão, o terminal recebe o conteúdo
na forma tradicional e também são enviadas
informações de sinalização da aplicação de
interatividade.

• Através da rede broadband, o receptor é
conectado à Internet, o que permite esta-
belecer uma comunicação bidirecional en-
tre os usuários dos terminais aos provedores
das aplicações, tornando possível o envio e
recebimento de conteúdo.

O HbbTV é esquematizado na Figura 1. Este
trabalho mostra que sua abragência pode ser exten-
dida à TV híbrida brasileira aderente ao ISDB-Tb.

2. Geração do Transport Stream
Foi utilizado o software open source Open
Caster [5] na geração do fluxo de transporte e
o cartão modulador DTA-2111 da empresa Dek-
tec [6].

Figure 1. Esquema geral do padrão HbbTV

Visando a realização de testes de convivência en-
tre os sistemas, utilizou-se um arquivo de áudio e
um arquivo de vídeo de autoria própria e formata-
dos aos padrões de codificação do MPEG-4 (H.264
e HE-AAC). De acordo com a norma MPEG, os
fluxos de áudio e vídeo comprimidos em formato
de Elementary Stream (ES) foram divididos em pa-
cotes de 64kB de comprimento denominados Packe-
tized Elementary Stream (PES). Em seguida, os pa-
cotes PES foram fragmentados em pacotes de 188
bytes denominados Transport Stream (TS), que são
multiplexados com conteúdos interativos e transmi-
tidos através da placa moduladora. Para este fim,
foi definida a estrutura das tabelas Program Specific
Information (PSI) de acordo com o padrão SBTVD.

2.1. Inclusão da aplicação Ginga no
Transport Stream

Membros da equipe do projeto desenvolveram
uma aplicação Ginga usando a linguagem Nested
Context Language (NCL) de acordo à norma [10].
Esta aplicação foi convertida em um fluxo de
pacotes TS e inserida em um carrossel de objetos
sinalizado dentro de uma Application Information
Table (AIT), este carrossel foi gerado utilizando a
ferramenta oc -update.sh configurada de acordo a
[7] com os seguintes parâmetros:

oc_update.sh app_ginga 0x0C 1 2004 2

A Tabela 1 apresenta detalhes destes parâmet-
ros. Este carrossel da aplicação Ginga foi multi-
plexado com os TS de áudio, vídeo e das tabelas
PSI e transmitidos através da placa moduladora a
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um receptor de TV, de acordo com [7]. Na Figura
2 mostra-se a aplicação Ginga em execução.

Table 1. Geração do objeto carrosel.
Parâmetro Descrição

oc-update.sh
Ferramenta do OpenCaster para
geração do carrosel de objetos.

appginga
A pasta que contém a aplicação
Ginga.

0x0C
Faz referência ao association tag
do carrosel gerado.

1
Número de versão do módulo
gerado.

204 PID do carrosel.
2 Número ID do carrosel.

Figure 2. Transport Stream com aplicação
Ginga

2.2. Inclusão da aplicação HbbTV no
Transport Stream

Para a inclusão da funcionalidade HbbTV, foi sinal-
izada na tabela PMT, através de um stream loop item
adicional, a existência de uma segunda tabela AIT,
que por sua vez carrega a informação da aplicação
HbbTV.

Os principais parâmetros do stream_loop_item
adicionado na PMT estão indicados na Tabela 2

Na tabela AIT adicional, dedicada para a apli-
cação HbbTV, é indicado um número PID diferente
do PID da AIT Ginga e que vai ser indicado para
a escrita das tabelas. Esta informação inclui dados
próprios da aplicação como o endereço URL, nome
da página de início, bem como informação de sinal-
ização.

Os principais parâmetros da AIT de HbbTV es-
tão indicados na Tabela 3.

Table 2. Insersão da funcionalidade HbbTV na
tabela PMT
Parâmetro Valor Descrição

stream_type 5
Indica que vai ser

utilizada uma
tabela AIT.

elementary_PID 2002

Indica o número
PID utilizado para
referir à aplicação,

neste caso 2002

aplication_type 0x0010
Indica que é uma
aplicação HbbTV.

Figure 3. Transport Stream com aplicação
HbbTV

3. Resultados
Os testes realizados e os resultados preliminares
obtidos em laboratório mostram a convivência har-
mônica entre os sistemas ISDB-Tb e HbbTV, am-
bos conteúdos podendo ser transmitidos em mesmo
fluxo de sinal, sem que haja problemas de interoper-
abilidade. A sinalização de aplicações HbbTV não
interfere em receptores interativos convencionais do
ISDB-Tb disponíveis no laboratório, bem como a
transmissão de aplicações Ginga não interfere no re-
ceptor híbrido HbbTV utilizado nos testes da fabri-
cante europeia Tara [8].

Pelo fato da não existência de um Set Top Box
(STB) ou televisão no mercado Brasileiro que su-
porte a ambas as funcionalidades Ginga e HbbTV
simultaneamente, a visualização das aplicações foi
testada separadamente.

Para visualizar a aplicação Ginga, o TS foi re-
produzido diretamente por uma televisão comer-
cial com suporte para Ginga como é visualizado na
Figura 2.

Por outro lado, para a visualização da apli-
cação HbbTV foi utilizado o STB desenvolvido pela
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Table 3. Inserção da funcionalidade HbbTV -
Tabela AIT

Parâmetro Valor Descrição

application_type 0x0010

Indica que vai
ser utilizada uma

aplicação
HbbTV.

protocol_id 1
Indica que vai
ser utilizado
DSM-CC.

transport_protocol

_label 1
Indica que vai
ser utilizado
DSM-CC.

application_name

_descriptor appli_name
Indica o nome da

aplicação.
simple_application

_location_descrip appli_path
Indica a página

de inicio da
aplicação.

TARA [8] o qual suporta o SBTVD e as funcionali-
dades HbbTV, como é visualizado na Figura 3.

Naturalmente para a realização de provas exaus-
tivas de interoperabilidade, será necessária a con-
cepção de suites de testes apropriadas, que está além
do escopo deste trabalho.

4. Conclusões
O desenvolvimento e implementação de funções
híbridas no sistema brasileiro de televisão digital
vai permitir uma interatividade mais direta entre os
usuários e os radiodifusores, alem disso poderiam
ser implementados novos modelos de negócios. O
padrão escolhido e utilizado foi o HbbTV como
parte do projeto Global ITV, atualmente em anda-
mento.

Para o desenvolvimento do presente trabalho
foram realizados testes utilizando-se diferentes
métodos de integração das tabelas PSI para a coex-
istência de aplicações Ginga e HbbTV, foi escolhida
a opção de utilização de duas tabelas AIT, uma para
HbbTV e outra para Ginga com seu próprio valor
de PID indicando que são inclusas aplicações Ginga
e HbbTV. Assim foi obtido como resultado a visu-
alização das aplicações carrossel Ginga e HbbTV
numa mesma transmissão sem ocorrências de prob-
lemas de interoperabilidade.

Como trabalhos futuros, serão inclusãs apli-
cações de segunda tela, as quais são de grande in-
teresse na utilização de funções híbridas.
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Resumo – A inserção da radiografia computadorizada (CR) possibilitou a redução de artefatos causados pelo
processamento químico de “revelação” de imagens, contudo, esses benefícios só são mantidos quando realizado
a  correta  manutenção  dos  dispositivos  envolvidos  no  processo  de  digitalização.  O  alto  custo  do  material
necessário  para  a  manutenção  preventiva  dos  Image  Plates é,  geralmente,  a  justificativa  utilizada  pelas
instituições hospitalares. O objetivo da pesquisa é a elaboração de um plano de manutenção preventiva que
utilize materiais de menores custos. O estudo foi realizado no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de
Uberlândia (HCUFU) e foi adotada a metodologia de testar e analisar a utilização de três grupos de materiais de
limpeza e higienização selecionados a partir da análise do datasheet do produto recomendado pela fabricante dos
equipamentos de CR utilizados no HCUFU. O grupo de materiais que apresentou melhores resultados foi o que
continha lenços de polipropileno e uma solução preparada com 70% de álcool  isopropílico e  30% de água
deionizada.  Como  resultado  final  foi  elaborado  o  plano  operacional  de  manutenção  preventiva  com  o
detalhamento dos materiais e processos a serem realizados.
Palavras-chave: Radiografia Computadorizada, Image Plate, Manutenção Preventiva.

1. Introdução

O  avanço  tecnológico  no  processamento
de  imagens  radiográficas  teve  uma  aceleração
significativa  na  última  década  que  foi
impulsionada  pela  necessidade  de  solucionar
problemas relacionados à perda de qualidade nas
imagens  obtidas  no  processamento  químico  dos
filmes causada “pela contaminação dos químicos,
ou  por  problemas  relacionados  à  limpeza  das
câmaras escuras e das telas intensificadoras, pois a
poeira  causa  artefatos  nos  filmes”  [1].  Outra
problemática  se  deve  ao  fato  que  o  filme
convencional  é  simultaneamente  o  “receptor  da
imagem,  meio  de  visualização  e  meio  de
armazenagem em longo prazo” o que limita, entre
outros fatores,  o contraste da imagem [1].  Nesse
contexto,  com  a  inserção  da  radiografia
computadorizada (CR), há cerca de duas décadas,
propiciou-se a eliminação do filme convencional e
possibilitou-se  o  uso  de  recursos  de  pós-
processamento digital  da imagem, o que reduz a
necessidade de repetição dos exames.

O  processo  de  aquisição  de  imagem em
CR é semelhante  ao processo com uso de filme
convencional,  diferenciando-se  pela  substituição
do filme convencional por uma placa de fósforo,
Image  Plate (IP),  que  oferece  o  fenômeno  de
Luminescência  Opticamente  Estimulada  (OSL),
emissão  de  luz  por  um  cristal  opticamente
estimulado  após  a  absorção  de  radiação  pelo
material exposto à radiação [2]. A “revelação” da

imagem não é realizada por um processo químico
sendo substituída por um processo automático de
conversão analógica para digital por meio de um
dispositivo  destinado  ao  processo  que  também
gerencia  os  dados  do  paciente  às  imagens
capturadas  e  armazenadas.  O mesmo dispositivo
realiza a tarefa de apagar a imagem excitada pela
luz  na  placa,  deixando-as  prontas  para  serem
reutilizadas [2].

A vida  útil  de  um IP é,  em média,  sete
anos,  variando  de  acordo  com  a  fabricante.
Contudo,  os  benefícios  da  radiografia
computadorizada  quanto  à  redução  de  artefatos
causados  pelo  processo  de  captura  e  aquisição
dependem do correto manuseio e da realização de
manutenção  dos  dispositivos  que  compõem  o
processo  de  digitalização,  principalmente  no
gerenciamento dos Image Plates.

A manutenção preventiva é a aplicação de
um  conjunto  de  medidas  e/ou  processos
preestabelecidos de inspeções, ajustes e limpezas
que possuem como objetivo a prevenção de falhas
no  funcionamento  de  algum equipamento.  Deve
ser  aplicada  em  períodos  em  que  antecede  o
aparecimento  das  falhas.  Esses  períodos  são
determinados a partir do estudo dos históricos de
falhas  ou  das  recomendações  no  manual  do
fabricante. 

A  manutenção  preventiva  nos  IP’s  é
baseada em processos de limpeza e higienização
com o objetivo de retirar resíduos como poeira que
se  depositam  na  placa  e  no  recipiente  de
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armazenamento  da  placa.  Contudo,  o  material
destinado  e  indicado  pelas  fabricantes  para  a
realização  das  manutenções  preventivas  é
considerado de alto custo o que resulta na dispensa
da  realização  dessas  manutenções  com  a
justificativa de falta de recursos financeiros para a
aquisição do material. 

Dessa forma, o objetivo dessa pesquisa é a
elaboração de um plano de manutenção preventiva
para Image Plates que utilize materiais de menores
custos  e  atenda  os  objetivos  destinados  ao
procedimento.

2. Metodologia

O  estudo  foi  realizado  no  Hospital  de
Clínicas  da  Universidade  Federal  de  Uberlândia
(HCUFU),  no  setor  de  diagnóstico  por  imagem
(Propedêutica).  Em  2013,  ocorreu  no  setor  a
implantação  da  radiografia  computadorizada  em
substituição  do  uso  de  filme  convencional.  O
hospital  adquiriu  119  IP’s  da  fabricante  AGFA
distribuídos nos tamanhos 18x24, 24x30 e 35x43,
sendo  110  destinados  ao  uso  em  raios-X
convencional  e  9  para  mamografia.  Dessa
aquisição foram colocados para utilização 46 IP’s
para raios-X convencional, 9 para mamografia e o
restante foi reservado para substituições dos IP’s
que  forem  danificados  com  o  uso.  Não  há  no
hospital  nenhum  procedimento  de  manutenção
preventiva para os IP’s justificando-se a falta de
recurso  financeiro  para  a  compra  do  material
recomendado pela fabricante.

Em dois anos de implantação do sistema
CR  no  hospital  encontram-se  quatro  IP’s  com
danos que impossibilitam a utilização,  três  deles
para  uso  em  raios-X  convencional  e  um  para
mamografia.  Dois  desses  IP’s  para  uso
convencional não possuem a placa, pois não foram
encontradas.

O  material  recomendado  pela  fabricante
AGFA é o PROSAT® [3], em orçamento enviado
para o setor no ano de 2013, o produto possuía o
custo de R$ 900,00 para um pacote de 50 lenços.
Cada  lenço  pode  ser  usado  para  a  limpeza  de
diversos  IP’s  caso  seja  utilizado  de  forma
consecutiva.

Para o estudo de alternativas do produto foram
considerados produtos de limpeza e higienização
convencionais (álcool em gel, lenços umedecidos)
e  o  estudo  do  datasheet disponibilizado  pela
fabricante  do  PROSAT® [4]  para  análise  da
composição do produto. Os testes foram realizados
em duas placas danificadas, uma destinada a uso
geral,  tamanho  35x43,  e  outra  destinada  para

mamografia,  tamanho  18x24.  Cada  material  foi
testado separadamente durante uma semana.

Materiais propostos:
1. Lenços  umedecidos.  Composição:

água  purificada,  propilenoglicol,
lanolina,  cocamidopropil  betaína,
polissorbato,  EDTA,  metilparabeno,
fragrância bronopol e vitamina E;

2. Papel  toalha  e  álcool  em  gel,
composição:  álcool  70%,  álcool
isopropílico,  propilenoglicol,
aminometil  propanol,  carbômero,
metilparabeno, perfume, água;

3. Lenços  de  polipropileno,  solução  de
70% de álcool isopropílico e 30% de
água  deionizada  e  pincel  de  cerdas
macias.

3. Resultados e Discussão

A utilização de lenços umedecidos apresentou,
visualmente, alto índice de resíduos na placa com
a apresentação de manchas. 

A aplicação de álcool em gel com toalhas de
papel  apresentaram  bons  resultados  visuais  nos
primeiros  dias  de  teste,  mas  posteriormente
resultou em manchas menores que as apresentadas
com a utilização de lenços umedecidos.

Já  a  aplicação  da  solução  de  álcool
isopropílico  e  água  deionizada  com  lenços  de
polipropileno e o uso de pincel para retirada do pó
no  recipiente  de  armazenamento  foi  a  que
apresentou melhor resultado visual na eliminação
de resíduos e é, também, o material que mais se
assemelha a composição do material indicado pela
fabricante  dos  IP’s.  O custo  dos  materiais  ficou
estabelecido em cerca de R$ 40,00 reais para: 50
lenços  de  polipropileno,  1  litro  da  solução  de
álcool isopropílico e água deionizada e um pincel.
A economia com a nova alternativa de materiais
foi de aproximadamente 95,5%.

Todo  o  estudo  resultou  em  um  plano
operacional de medidas que descreve em detalhes
os  materiais  e  os  procedimentos  que  devem ser
adotados  para  a  realização  correta  e  segura  da
manutenção preventiva.

Segue o plano operacional:

1. Condições/Materiais Necessários
 Pincel com cerdas macias;
 Solução de 70% de álcool  isopropílico e

30% de água deionizada;
 Lenços de polipropileno.

2. Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
 Luvas;
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 Máscara.

3. Descrição das Atividades
Para  maior  agilidade  e  economia  no

processo,  a  manutenção  deve  ser  realizada
com o maior número de Image Plates possível.

Limpeza da Placa:

1. Destrave os grampos do cassete e retire a
placa pela borda com cuidado.

Figura 1 - Descrição dos componentes externos da Image
Plate [4].

2. Posicione  a  placa  em  superfície  plana,
limpa e sem relevos.

3. Borrife a solução no lenço.
4. Passe  o  lenço  com  cuidado  de  forma

retilínea  e  uniforme nas  duas  superfícies
da placa.

5. Deixe  a  placa  secar  com  a  superfície
branca para cima durante 10 minutos para
que os solventes se evaporem.

6. Verifique se ainda há partículas de poeira.
7. Caso  ainda  exista  alguma  partícula  em

algum  dos  lados  da  placa,  repita  os
procedimentos 4, 5 e 6 novamente.

8. Repita  os  passos  1  ao  7  nas  placas
seguintes.

Limpeza do cassete:

1. Borrife a solução novamente no lenço.
2. Passe o lenço por toda superfície externa 

do cassete.
3. Com o pincel de cerdas macias, espane 

toda a parte interna do cassete sem a placa.
4. Certifique-se que não há nenhum resíduo 

de pó ou qualquer outro componente 
dentro do cassete.

5. Caso ainda haja algum resíduo, repita os 
procedimentos 3 e 4.

Montagem do Image Plate:

1. Com o cassete aberto, pegue a placa e vire-
o  de  modo  que  o  lado  branco  esteja
orientado para o lado preto do cassete.

Figura 2 - Descrição dos lados da placa do Image Plate [4].

2. Certifique-se  que  o  lado  com  descrição
BACK  SIDE esteja  virado  para  a  tampa
vermelha do cassete.

3. Feche  a  tampa  e  observe  os  grampos
travando a cassete.

4. Caso seja observado alguma dificuldade ou
o travamento não ocorra, reporte a situação
para o responsável do setor.

4. Conclusões

Com o desenvolvimento do plano operacional
para  a  realização  da  manutenção  e  a  opção  de
utilização de materiais de baixo custo, conclui-se
que não há mais justificativas para a dispensa da
manutenção preventiva dos IP’s.

Na busca por avaliar a melhoria na qualidade
da  imagem  após  a  realização  das  manutenções,
para trabalhos futuros deve-se realizar um estudo
comparativo  por  meio  da  classificação  da
qualidade  das  imagens  obtidas  em  IP’s  com  a
manutenção  preventiva  realizada  e  IP’s  sem  a
realização da manutenção preventiva.
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Resumo – A análise de imagens médicas por meio de técnicas de visão computacional tornou-se bastante 

promissora, principalmente pelo fato de aperfeiçoar a acurácia diagnóstica de diversas patologias. A 

segmentação de vasos sanguíneos pulmonares é de bastante auxílio na detecção de cardiopatias pulmonares. A 

hipertensão pulmonar e o câncer são exemplos de doenças que podem ser diagnosticadas com menor 

subjetividade ao realizar a segmentação e extração de atributos de vasos sanguíneos pulmonares.  Neste trabalho, 

são segmentados os vasos sanguíneos pulmonares em imagens de tomografia computadorizada do tórax 

utilizando Crescimento de Regiões 3D (CR3D) controlado por uma função de pertinência gaussiana. Os 

resultados obtidos pelas segmentações são analisados por meio de uma análise dos coeficientes de similaridade e 

sensibilidade. 

Palavras-chave: crescimento de regiões 3D, vasos sanguíneos, TC do tórax, segmentação.

1. Introdução 

A importância do estudo de patologias 

pulmonares é evidente, visto a ocorrência em 

grande parte da população mundial [7].  

Dentre as doenças que atingem os vasos 

sanguíneos pulmonares destaca-se a hipertensão 

pulmonar, observada de forma frequente, sendo 

efeito de uma série de patologias que afetam o 

ventrículo esquerdo e a drenagem venosa 

pulmonar [5].  

Neste contexto, diversos projetos de visão 

computacional são desenvolvidos com intuito de 

prover um auxilio ao diagnóstico, tal como 

podem ser observados nos trabalhos de Kaftan et 

al [4], Félix [1] e Zhu [9].  
Este trabalho tem por objetivo a segmentação 

dos vasos sanguíneos pulmonares de imagens de 

TC do tórax através do método CR3D controlado 

por uma função de pertinência gaussiana. A 

avaliação do algoritmo, bem como seu 

desenvolvimento foi realizado com a colaboração 

de dois médicos especialistas. Salienta-se que 

não foram utilizadas imagens de exames com 

presença de contraste intravenoso. 

1.1. Imagens de Tomografia 

Computadorizada do Tórax 

A menor representação espacial de uma 

imagem bidimensional (2D) é o pixel. Todavia, 

como é considerada uma análise tridimensional 

(3D) das imagens de TC, o voxel é a definição da 

menor unidade dimensional da imagem [3]. 

Algumas imagens adquiridas por TC são 

caracterizadas pela presença de contraste 

intravenoso. Isso é feito por uma substância, que 

ao ser inserida por meio de injeção intravenosa, 

realça os vasos sanguíneos permitindo uma 

melhor visualização [8]. 

Não obstante ao fato de prover uma melhor 

visualização dos vasos, essa substância pode 

causar reações adversas no organismo como 

insuficiência renal, manifestações 

cutaneomucosas (prurido), eritema, náuseas, 

vômitos, dentre outras [8].  

1.2. Crescimento de Regiões 3D 

Para aplicação genérica do algoritmo 

Crescimento de Regiões, inicialmente é fixada 

uma região de interesse 𝑅 podendo esta ser 

subdividida em 𝑛 regiões 𝑅1, 𝑅2, 𝑅3, … , 𝑅𝑛 com 

as seguintes características [3] 

⋃ 𝑅𝑖 = 𝑅,

𝑛

𝑖=1

 

(1) 

 

𝑅𝑖 é uma região conectada, 𝑖 = 1,2,3, . . , 𝑛, 
(2) 

 

𝑅𝑖 ∩ 𝑅𝑗 = ∅, para todo 𝑖 e 𝑗, 𝑖 ≠ 𝑗, 

(3) 

 

𝑃(𝑅𝑖) = 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑜, para 𝑖 = 1,2, … , 𝑛, 
(4) 

 

𝑃(𝑅𝑖 ∪ 𝑅𝑗) = 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑜, para 𝑖 ≠ 𝑗 

(5) 
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A propriedade 𝑃(𝑅𝑖) é uma definição lógica 

sobre um conjunto de pontos 𝑅𝑖. A equação 1 

indica que todos os voxels da imagem devem 

pertencer a uma região. A equação 2 informa que 

os pontos de uma região devem ser 

obrigatoriamente conectados. A equação 3 indica 

que as regiões devem ser disjuntas. Percebe-se na 

equação 4 que as propriedades dos voxels de uma 

mesma região devem ser semelhantes. 

Finalmente, a equação 5 informa que não 

existem regiões com propriedades idênticas. 

É ilustrada na Figura 1 a aplicação básica do 

algoritmo CR3D. Considerando uma máscara 

volumétrica 3 × 5 × 5, em que as propriedades 

de cada voxel são diferenciadas por meio de 

atribuição de cores. Dessa forma, os voxels de 

cor branca possuem propriedade A e os de cor 

cinza, propriedade B. É atribuída a cor vermelha 

à semente.  

Nesse exemplo, deseja-se segmentar os 

voxels com propriedade A. Este método de 

segmentação baseia-se primordialmente em 

análise de similaridade na vizinhança da 

semente. Dessa forma, esta deve ser localizada 

em posição estratégica para melhor desempenho 

do algoritmo.  

A escolha da semente é visualizada na Figura 

1(a). A próxima etapa é analisar a vizinhança da 

semente. Os voxels vizinhos com propriedade A 

passam a possuir o mesmo rótulo da semente e, 

por conseguinte, obtêm-se uma região 

volumétrica inicial constituída agora por diversas 

sementes. Na Figura 1(b) é ilustrado o resultado 

da análise da vizinhança da semente.  

Esse processo é iterativo. A verificação é 

realizada na vizinhança dos voxels que na 

iteração anterior foram inseridos a região de 

interesse. Na Figura 1(c) é mostrado o resultado 

da segmentação. Nesse exemplo ocorreu o caso 

de voxels com propriedade A que não foram 

segmentados. Isto acontece devido ao fato de os 

voxels não serem conectados a região e sejam 

caracterizados como vizinhos. 

 
(a)               (b)                (c) 
Figura 1. Ilustração do CR3D. a) 

determinação da semente em vermelho b) 
primeira iteração do CR3D c) resultado final da 

segmentação 

2. Metodologia 

O processo de segmentação dos vasos é 

constituído por três fases: aquisição das imagens, 

segmentação do pulmão e, por fim, segmentação 

dos vasos.  

A primeira etapa para identificação dos vasos 

sanguíneos é a segmentação do pulmão. Esta é 

uma importante etapa de pré-processamento que  

simplifica a identificação dos vasos ao eliminar 

as estruturas externas do pulmão. Utilizou-se 

neste trabalho o método de Contorno Ativo 

(MCA) Crisp [6].  

Todas as imagens são 512 × 512 e com 16 

bits. Quando a largura de corte é inferior a 2𝑚𝑚 

caracteriza-se por uma aquisição por TC de alta 

resolução (TCAR). Nas Tabelas 1 e 2 estão 

dispostas as características das imagens 

adquiridas.  

 
Tabela 1. Descrição das imagens utilizadas 

para avaliação dos algoritmos. 

Dados dos 

Exames 

1 2 3 4 

Número de 

fatias 

910 281 269 762 

Largura de 

Corte (𝑚𝑚) 

0,5 1,25 1,25 0,5 

Diagnóstico Sadio Sadio Sadio Sadio 
 

Tabela 2. Descrição das imagens utilizadas 
para avaliação dos algoritmos. 

Dados dos 

Exames 
5 6 7 8 

Número de 

fatias 
241 231 298 599 

Largura de 

Corte (𝑚𝑚) 
1,25 3 2 1 

Diagnóstico 

D. 

Interst

icial 

Sadi

o 

Sadi

o 

Efisem

a 

2.1. Aplicação do CR3D  

A determinação da semente do CR3D 

baseia-se na aplicação da Limiarização. Neste 

sentido, considerando uma imagem 3D 𝐼 em que 

a intensidade em Unidades Hounsfield (𝑈𝐻) de 

cada voxel é representada por 𝐼(𝑥, 𝑦, 𝑧), aplica-se 

a seguinte equação para obter uma segmentação 

inicial dos vasos sanguíneos. 

𝐺(𝑥, 𝑦, 𝑧) = {
0, 𝐼(𝑥, 𝑦, 𝑧) ≥ 𝑇

    1, 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜
 

(6) 

A imagem 𝐺(𝑥, 𝑦, 𝑧) é a imagem saída do 

processo. O limiar 𝑇 é definido igual a −300𝑈𝐻 
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após realização de exaustivos testes com 

utilização de diversos limiares. Quando 

𝐺(𝑥, 𝑦, 𝑧)  =  1 classifica-se esse voxel como 

semente. Concluída a Limiarização, calcula-se a 

média 𝜇𝑠 de todos os voxels rotulados como

sementes. 

 A classificação do voxel 𝑣(𝑥, 𝑦, 𝑧) em vaso 

sanguíneo ou não é concluída após a realização 

de duas etapas: análise de vizinhança e análise de 

similaridade. Para isso, considera-se a imagem 

binária G calculada no processo de Limiarização 

𝑉𝑍(𝑥, 𝑦, 𝑧)

= {
𝑠𝑖𝑚, 𝑠𝑒 ∑ ∑ ∑ 𝑔(𝑥 + 𝑖, 𝑦 + 𝑗, 𝑧 + 𝑘) > 0

1

𝑘=−1

1

𝑗=−1

1

𝑖=−1

𝑛ã𝑜,  𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜
(7) 

Na equação 7 é mostrado o processo de 

análise de vizinhança, em que é verificado se na 

vizinhança 𝑉𝑍 3× 3× 3 do voxel 𝑔(𝑥, 𝑦, 𝑧) existe 

semente. Se no resultado da análise da 

vizinhança do voxel ocorre a presença de 

semente, inicia-se o processo de análise de 

similaridade. Este consiste na utilização da 

função de pertinência 

𝑔(𝐼(𝑥, 𝑦, 𝑧), 𝜇𝑠) = 𝑒
−1
2𝜎2(

𝐼(𝑥,𝑦,𝑧)+𝜇𝑠
2

−𝜇𝑠)
. 

(8) 

O parâmetro  𝜎 corresponde ao desvio 

padrão e foi definido 𝜎 = 200 após a realização 

de exaustivos testes. O termo 𝐼(𝑥, 𝑦, 𝑧) 

corresponde a densidade em 𝑈𝐻 do voxel a ser 

classificado. 

Basicamente, para determinar se o voxel 

pertence à classe vaso sanguíneo calcula-se a 

similaridade entre o voxel e a média 𝜇𝑠 da

densidade das sementes. O processo final da 

segmentação é dado por 

𝐼𝑟(𝑥, 𝑦, 𝑧) = {
1,   𝑔(𝐼(𝑥, 𝑦, 𝑧), 𝜇𝑠) > 𝑇𝑠

0,     𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜
(9) 

O parâmetro 𝐼𝑟 é a imagem 3D resultante. O

limiar de similaridade 𝑇𝑠 deve ser definido de

acordo com a necessidade da aplicação. Neste 

trabalho, após a realização de testes, foi decidido 

analisar o desempenho do algoritmo aplicando o 

limiar 𝑇𝑠  =  0,5.

2.2. Avaliação do CR3D 

Neste trabalho, a definição do padrão ouro 

foi realizada por dois médicos especialistas. 

Foram escolhidas 6 imagens por exame para 

segmentar manualmente todos os vasos 

sanguíneos pulmonares presentes.  As regiões 

pulmonares escolhidas foram: ápice, logo a cima 

da artéria aorta; hilo, precisamente na região da 

carina da traqueia; e base, na região das veias 

pulmonares. 

Com base na definição do padrão ouro por 

médicos especialistas, a avaliação quantitativa 

foi definida calculando o coeficiente de 

similaridade baseada na análise estatística de 

segmentação desenvolvida por Zhu [10] e 

determinando a sensibilidade dos algoritmos, de 

acordo com Zou [9]. 

3. Resultados

No conjunto dos 8 exames os médicos

especialistas selecionaram 3765 vasos 

sanguíneos. Após efetuada a devida comparação 

com o padrão ouro, foi constatado um total de 

3124 detecções corretas, 634  não detecções e 

155 classificadas como falso positivo. A Tabela 

3 exibe os valores de similaridade sensibilidade 

para cada exame. 

De acordo com as marcações observadas no 

padrão-ouro, verifica-se que as segmentações em 

imagens de exames de pacientes sadios obtêm 

um melhor desempenho qualitativo. 

Os exames 5 e 8 são de pacientes que 

apresentam doenças. No entanto, apresentaram 

um alto valor dos coeficientes de similaridade e 

sensibilidade.  

O exame 8 contém imagens com presença de 

enfisema pulmonar. Quando se caracteriza um 

enfisema pulmonar, ocorre uma diminuição da 

quantidade de vasos sanguíneos pulmonares. 

Para exemplificar essa situação, o número de 

vasos marcados no padrão ouro para o exame 2 

pertencente a um paciente sadio é 725, enquanto 

para o exame 8 foi 242. O algoritmo foi capaz de 

segmentar a maior parte dos vasos marcados no 

padrão ouro do exame 8, ocasionando apenas 7 

falsos-negativo.  

O número de falsos positivos é analisado por 

estrutura e não por voxel, logo a análise 

qualitativa gera uma resposta mais apropriada 

que a quantitativa para esse tipo de exame, tal 

como pode ser analisado na Figura 2. 

O exame 5 possui imagens com presença de 

doença intersticial. Os índices de similaridade e 

sensibilidade são maiores que a média devido ao 

fato de também haver menos marcações de 

vasos. 

As densidades de algumas bordas das vias 

aéreas são relativamente similares a dos vasos 

sanguíneos, por esse motivo a análise da 

vizinhança das sementes não é suficientemente 
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efetiva para evitar que alguns erros dessa 

característica ocorram. 

(a)                             (b) 
Figura 2. Aplicação do CR3D em imagem 

com enfisema (a) imagem original;(b) imagem 
com vasos segmentados e circulada a falsa 

detecção. 

Na Figura 3 é mostrada a segmentação em 

2D e na Figura 4 o resultado da segmentação em 

um exame completo em 3D. Estas são 

provenientes de pacientes sadios. 

(a)                               (b) 
Figura 3. Aplicação do CR3D (a) imagem 

original;(b) imagem com vasos segmentados. 

Tabela 3. Valores dos coeficientes de 
similaridade e sensibilidade. 

Exames Similaridade Sensibilidade 

1 0,92 0,88 

2 0,82 0,72 

3 0,89 0,84 

4 0,9 0,85 

5 0,91 0,9 

6 0,84 0,76 

7 0,84 0,75 

8 0,94 0,97 

4. Conclusões

Este trabalho exibe a implementação do

CR3D na segmentação de vasos sanguíneos em 

imagens de TC do tórax. Para isto, são utilizadas 

imagens de TC multidetectores e TCAR, 

provenientes de voluntários sadios e pacientes 

com enfisema e doença intersticial.  

Em imagens de TCAR, é possível segmentar 

regularmente os vasos, mas o desempenho dos 

algoritmos em imagens de TC multidetectores foi 

mais consistente. 

Além de auxílio ao diagnóstico, outra 

aplicação para segmentação de vasos sanguíneos 

é proporcionar uma melhor distinção dos lóbulos 

pulmonares. 

Figura 4. Visualização 3D da aplicação do 
CR3D em um exame completo. 
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Introdução: A anatomia dos seios maxilares (SMs) é complexa e varia dentre as pessoas. Fornecer 

valores do volume dos SMs pode ser útil na avaliação da presença de qualquer anormalidade, 

podendo ser utilizado na detecção e monitoramento de doenças, como no planejamento de 

tratamentos [1]. Desta forma, um método prático e conveniente, relacionado com o volume 

dos seios, tem importante valor clínico [1]. Atualmente, os métodos disponíveis para 

segmentação dos SMs são manuais ou semiautomáticos, exigindo grande experiência do 

operador e/ou tempo [2], além de se mostrarem muito variáveis intra e inter-observadores [3]. 

Desta forma, o objetivo deste trabalho foi desenvolver um algoritmo automático de 

segmentação dos SMs em exames de tomografia computadorizada (TC) de seios paranasais, 

utilizando a técnica de crescimento de região (RG, Region Growing).  

Métodos: Foram utilizados 10 exames retrospectivos de TC de seios paranasais (aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina de Botucatu). O algoritmo, 

desenvolvido em Matlab®, utiliza um método híbrido, unindo diferentes técnicas de 

processamento de imagem. Para detecção dos SMs, o algoritmo utiliza um Sistema Baseado 

em Regras (SBR). Para a segmentação, utiliza-se da técnica de RG e da aplicação de operados 

morfológicos. O algoritmo é aplicado em todas os cortes do exame, permitindo a segmentação 

de todo seio. Os resultados obtidos foram comparados à uma segmentação manual, realizada 

por um radiologista experiente.  

Resultados: A figura 1 mostra a estatística de Bland-Altman, 

comparando a área total segmentada (em mm²) dos SMs 

entre o algoritmo desenvolvido e o método manual para os 

exames analisados. Observa-se que todas as amostras 

analisadas ficaram dentro dos limites de concordância, com 

intervalo de confiança de 95%. O coeficiente de 

Similaridade de Jaccard médio foi de 0,84. 

Discussão: Os resultados preliminares mostram a eficácia do 

algoritmo desenvolvido quando comparado ao método manual, 

considerado gold standard. Além disto, este evita as variações intra e inter-observadores 

causadas por métodos manuais ou semiautomáticos. A literatura apresenta trabalhos 

relacionados à volumetria dos SMs [4-6], porém nenhum se mostrou totalmente independente 

de interações do usuário, dificultando assim uma aplicação clínica.  

Conclusão: O algoritmo desenvolvido mostrou-se robusto, rápido e eficiente. Como trabalhos 

futuros, almeja-se obter o volume dos SMS, permitindo uma avaliação de sua variação em 

pacientes com rinossinusite. Esta avaliação pode ser útil no diagnóstico e na determinação 

de tratamentos, cirúrgicos ou medicamentosos, auxiliando a prática clínica. 

References: [1] Emirzeoglu M et al., Auris. Nasus. Larynx. 34(2): 191-5, 2007; [2] Pirner S et al., Eur Arch 

Otorhinolaryngol. 266(4): 507-18, 2009; [3] Tingelhoff K et al., Eur Arch Otorhinolaryngol. 265(9): 1061-70, 

2008; [4] Shi H J et al., Int J Comput Ass Rad. 1: 83-9, 2006; [5] Cho S H et al., Arch Otolaryngol Head Neck 

Surg. 136: 610-615, 2010; [6] Agacayak K S et al., Med Sci Monit. 21: 18-26, 2015. 

Figura 1. Bland-Altman comparando a área total 

segmentada por ambos os métodos 
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Resumo – O sistema somatossensitivo é responsável por levar informações dos receptores cutâneos até o córtex cerebral, 

através de fibras Aβ (localizadas mais profundamente na derme e epiderme), Aδ e C (localizadas mais superficialmente). Certas  

neuropatias podem afetar estas fibras de forma diferente, como o Diabetes Melitus e a Hanseníase, tornando a avaliação de cada 

tipo de fibra uma importante ferramenta para o diagnóstico precoce das mesmas. Corrente senoidal de 2 e 3 kHz podem 

estimular fibras grossas (Aβ) e correntes de 250, 5 e 1 Hz fibras finas (Aδ e C), sendo esta neuroseletividade discutível. O 

objetivo deste trabalho é investigar a neuroseletividade do estímulo para cada tipo de fibra com configuração de eletrodos que 

melhor focalize o estímulo (eletrodos ring). O limiar de sensibilidade (LS), resposta cognitiva (RCg) e tempo de reação (TR) 

foram avaliados em 28 voluntários, utilizando configurações padrão bipolar de discos de ouro (padrão) e eletrodos ring, nas 

frequências de 3.000, 250, 5 e 1 Hz. O eletrodo ring apresentou melhor desempenho para 3.000 Hz do que o bipolar padrão, com 

menor LS e maior RCg, sugerindo ser este o mais indicado para a avaliação de fibras grossas (Aβ). 

1. Introdução

O sistema somatossensitivo é responsável por 

levar a informação recebida pelos mecanorrecep-

tores, termorreceptores e nociceptores cutâneos, 

até o sistema nervoso central [6]. A informação 

sensorial é levada por meio de diferentes tipos de 

fibras (Aβ, Aδ e C) até a medula espinhal e desta 

para o tronco cerebral e tálamo, onde então 

atingem o córtex somatosensorial primário [12]. 

Em relação à morfologia, os receptores destas 

fibras aferentes periféricas podem ser divididos em 

dois tipos: terminações livres e encapsuladas. Os 

nociceptores e termorreceptores são considerados 

terminações nervosas livres, que se ramificam 

amplamente nas regiões superiores da derme e 

epiderme [12]. 
Os mecanorreceptores são terminações 

especializadas de fibras mielinizadas de grosso 

calibre (Aβ), com 6-12 µm de diâmetro e 

velocidade de condução de 35- 70 m/s [6]. Por 

outro lado, a informação sobre temperatura, dor e 

coceira, que é recebida pelas terminações nervosas 

livres, são fibras finas mielinizadas Aδ, que 

possuem baixo grau de mielinização, e fibras C, 

que não possuem mielina [12]. As fibras Aδ 

possuem 1-5 µm de diâmetro e uma velocidade de 

condução entre 5-30 m/s. As fibras C possuem 0.2 

-1.5 µm de diâmetro e a velocidade de condução 

entre 0.5-2 m/s [6].  

Algumas neuropatias afetam as fibras 

periféricas seletivamente, como o Diabetes 

Melitus [9,12] ou gradualmente, como a síndrome 

do túnel do carpo [11] e a Hanseníase [14]. Isso 

torna a avaliação de cada tipo de fibra uma 

importante ferramenta para o diagnóstico precoce 

destas doenças ou mesmo um indicador evolutivo 

dessas neuropatias. 

Na literatura, é descrito que uma corrente 

senoidal é capaz de estimular diferentes tipos de 

fibras, dependendo da frequência de estimulação. 

Esta forma de onda pode ser um importante fator 

nas pesquisas relacionadas a doenças 

degenerativas, pois pode estimular seletivamente 

cada tipo de fibra aferente. KATIMS et al. (1987) 

propôs que a frequência de 2.000 Hz estimularia as 

fibras Aβ, 250 Hz as fibras Aδ e 5 Hz as fibras C, 

preferencialmente [7,8]. FELIX et al. (2009) 

relatou que a frequência de 5 Hz poderia estimular 

também as fibras grossas Aβ ou Aδ [5], não sendo 

tão seletivo para fibra fina. MARTINS et al., 
(2013) relatou que a frequência de 3.000 Hz 

apresentou melhor resultado na percepção para 

fibras Aβ do que 2.000 Hz; enquanto que a 

freqüência de 1 Hz apresentou maior seletividade 

para fibras finas do que 5 Hz [9]. Portanto, os 

resultados relacionados à seletividade das 

frequências ainda não são conclusivos.  

Na determinação do limiar de percepção a 

corrente senoidal, eletrodos bipolares de disco de 

ouro têm sido utilizados. Entretanto, como a 

estimulação seletiva das fibras não é totalmente 

consistente baseando-se nas frequências, devem-se 

investigar alternativas, como outras configurações 

de eletrodos que melhor focalizem o estímulo. 

DATTA et al. (2008), em um modelo de 

Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), 

mostraram que eletrodos concêntricos em anel 

(ring) apresentaram maior focalização e densidade 

de corrente do que os eletrodos bipolares de disco 

de ouro [4]. 
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Neste contexto, o objetivo deste trabalho é 

investigar a seletividade dos diferentes tipos de 

fibras utilizando eletrodos ring (anel) e compará-la 

com o bipolar padrão (disco de ouro).ao se aplicar 

estímulo elétrico senoidal. 

 

2. Materiais e métodos 
2.1 Procotolo Experimental 
Vinte e oito voluntários, com idade entre 20-

50 anos participaram deste estudo (Aprovado no 

Comitê de Ética CAAE: 44944515.4.0000.5257).  

Todos os experimentos foram realizados no 

Laboratório de Processamento de Imagens e Sinais 

(LAPIS), no Programa de Engenharia Biomédica 

COPPE/UFRJ, numa poltrona confortável, dentro 

de uma sala climatizada com temperatura variando 

entre 22-24ºC, com luz baixa. Os voluntários 

mantinham os antebraços apoiados e em pronação, 

e foram orientados a manterem-se relaxados 

durante todo o experimento.  

Todos os voluntários foram selecionados após 

responder a um questionário, onde deveria constar 

que não apresentam diagnóstico de doença 

neurológica ou neurodegenerativa, além de não 

fazer uso de nenhum tipo de medicamento que 

interfira na percepção sensorial. 

Os eletrodos utilizados neste trabalho foram os 

eletrodos bipolares em disco de ouro (diâmetro de 

10 mm), e os eletrodos em anel concêntrico (ring), 

com ânodo sendo um aro de 9-7 mm de diâmetro, 

e o cátodo um disco de 2 mm de diâmetro. Os 

eletrodos foram posicionados na tabaqueira 

anatômica da mão dominante do voluntário, para 

estimular o nervo radial. Os eletrodos em disco de 

ouro (padrão) foram posicionados a distância de 

2,5 cm entre os centros. Antes de se colocar os 

eletrodos, foi feita a limpeza e abrasão da pele 

com álcool 70% e em seguida, aplicado o gel de 

condução a base de água.  

Avaliou-se o limiar de sensibilidade (LS), o 

tempo de reação (TR) e a resposta cognitiva da 

sensação percebida (RCg) pelos voluntários a 

estímulos de 3.000, 250, 5 e 1 Hz. Os valores de 

frequência foram aplicados aleatoriamente durante 

a coleta, com vistas a reduzir o risco de adaptação 

ao estímulo elétrico.  
 

2.2 Neurostim 
Para a estimulação somatossensitiva periférica, 

foi utilizado o “NeuroStim”, desenvolvido por 

Martins [8], para neuroestimulação com fonte de 

corrente de forma de onda arbitrária. Este sistema 

permite uma avaliação psicofísica do LS. O 

usuário pode controlar todos os parâmetros 

envolvidos no procedimento, como freqüência, 

fase, intensidade, forma de onda, tempo de 

estimulação e a latência entre os estímulos. Este 

sistema é capaz de gerar ondas senoidais nas 

freqüências entre 1 Hz e 5.000 Hz e estímulo de 

que vai de 0 μA até 8 mA com resolução de 8 μA. 
 

2.3 Limiar de Sensibilidade (LS) 
Primeiro determinou-se o LS ao protocolo 

rampa, onde para cada frequência foi incrementada 

a amplitude do estímulo de forma linear (em 

passos de 200 μA para a freqüência de 3.000 Hz, 

100 μA para 250 Hz e 50 μA para 5 e 1 Hz) até o 

voluntário apertar o botão de percepção ao 

estímulo e interromper a estimulação. Para a 

avaliação fina do LS, o valor da amplitude inicial 

será a metade do limiar de rampa, e o valor do 

incremento, a quarta parte deste limiar. A 

intensidade de corrente correspondente ao LS será 

determinada por aproximação sucessiva de 

incrementos/decrementos de corrente. 

Neste trabalho, cada estímulo teve a duração 

de 3 s, intercalado por 3 s de repouso. Os 

voluntários foram instruídos a apertar o botão 

(posicionado na mão não-dominante) a cada 

percepção do estímulo. Esta informação foi 

utilizada para determinar o LS e TR em resposta 

ao estímulo.  
 

2.4 Resposta cognitiva 
Ao final da estimulação com cada frequência, 

foi feita a avaliação da resposta cognitiva da 

sensação percebida (RCg). Os voluntários foram 

orientados a escolher três palavras, de uma lista de 

oito, relacionadas a sensação percebida. As 

palavras foram apresentadas de forma aleatória, 

sendo quatro relacionadas a fibra grossa (Aβ) e 

igual número as fibras finas (Aδ e C).  

 

2.5 Análise estatística 

Para análise estatística do limiar de 

sensibilidade e do tempo de reação, utilizou-se o 

teste ANOVA- 2 fatores, com pós-teste Bonferroni 
após teste normalidade dos dados. O nível de 

significância foi 5%. 

3. Resultados 

 Para a frequência de 3.000 Hz, o valor médio 

de LS para os eletrodos padrão (disco de ouro) foi 

de 1.967,1±307,6 μA (Figura 1). Por outro lado, 

para os eletrodos ring foi de 1.178,8±155,1 μA, 

apresentando uma redução no LS estatisticamente 

significante (p< 0,001) para esta frequência.  

 Não houve diferença significativa (p>0,05) no 

LS em 250 Hz. Na frequência de 5 Hz, para o 

eletrodo padrão, o LS (200,0±76,1μA) foi menor 

significativamente (p=0,01) ao do eletrodo ring 
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(374,9±120,6μA). Resultado similar observou-se 

para a frequência de 1 Hz, porém com p=0,004. 

Para ambas as configurações de eletrodos, não 

houve diferença significativa em relação ao tempo 

de reação para nenhuma frequência (Figura 2). 

Entretanto, observa-se uma tendência crescente do 

TR para as menores frequências. 

O eletrodo ring mostrou maior seletividade 

para Aβ (78,1%) na percepção descrita pelos 

voluntários para a freqüência de 3.000 Hz (Tabela 

2) em comparação com os eletrodos de disco de

ouro (73,4%, Tabela 1). Para a frequência de 5 Hz, 

o eletrodo ring também se mostrou mais seletivo

para fibras finas (70,6%) do que os eletrodos de 

disco de ouro (58,8%). 
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Figura 1: Limiar de sensibilidade utilizando os 
eletrodos disco de ouro e o eletrodo ring 9-7 mm. 
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Figura 2: Tempo de reação (TR) utilizando os 
eletrodos disco de ouro e o eletrodo ring 9-7 mm. 

4. Discussão

O eletrodo ring apresentou limiar de

sensibilidade (LS) significativamente menor 

(p<0,001) para freqüência de 3.000 Hz, além de 

apresentar maior resposta cognitiva (RCg) para 

sensações relacionadas a mecanorreceptores 

(fibras Aβ). O tempo de reação (TR) foi similar 

para ambos tipos de eletrodos, sendo menor ao 

comparar com as freqüências mais baixas. Estas 

características indicam a configuração ring mais 

adequada para avaliação das fibras Aβ do que a 

configuração padrão bipolar com eletrodos de 

disco.  

Tabela 1: Avaliação da percepção do eletrodo 
disco de ouro. 

Tabela 2: Avaliação da percepção do eletrodo ring 
9-7mm. 

Percepção 
3000 

Hz 
250 Hz 5 Hz 1Hz 

Vibração, 

Pressão, 

Contração 

Formigamento 

78,1% 25%     0 6,2% 

Picada, 

Agulhada, 

Queimação, 

Coceira 

6,25% 37,6% 70,6% 50,4% 

Relatos 

contendo 

palavras dos 

dois grupos 

15,6% 31,2% 29,4% 31,2% 

Não souberam 

descrever 
    0 6,2%     0 12,2% 

Datta et al. (2008), por simulação em 

estimulação magnética transcraniana (EMT), 

observaram que o eletrodo ring focalizou melhor o 

estímulo a maiores profundidades do que a 

configuração com dois discos (padrão) com 

densidade de corrente equivalente. Desta maneira, 

espera-se que a onda eletromagnética gerada atinja 

camadas mais profundas na pele estimulando as 

fibras Aβ de forma mais seletiva com menor LS. 

Percepção 
3.000 

Hz 

250 

Hz 
5 Hz 1Hz 

Vibração, 

Pressão, 

Contração 

Formigamento 

73,4% 35,2% 11,6% 0% 

Picada, 

Agulhada, 

Queimação, 

Coceira 

11,7% 35,2% 58,8% 52,0% 

Relatos 

contendo 

palavras dos 

dois grupos 

11,9% 23,4% 17,6% 29,4% 

Não souberam 

descrever 
0 6,2%  12% 18,6% 
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O comportamento para 250 Hz foi similar para 

ambas às configurações. Para a freqüência de 

5 Hz, o eletrodo ring apresentou maior 

seletividade na RCg para fibras finas, porém a 

configuração padrão apresentou LS 

significativamente mais baixo (p=0,01). Para a 

frequência de 1 Hz, também o eletrodo padrão 

apresentou menor LS (p=0,004) significativo 

comparado ao eletrodo ring, porém com RCg 

similar para fibras finas. Estes resultados podem 

ser explicados pela distribuição de campo da 

configuração padrão ser menos focalizada, 

havendo uma distribuição mais ampla e menos 

profunda, concordando com a localização mais 

superficial das terminações nervosas livres. Assim, 

novas configurações de eletrodos serão estudadas 

com vistas a um melhor resultado também para a 

RCg nas baixas frequências.  

Concluindo, o eletrodo ring resultou em 

melhor desempenho para a avaliação das fibras 

grossas (Aβ) do que o eletrodo de disco (padrão). 

Neste contexto, a aplicação do ring na avaliação 

das fibras periféricas pode contribuir em estudos 

que utilizam o potencial evocado somatossensi-

tivo, em especial no diagnóstico e na avaliação da 

evolução de neuropatias.  
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Análise de indícios de estresse mental observados em sinais de
frequência cardíaca durante a realização de exames acadêmicos
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Abstract – Nowadays mental stress is one of the most common factor that contributes to the occurrence of several
cardiovascular diseases. It is essential to assess as professional activities are related with stress once that directly
affect productivity and life quality. This study aims to investigate the presence of mental stress observed on the heart
rate variability (HRV) during academic assessments and to develop a classification system so that rest and mental
stress situations may be automatically recognized. The best results were obtained by using statistical parameters
from temporal analysis as inputs for an Artificial Neural Network classification system. Therefore, the performance
of classification system was 81,74% when using the test data.
Keywords: Heart Rate Variability, HRV, Artificial Neural Network, Mental Stress, Heart Signals Processing.

1. Introdução

Em um contexto sócio econômico e cultural glo-
balizado, a qualificação profissional torna-se cada
vez mais importante, à medida em que a disputa e
conquista de mercado ocorre em função de fatores
que começam a ser moldados durante a formação
acadêmica, tais como habilidades técnicas e conhe-
cimentos específicos diferenciados.

Cada indivíduo vivencia parte das cobranças e
desafios da vida profissional mesmo ainda durante
o ciclo de formação acadêmica, por meio da rea-
lização de projetos práticos, provas teóricas e se-
minários que são utilizados como mecanismos de
avaliação de desempenho de cada indivíduo, os
quais naturalmente produzem determinados níveis
de estresse mental. A avaliação deste estresse pode
ser medida pela observação do comportamento de
parâmetros capazes de caracterizar o funcionamento
do Sistema Nervoso Autônomo (SNA) [1].

O SNA possui uma função importante em re-
lação ao crescimento e desenvolvimento de seres
humanos, uma vez que provê condições para que
estes estejam preparados para enfrentar dificuldades
e adversidades encontradas no cotidiano. Assim, é
importante avaliar o funcionamento do SNA, o que
pode ser realizado por meio da análise da Variabi-
lidade da Frequência Cardíaca (VFC), que fornece
informações baseadas nas variações dos intervalos
entre batimentos cardíacos consecutivos (intervalo
RR) [2–4].

O sinal de frequência cardíaca pode ser analisado
por meio de métodos lineares e não lineares, tanto
no domínio do tempo quanto no domínio da fre-

quência [4, 5].

Considerando que situações de estresse pro-
duzem efeitos diretos sobre o sistema cardiovascu-
lar, então pode-se utilizar a medida da VFC para
avaliar quantitativamente a resposta de um deter-
minado indivíduo diante destas situações e, conse-
quentemente, a forma como o SNA se adapta para
enfrentá-las [1–4]. Neste sentido, uma investigação
da VFC pode revelar as condições fisiológicas de
funcionamento do SNA e indicar a presença de pa-
tologias.

Desta forma, propõem-se a investigação dos in-
dícios do estresse mental a partir das informações
contidas na VFC, observados durante a realização
de avaliações acadêmicas, e a caracterização dos
mesmos quando comparados com a situação de re-
pouso, utilizando-se medidas lineares calculadas no
domínio do tempo e da frequência.

2. Revisão Bibliográfica
A VFC é uma medida das flutuações da frequên-
cia cardíaca de um indivíduo, consistindo em uma
ferramenta não invasiva capaz de fornecer diagnós-
ticos de patologias [1, 2, 5], a qual pode ser anali-
sada com base na variação temporal dos intervalos
RR consecutivos. A série temporal formada a par-
tir de intervalos RR consecutivos recebe o nome de
tacograma [4] e contém informações importantes
sobre o funcionamento cardíaco e a atuação do SNA
para a regulação da frequência cardíaca [1–6].

A abordagem temporal mais utilizada para a
caracterização do tacograma consiste na análise
estatística expressa em milissegundos, na qual
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se determinam parâmetros [1, 4] tais como o
desvio padrão de todos os intervalos RR normais
(SDNN), a raiz quadrada da média do quadrado
das diferenças entre intervalos RR normais adja-
centes (rMSSD), a porcentagem dos intervalos RR
adjacentes com diferença de duração maior que 50
milissegundos (pNN50), o desvio padrão das mé-
dias dos intervalos RR normais (SDANN), e a mé-
dia do desvio padrão dos intervalos RR normais a
cada 5 minutos (SDNNi), os quais podem ser calcu-
lados de acordo com as Equações (1), (2), (3), (4) e
(5), respectivamente,

SDNNRR =

{
1

N − 1

N∑
i=1

(
RR [i]−RR

)2}1/2

, (1)

em que N é o número de intervalos RR e RR é a
média dos intervalos RR consecutivos dado por

RR =
1

N

N∑
i=1

RR [i],

rMSSDRR =

{
1

N

N∑
i=2

(RR [i]−RR [i− 1])2
}1/2

,

(2)

pNN50 =
No intervalos (RR [i]−RR [i− 1])> 50ms

No intervalosRR [i]
,

(3)

SDANNRR =

{
c

M∑
k=1

(
RR5min [k]−RR5minTot

)2}1/2

,

(4)
na qual c é definida por

c =
1

M − 1
,

em que M é o número de janelas com duração de
5 minutos utilizado na análise, RR5min [k] é a mé-
dia dos intervalos RR para a k-ésima janela com du-
ração de cinco minutos e RR5minTot. é a média dos
valores RR5min [k] dada por

RR5minTotal =
1

M

M∑
k=1

RR5min [k],

SDNNiRR =
1

M

M∑
k=1

SDNN5minRR [k], (5)

em que SDNN5minRR [k] é o desvio padrão dos
intervalos RR adjacentes da k-ésima janela com
cinco minutos de duração, o qual pode ser calculado
por

SDNN5minRR [k] =

{
1

N−1

N∑
i=1

(
RR [i]−RR

)2}1/2

O espectro de frequências do sinal correspon-
dente ao tacograma pode ser analisado de acordo
com faixas de frequências compreendidas entre 0,15
a 0,40 Hz (HF - high frequency) e 0,04 a 0,15 Hz (LF
- low frequency) [1], sendo que a primeira está asso-
ciada a modulação respiratória e a atividade paras-
simpática sobre o coração, enquanto a segunda se
relaciona com a atividade vagal e simpática sobre o
coração [1, 2, 4].

A relação entre LF e HF mostra a atuação
conjunta dos sistemas simpático e parassimpático
do SNA, fornecendo informações sobre o balanço
simpato-vagal sobre o coração. Posteriormente, a
análise é realizada sobre a função de potência es-
pectral [1].

3. Metodologia
Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética
em Pesquisa da Universidade Federal de Ouro
Preto (CAAE: 38381714.4.0000.5150/ Parecer:
1048328). A base de dados foi coletada com a par-
ticipação de doze voluntários, sendo iguais as pro-
porções de cada sexo. Contudo, um voluntário do
sexo masculino desistiu ao longo da pesquisa.

O processo de coleta de dados consistiu na me-
dida dos sinais RR dos indivíduos participantes em
situações de repouso e estresse mental. Durante a
coleta em repouso os participantes permaneceram
sentados no interior de uma sala climatizada e si-
lenciosa por um período de trinta minutos. A coleta
sob estresse mental foi realizada enquanto os volun-
tários realizavam uma prova acadêmica prevista em
seus cursos de graduação.

A coleta de dados foi realizada usando o dispo-
sitivo transmissor Polaris T31 R© 1 que capta o sinal
cardíaco e o transmite para o receptor do monitor de
frequência cardíaca KDS-1046 R© 2. Um Data Log-
ger Science Pro R© 3 armazenou os dados adquiridos
com um período de amostragem de 0,04 segundos.

1Marca registrada Polar Electro c©
2Marca registrada Korea Digital Co., Ltd.
3Marca registrada Korea Digital Co., Ltd.
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3.1. Parametrização Estatística e em
Frequência

Inicialmente, efetuou-se a parametrização do sinal
temporal, formado a partir da sequência dos inter-
valos RR, por meio dos índices estatísticos dados
pelas Equações (1), (2), (3), (4) e (5), de modo a se
obterem vetores com até cinco características. Na
sequência, a base de dados foi dividida em duas
partes, sendo uma para o treinamento do modelo
empregado (em torno de 72%) e outra para teste
(em torno de 28%) de desempenho do sistema de
classificação. A base de dados de treinamento con-
tendo informações das situações de repouso e es-
tresse mental foi utilizada para a obtenção do padrão
representativo para cada classe a partir do cálculo de
mediana, e também para o treinamento de uma Rede
Neural Artificial (RNA) do tipo Multilayer Percep-
tron, composta por 5 entradas, 2 camadas escondi-
das e uma saída. Os dados de teste foram utiliza-
dos na avaliação de desempenho dos padrões obti-
dos a partir da mediana, considerando que para cada
um dos dados de teste a distância Euclidiana até o
padrão correto deve ser a menor possível.

Adicionalmente, obtiveram-se as compo-
nentes de frequência do sinal correspondente ao
tacograma, a partir da FFT - Fast Fourier Trans-
form. Assim, puderam-se obter os parâmetros
espectrais de baixa (LF) e alta (HF) frequências e as
potências espectrais totais correspondentes a cada
uma destas faixas [1, 2]. Por fim, reproduziram-se
os mesmos procedimentos descritos anteriormente,
relacionados a definição dos padrões represen-
tativos de cada classe por meio de cálculos de
medianas, assim como treinamento de RNAs, que
neste caso possuem 92 entradas.

4. Resultados
A princípio, deve-se destacar que foi realizada a
separação da base de dados em conjunto de treina-
mento e conjunto de teste em todos os experimen-
tos, consistindo de oito e três indivíduos, respecti-
vamente. Além disso, com o intuito de tornar mais
robusto o resultado, realizou-se a validação cruzada
com pelo menos cem separações distintas entre con-
junto de treinamento e teste, de modo que a avali-
ação do desempenho do sistema de classificação
fosse baseada na taxa de acerto média.

Investigou-se, em um primeiro momento, a uti-
lização dos cinco parâmetros estatísticos extraídos a

partir do sinal do tacograma, onde todas as combi-
nações possíveis foram testadas com os sistemas de
classificação baseados na medida de distância Eu-
clidiana e em RNAs. Assim, a Tabela 1 resume os
limites inferior e superior de desempenho obtidos
em termos de taxa de acerto na classificação, sendo
que o melhor resultado foi obtido a partir da uti-
lização de uma RNA possuindo como entradas os
parâmetros rMSSD e pNN50.

Tabela 1. Taxa de acerto na classificação uti-
lizando parâmetros estatísticos, quais sejam,
(1) SDNN, (2) rMSSD, (3) pNN50, (4) SDANN, (5)
SDNN5

Parâmetros 2, 4 3

Distância Euclidiana 40.30% 72.72%

Parâmetros 4 2, 3
RNA 55.10% 81.74%

Na sequência, realizou-se a parametrização do
sinal do tacograma por meio da Transformada de
Fourier, sendo que neste caso foram obtidos três
parâmetros: a potência total das componentes de
baixa frequência (PotLF), a potência total das com-
ponentes de alta frequência (PotHF) e a razão en-
tre estas (PotLF/PotHF). Analogamente, avaliou-
se o desempenho obtido pelo sistema de classifi-
cação baseado em medida de distância Euclidiana
e em RNAs para os três parâmetros em questão e
o melhor resultado foi obtido para o classificador
baseado na medida de distância Euclidiana a partir
da potência total das componentes de baixa frequên-
cia (PotLF), conforme indicado na Tabela 2.

Tabela 2. Taxa de Acertos na classificação uti-
lizando as potências totais das Componentes
de baixa e alta frequência, assim como a razão
entre elas.

Parâmetro PotLF PotHF PotLF/PotHF
Distância

Euclidiana 73.13% 68.59% 52.12%
RNA 70.71% 62.12% 50.00%

Pode-se observar que o melhor resultado foi
obtido a partir das informações contidas na potência
total das componentes de baixa frequência, a qual
está associada a atividade do sistema nervoso sim-
pático [1,2,4]. Assim, a atividade simpática respon-
sável pelo aumento da frequência cardíaca, aumento
da pressão arterial, pelo aumento da adrenalina,
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dentre outros aspectos, teve sua atividade quantifi-
cada por meio da potência total das componentes de
baixa frequência e forneceu as informações que re-
sultaram no melhor desempenho observado durante
a classificação.

Adicionalmente, ao invés de se utilizar apenas
a potência total das componentes de baixa e alta
frequência, optou-se também por considerar como
vetor de características a energia de cada compo-
nente de frequência. Assim, considerando que foi
calculada a FFT com 256 pontos, obtiveram-se 128
componentes de frequência compreendidas entre 0
e 0,5 Hz, sendo que apenas 92 destas se encontram
no intervalo de 0,04 Hz a 0,4 Hz, ou seja, a faixa
de baixa e alta frequência. Os resultados obtidos a
partir desta abordagem se encontram presentes na
Tabela 3. Neste caso, o melhor resultado foi obtido
considerando um vetor de características contendo
a energia de todas as componentes de baixa e alta
frequência, mas ainda não se identificaram as com-
ponentes mais relevantes.

Tabela 3. Taxa de acertos na classificação
utilizando as informações de energia de cada
componente de baixa (LF) e alta (HF) frequên-
cia

Componentes LF HF LF e HF
Distância
Euclidiana 76.77% 70.51% 80.30%

RNA 66.26% 60.91% 63.23%

O melhor resultado obtido na análise estatística
forneceu um erro na classificação de 18,26%, sendo
os percentuais de 10,28% e 7,98% associados as
situações de repouso e estresse mental, respectiva-
mente. No estudo em frequência, obteve-se uma
taxa de erro de 19,70%, com percentuais de 9,19%
e 10,51% para as mesmas situações.

5. Conclusões
A análise da VFC por meio de parametrização do
sinal formado pela série temporal dos intervalos RR
no domínio do tempo e da frequência possibilitou a
classificação dos indivíduos com 81,74% e 80,30%,
respectivamente, de acordo com a base de dados
para as duas situações investigadas, ou seja, repouso
e estresse mental.

O melhor desempenho observado na classifi-
cação em termos de taxa de acerto foi de 81,74%,

o qual foi obtido a partir de um vetor de parâmetros
estatísticos, utilizando-se um classificador baseado
em RNA.

Este resultado mostrou a viabilidade da utiliza-
ção de análise da VFC para a detecção de estresse
mental em uma situação de avaliação técnica, que
neste trabalho consistiu de uma prova acadêmica.

Este trabalho apresenta como proposta de con-
tinuidade a avaliação da existência de correlação en-
tre o preparo técnico e o estresse mental e, por fim,
a investigação das possíveis diferenças existentes
entre os padrões de estresse mental e de estresse
físico.
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Resumo – Objetivo: Neste estudo, investigou-se a utilização da entropia de permutação como um método de 
predição da intenção de movimento em sinais de EEG relacionados à área motora. Resultados: A utilização da 
entropia de permutação na banda beta-2 (20-30 Hz) consegue detectar de 95,96% até 98,44% dos sinais. O tem-
po de detecção da intenção de movimento nas bandas alfa (8-12 Hz), beta-1 (12-20 Hz) e beta-2 é de cerca de 2 s 
e não existe diferença ao se compararem os dois córtices motores. Existe uma diminuição da entropia de permu-
tação na banda beta-2 antes da execução do movimento. Conclusão: Os resultados indicam que a entropia de 
permutação é um método capaz de detectar variações dinâmicas no planejamento motor. Dentre os ritmos de 

EEG analisados, a banda beta-2 apresentou uma maior regularidade na fase pré-movimentação. 
Palavras-chave: movimento voluntário, entropia de permutação, EEG e córtex motor. 
 

1. Introdução 

No córtex motor, durante o planejamento mo-

tor, ocorre o aparecimento de um potencial pré-

motor e alterações de potência nas bandas alfa e 
beta do EEG. Diversos estudos utilizam estas ban-

das para predizer a movimentação voluntária em 

humanos [1,2]. No lado contralateral ao movimen-
to, observa-se uma diminuição na potência das 

bandas alfa e beta, ou seja, dessincronização rela-

cionada a evento (ERD), acontecendo 1,5 até 2 s 

antes da execução de um movimento voluntário 
[4]. No córtex motor ipsilateral ao movimento, 

ocorre aumento de potência, ou seja, sincronização 

relacionada a evento (ERS). Para a banda beta, 
existe predominância da ERD no hemisfério es-

querdo de sujeitos destros quando o lado dominan-

te realiza o movimento, enquanto que, na movi-
mentação do lado não-dominante, a ERD é bilate-

ral [3].  

Diversos métodos utilizam o espectro de po-

tência das bandas do EEG para quantificar a ERD, 
a qual estaria relacionada a uma maior ativação 

cortical em uma dada faixa de frequência, e teria 

uma dinâmica complexa [6]. Assim, embora com-
provada a existência da ERD nas bandas alfa e 

beta no movimento voluntário, estudos sobre a 

dinâmica da sincronização e aplicações desta são 

praticamente inexistentes na literatura. Assim, este 
trabalho se propõe a utilizar a entropia de permu-

tação (EP) [5] como método de análise de comple-

xidade e ferramenta de detecção de intenção de 
movimento usando sinais de EEG registrados du-

rante tarefa de movimento voluntário. 

2. Entropia 

A entropia de Shannon é uma análise não-

linear que quantifica a incerteza de um evento em 

uma distribuição de probabilidade [10], podendo 
ser expressa por: 

 

(1) 

onde: X é a variável aleatória discreta; p(xi) é a 

probabilidade do i-ésimo evento do espaço amos-
tral de X; e K é uma constante positiva. 

A EP foi concebida para quantificar a comple-

xidade de qualquer série temporal, a partir das 

distribuições de padrões ordinais que descrevem as 
relações de ordem entre os valores de uma série 

temporal [5]. Dada uma série temporal discreta de 

duração T (Xt, para t = 0,1,...,T-1), constroem-se 
vetores com n amostras espaçadas entre si de τ, 

sendo cada vetor definido como:  

 
(2) 

onde n é a dimensão embutida e τ, atraso temporal, 

variando-se t ao longo da série. O padrão da rela-

ção de ordem do vetor é definido como a permuta-
ção π. O número de permutações π possíveis é 

igual a n!, e, para cada uma delas, se obtém a fre-

quência relativa de vetores Xv que aderem à mes-
ma. Tais frequências relativas assumem o papel de 

p() na expressão: 

 
(3) 

onde p(π) é a probabilidade da permutação π. 

O método é similar à entropia de Shannon para 

uma distribuição de padrões ordinais, ou seja, 
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quantifica as subidas e descidas em uma série 

temporal. O valor máximo possível de H é defini-

do como H = log(n!), enquanto o valor mínimo é 

igual a 0. Um sistema regular é indicado por um 
baixo valor de entropia e, quando esse valor au-

menta, indica um sinal mais complexo. 

Seja, por exemplo, uma série temporal com 
duração T = 8 amostras ordenadas como se segue: 

(4) 

Para n = 2 e τ = 1, são construídos 2 vetores de 
tamanho n com permutação Xt < Xt+1 ([6, 9] e 

[4, 9]) e 5 vetores com permutação Xt > Xt+1 

([7, 6], [9, 8], [8, 4], [9, 6] e [6, 5]). Logo, 

(5) 

O valor de n necessita ser grande para melhor 

estimação da complexidade do sistema [5]. Entre-

tanto, caso o valor de n estabelecido seja muito 
grande, nem todas as mudanças de estados possí-

veis ocorrerão. Com relação ao atraso temporal τ, 

quanto maior seu valor, menor será a correlação de 

cada amostra em relação à próxima amostra que 
compõe o vetor. 

3. Materiais e Métodos

3.1. Tarefa experimental 

Onze indivíduos destros (4 mulheres) com 
média de idade de 29,1±4,5 anos participaram 

nesse experimento. Os critérios de exclusão envol-

veram distúrbios neurológicos, perda de audição, 
doenças osteoarticulares e uso de fármacos que 

causam deficiências posturais. O comitê de ética 

local aprovou o experimento (CEP: IESC / UFRJ - 
100/2011). 

Os voluntários foram orientados a ficar em po-

sição ortostática sobre uma plataforma de força 

com os pés descalços e os braços em posição neu-
tra. Anteriormente, a posição dos pés de cada su-

jeito foi colocado num ângulo de 30 graus e 2 cm 

entre o maléolo para evitar a variação no equilí-
brio. 

Os sinais de EEG e de acelerometria foram re-

gistrados a uma taxa de amostragem de 600 Hz e 

resolução de 16 bits. Para o EEG, os dados foram 
registrados de acordo com o sistema 10-20, e a 

impedância dos eletrodos foi mantida abaixo de 

5 kΩ com referência biauricular. Como sensores 
para o movimento dos braços, foram utilizados 

dois acelerômetros triaxiais posicionados no pro-

cesso estilóide radial esquerdo e direito. 
A atividade EEG espontânea do sujeito foi 

usada como referência, tendo sido obtida com o 

voluntário em posição ortostática com os olhos 

abertos durante 5 minutos.  

Na tarefa de movimento, o indivíduo foi orien-

tado a fazer uma flexão de ombro até 90° de uma 
forma voluntária depois de um sinal sonoro e man-

ter essa posição por 7 s. Cada sessão consiste em 

30 movimentos (10 esquerdos, direitos e 10 bilate-
rais), todos entrelaçados em uma sequência aleató-

ria. Cada sujeito realizou cinco sessões (150 mo-

vimentos) com um período de descanso de 3 min 
entre as sessões. A flexão do ombro com os dois 

braços foi considerada uma tarefa distratora. Os 

resultados foram divididos em tarefa motora es-

querda e direita. 

3.2. Processamento de dados 

Neste estudo, foram utilizados os sinais das 
derivações monopolares C3 e C4 (referência mé-

dia auricular). Para análise do período de pré-

movimentação, foram usadas épocas de 5 s anteri-
ores à flexão de ombro sincronizadas com o sinal 

dos acelerômetros. Para evitar a utilização de si-

nais contaminados, todos as épocas foram proces-
sadas com um algoritmo de rejeição de artefatos 

[7]. As épocas livres de artefatos foram filtradas 

para alfa (8-12 Hz), beta-1 (12-20 Hz) e beta-2 

(20-30 Hz) com filtros passa-banda de segunda 
ordem. 

3.3. Aplicação da EP a sinais de EEG 

A EP foi utilizada para analisar a complexida-

de das derivações C3 e C4 de cada sujeito. Ao 

longo de cada época de 5 s, empregou-se uma 
janela deslizante, amostra-a-amostra, de 1 s de 

duração, e a EP foi avaliada para cada posição da 

janela. Para tal, utilizou-se n = 5 e τ = 1 na expres-

são (2). Com este método, obteve-se o curso tem-
poral da EP com 4 s de duração, como mostrado 

na figura 1.  

O limiar para detecção da intenção de movi-
mento foi definido como o percentil 1 da EP do 

período de referência. Uma vez que o valor da EP 

ultrapassasse o limiar, o tempo do valor mínimo da 
EP era obtido. A análise estatística foi realizada 

com o teste de Kolmogorov-Smirnov (KS) compa-

rando a derivação C3 com a derivação C4 para 

determinar a existência de atrasos na alteração da 
dinâmica do sinal. 

Para cada grupo (tarefa motora esquerda ou di-

reita), o valor médio da EP de cada sujeito foi 
obtido e comparado com o valor médio da EP do 

período de referência, utilizando um teste de Wil-

coxon pareado. 
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4. Resultados 

A figura 1 ilustra a evolução temporal da EP 
para a banda beta-2 da derivação C3 de um volun-

tário destro. Nesta, nota-se que os valores de EP 

variam na faixa de 0,689 a 0,693, resultando em 

valor médio de 0,6925 e instante da detecção da 
intenção de movimento aproximadamente 2,45 s. 

 

 
Figura 1: Série temporal da EP em um sinal de 
EEG filtrado para a banda beta-2. A linha verme-
lha indica o limiar para detecção da intenção de 
movimento. 
 

A tabela 1 mostra a análise de preditibilidade 

da intenção de movimento utilizando a entropia de 

permutação. Nota-se que, para o membro domi-

nante de voluntários destros (C3), o percentual de 
detecção aumenta substancialmente, quase dobra, 

da banda alfa para a beta-2. Observação similar 

pode ser feita para o membro não-dominante (C4). 
Por outro lado, a mediana do instante da detecção 

da intenção do movimento pouco difere entre a 

tarefa ser executada com o membro dominante ou 
não-dominante, variando de 1,89 a 2,35 s. Em 

todas as bandas, o teste de KS indica não haver 

diferença significativa (p > 0,05) entre tais media-

nas dos instantes de detecção da intenção de mo-
vimento de ambos os córtices motores (C3 e C4, 

Tabela 1). 
 

Tabela 1. Detecção da variação de complexidade 
em sinais EEG. 
 

Para a banda beta-2 (Figura 2), em todas as ta-

refas, a fase pré-movimento apresentou valores da 

EP menores que aqueles do período de referência 

(teste Wilcoxon pareado, p < 0,01). Por outro lado, 
tanto para as bandas alfa (Figura 3) e beta-1 (Figu-

ra 4), o teste de Wilcoxon pareado não indicou 

haver diferença significativa entre o período pré-
movimento e o de referência (p > 0,05). Nota-se 

ainda que, para a banda beta-2 (Figura 2), a varia-

bilidade da EP do EEG de referência foi pequena, 
diferente do que ocorre para as bandas alfa e beta-

1 (Figuras 3 e 4). 

 

 
Figura 2: Comparação da EP média na banda 
beta-2 entre o período de referência e o período 
de pré-movimento para C3 e C4 nas tarefas de 
ombro dominante e ombro não-dominante. 

Fi
gura 3: Comparação da EP média na banda alfa 
entre o período de referência e o período de pré-
movimento para C3 e C4 nas tarefas de ombro 
dominante e ombro não-dominante. 
 

Tarefa Banda Eletrodo Mediana 
(s) 

Predição 
(%) KS 

Membro 
Dominante 

Alfa C3 -2,35 48,29 
0,86 

Alfa C4 -2,28 41,12 
Beta-1 C3 -2,00 51,86 

0,89 
Beta-1 C4 -1,89 44,10 
Beta-2 C3 -2,01 96,89 

0,72 
Beta-2 C4 -2,10 95,96 

Membro 
Não-

dominante 

Alfa C3 -2,17 44,06 
0,56 

Alfa C4 -2,00 46,88 
Beta-1 C3 -2,14 49,53 

0,85 
Beta-1 C4 -2,22 51,09 
Beta-2 C3 -2,21 98,44 

0,79 
Beta-2 C4 -2,22 97,50 
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Figura 4 Comparação da EP média na banda be-
ta-1 entre o período de referência e o período de 
pré-movimento para C3 e C4 nas tarefas de om-
bro dominante e ombro não-dominante. 

5. Discussão

Os resultados indicaram que é possível detec-

tar uma dinâmica mais regular nas áreas motoras 

cerca de 2 s antes da execução do movimento, 
sendo que a complexidade do sistema é alterada 

simultaneamente em ambos os córtices motores. A 

banda beta-2 foi a que apresentou maior taxa de 
detecção da intenção de movimento. Os resultados 

mostraram um decréscimo na complexidade desta 

banda, que pode estar correlacionado com a ERD 

no lado contralateral e a ERS no córtex motor 
ipsilateral [3]. Segundo Pfurtscheller [9], as ban-

das beta-1 e beta-2 estão relacionadas as áreas 

sensório-motoras representativas do segmento 
corporal, por exemplo, na mão, a sincronização é 

maior na banda 16-22 Hz enquanto no pé, 19-

26 Hz. Logo, por ser a tarefa de flexão de ombro, 

sugere-se que tal área motora induziria alterações 
na dinâmica das frequências presentes na banda 

beta-2. 

Tanto em alfa quanto em beta-1, os valores de 
entropia de C3 e C4 não diferiram, independente 

da tarefa ser executada com o membro dominante 

ou não. Tal achado indica que o sistema não se 
torna regular nestas bandas. Por utilizar a ordem 

dos eventos para medir a complexidade do siste-

ma, a amplitude do sinal destas derivações de EEG 

pouco influencia na EP [8].  
Conclui-se que a alteração dinâmica durante o 

planejamento do movimento voluntário na banda 

beta-2 pode ser detectada e quantificada por meio 
da EP. Independente da lateralidade da tarefa, 

tanto C3 quanto C4 poderiam ser usados na predi-

ção de movimento via EP. Mais estudos são neces-

sários para demonstrar que o método possui poten-

cial para ser implementado em interface cérebro-

máquina como um detector da intenção de movi-
mento. 
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Resumo – O Monitor de Função Cerebral contínuo é uma ferramenta fundamental no diagnóstico de inúmeras 

patologias (destaca-se a epilepsia); no entanto, a extensa quantidade de dados gerada pelo 

eletroencefalograma (EEG) dificulta o diagnóstico. Neste sentido, a redução destes dados possibilita um 

diagnóstico mais ágil e eficaz. Deste modo, torna-se possível tanto facilitar e simplificar a interpretação dos 

dados quanto facilitar a localização de informações destacáveis relacionadas à patologia de interesse no 

tratamento, neste caso, períodos com crises de epilepsia. Este artigo tem como objetivo comparar visualmente o 

amplitude-integrated EEG (aEEG) e o Hilbert aEEG (HaEEG), filtrado em duas faixas de frequências distintas. 

Ambos os métodos têm por finalidade reduzir o EEG para emprego em monitorização contínua da função 

cerebral. Foi realizada uma comparação visual entre o aEEG (filtrado de 2 a 15 Hz), HaEEG filtrado de 

2 a 15 Hz e o HaEEG de 1 a 70 Hz, nas derivações C3-P3 e C4-P4, em registros que contêm crises de epilepsia. 

Concluiu-se que o HaEEG na faixa de 1 a 70 Hz é visualmente mais eficaz, ou seja, os trechos com crises de 

epilepsia são mais destacados em relação à atividade de fundo do EEG. 

Palavras-chave: Monitorização contínua, Transformada de Hilbert, Redução de dados, aEEG, HaEEG. 

1. Introdução

A maioria das patologias cerebrais requer 

estudo mais prolongado do que exames de 

eletroencefalograma (EEG) de rotina [1], surgindo, 

assim, a necessidade de se monitorar a função 

cerebral continuamente durante o período de 

tratamento. A monitorização contínua de EEG de 

doentes críticos e pacientes em coma em Unidade 

de Terapia Intensiva é, atualmente, utilizada nas 

decisões de condutas médicas, como, por exemplo, 

o uso de drogas antiepilépticas e necessidade de

exames de neuroimagem imediatos [2]. Porém, 

24 h ininterruptas de EEG (com 32 canais, 

resolução de 16 bits e taxa de amostragem 400 Hz) 

resultaria em, aproximadamente, 2 GiB [3] de 

dados, ou, ainda, um EEG com 16 canais 

equivaleria a mais de 8.500 páginas de EEG 

convencional [4]. Portanto, torna-se necessária 

uma ferramenta que reduza a quantidade de dados 

sem que se perca informação importante, 

justificando-se a existência de métodos de redução 

de dados. A redução do EEG deve ser executada 

de modo que os próprios dados reduzidos 

contenham informações semelhantes ao EEG 

original, de modo que possibilitem a análise e, 

possivelmente, o diagnóstico (ou, ao menos, um 

pré-diagnóstico). 

O monitor de função cerebral (CFM), 

implementado em 1969, utilizava eletrodo terra 

(opcional) e um único par de eletrodos [5], 

equivalente a P3 e P4. A localização destes 

eletrodos cobre os ápices das zonas de divisão 

cerebrovasculares, onde têm sido detectadas mais 

crises do que em eletrodos frontais. No entanto, 

sabe-se que C3 e C4 fornecem dados 

comparáveis [6]. Atualmente, é possível utilizar 

dois canais no CFM, sendo os pares C3-P3 e C4-

P4 mais comumente recomendados, pois fornecem 

oportunidade de detecção de assimetria 

inter-hemisférica [6]. 

Assim como o EEG convencional, o EEG 

reduzido é, sobretudo, interpretado por meio de 

reconhecimento visual de padrões, incluindo 

avaliação de continuidade ou descontinuidade e 

identificação de crises epilépticas [7]. 

Portanto, este trabalho tem por objetivo 

comparar visualmente o método atualmente 

utilizado na redução do EEG, o 

amplitude-integrated EEG (aEEG), e o método 

que utiliza a Transformada de Hilbert neste 

processo de redução, o Hilbert aEEG (HaEEG), 

em duas faixas de frequências, 2-15 Hz 

(atualmente empregada) e 1-70Hz (recomendada 

para o EEG convencional), utilizando trechos com 

crises de epilepsia das derivações C3-P3 e C4-P4. 

2. Métodos de Redução do EEG

O aEEG é um método que comprime o traçado 

do EEG durante longos períodos de tempo [8]. No 

aEEG tradicional, o sinal passa por um 

amplificador paramétrico tendo uma impedância 
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de 10 MΩ com uma taxa de rejeição de modo 

comum acima de 110 dB [5] e, então, o sinal EEG 

passa por um filtro assimétrico passa-faixas de 

2 a 15 Hz [5]. Mais recentemente, Zhang e Ding 

[8] implementaram um algoritmo digital para o 

aEEG como filtro de resposta ao impulso finita 

(FIR). Este filtro mantém as características do 

aEEG tradicional, ou seja, possui um ganho de 

60 dB/década para frequências entre 0 e 2 Hz, um 

ganho de 12 dB/década de 2 a 15 Hz, e atenuação 

de 120 dB/década acima de 15 Hz [8]. 

A Transformada Discreta de Hilbert (TDH) foi 

utilizada na etapa de obtenção do envelope do 

sinal do EEG, no processo de redução do sinal. 

Este método foi denominado HaEEG pelos autores 

De Melo, Cagy e Infantosi [9]. 

2.1. Diferenças entre os métodos 

No algoritmo digital do aEEG utiliza-se o 

valor absoluto para obter o sinal de EEG 

retificado [8]. Posteriormente, para obter o 

envelope do sinal, é empregado um filtro passa-

baixas Butterworth de 5ª ordem [8], com um 

ganho igual a 2 [8]. 

A representação de um sinal em sua forma 

analítica fornece, em sua parte imaginária, a 

transformada de Hilbert do sinal, e, em sua parte 

real, o próprio sinal mensurado [10]. Um sinal 

analítico  z n  pode ser obtido com base na FFT 

[11] e sua transformada inversa pode ser definida 

como:  

Z kéë
ù
û=

X[k] ,k = 0

2X kéë
ù
û ,1£ k £

N -1

2

0 ,
N +1

2
£ k £ N -1

ì

í

ï
ï

î

ï
ï

Þ z néë
ù
û= ifft Z kéë

ù
û( )

                                                                            (1) 

onde     fftX k x n  e  x n  possui número par N 

de amostras. Logo, a partir de  z n , obtêm-se o 

sinal original,  x n , e a sua TDH, [ ]x n , que 

assim podem ser expressos por: 

  [ ] realx n z n ,       [ ] imagx n z n      (2) 

sendo que o envelope de  x n ,  A n  pode ser  

obtido a partir do módulo de  z n : 

      2 2A n x n x n            (3)  

As etapas do processamento de redução do 

EEG, aEEG e HaEEG (2-15 Hz e 1-70 Hz), estão 

sumarizadas na Figura 3. 

3. Materiais e métodos 

Os sinais de EEG utilizados neste trabalho 

foram obtidos da base de dados CHB-MIT por 

meio do site PhysioNet [12], coletados no 

Children's Hospital Boston, os quais consistem em 

registros de EEG de pacientes pediátricos 

(nomeados como chb01, chb02, etc) com 

diagnóstico de epilepsia intratável. Estes sinais 

foram amostrados a 256 Hz com 16 bits de 

resolução, contendo em sua maioria 23 canais 

(Sistema Internacional 10-20 de posicionamento 

de eletrodos). Tais sinais foram avaliados 

visualmente e os trechos com crises de epilepsia 

das derivações C3-P3 e C4-P4 foram então 

marcados. As Figura 1 e Figura 2 exemplificam 

6 s de EEG de trechos de crises. 
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Figura 1. Trecho de 6 s de EEG, anotado com 
crise, do individuo chb01, 11 anos, feminino 
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Figura 2. Trecho de 6 s de EEG, anotado com 

crise, do individuo chb12, 2 anos, feminino 

Figura 3. Etapas e fluxo do processamento para 
redução do EEG 

3.1. Pré-processamento 

Ao analisar o espectro de frequência dos 

sinais, foi constatado aliasing nas frequências de 

16, 32, 48 e 64 Hz de alguns dados, portanto foi 

utilizado filtro notch em cada uma destas 

frequências; além de um filtro notch na frequência 

de 60 Hz, pois havia ruído considerável nesta 

frequência, apesar de evidência de utilização 

prévia de um filtro notch nos registros dos dados. 
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3.2. Filtragem 

No processamento do aEEG e do HaEEG, o 

sinal passou por um filtro digital assimétrico 

2 a 15 Hz (Figura 4), tendo sido para fins de 

comparação, utilizado para o HaEEG um filtro 

passa-faixa de 1 a 70 Hz (Figura 5). 

Diferentemente do trabalho de Zhang e Ding [8], 

ambos os filtros foram implementados como de 

resposta ao impulso infinita (IIR) [9], pois, 

segundo Thede [13], pode-se melhor enfatizar a 

resposta de magnitude com uma ordem inferior (8ª 

ordem para o filtro de 2 a 15 Hz e 17ª ordem para 

o filtro de 1 a 70 Hz) àquela de um filtro FIR. 
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Figura 4. Diagrama esquemático da resposta em 
frequência do filtro de 2 a 15 Hz para o HaEEG 
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Figura 5. Diagrama esquemático da resposta em 
frequência do filtro de 1 a 70 Hz para o HaEEG 

3.3. Cálculo do envelope 

No aEEG, utilizou-se o algoritmo digital 

proposto por Zhang e Ding [8]. Porém, após a 

retificação do sinal, na obtenção do envelope foi 

empregado um filtro Butterworth passa-baixas de 

2ª ordem para diminuir o ruído ocasionado pela 

resposta oscilatória do filtro de 5ª ordem, 

Fc = 0,3 Hz. No HaEEG, o envelope é obtido por 

meio do módulo da TDH [9], conforme descrito 

anteriormente; atualmente, realizado em 

segmentos de 15 s não sobrepostos. 

3.4. Redução do sinal 

Para os valores superiores e inferiores do 

envelope do sinal, são utilizados percentis de 10 e 

90 de cada segmento de 15 s [8,9]. No aEEG e no 

HaEEG, os pontos superiores e inferiores são 

traçados como barras verticais de forma densa ao 

longo da escala de tempo [9]; tradicionalmente, o 

gráfico é mostrado a 6 cm/h [8]. A amplitude dos 

sinais é desenhada em uma escala linear para 

valores abaixo de 10 μV, e escala logarítmica 

(base 10) para valores acima de 10 μV [8,9]. 

4. Resultados 

A Figura 6 mostra o EEG reduzido da 16ª h do 

individuo chb01, utilizando-se os métodos de 

redução: aEEG (Figura 6A), HaEEG com filtro de 

1 a 15 Hz (Figura 6B) e HaEEG filtrado de 

1 a 70 Hz (Figura 6C). Ao se compararem os 

sinais, podem ser observadas diferenças nas 

amplitudes máximas e mínimas dos trechos de 

crises (entre as linhas contínuas verticais) e a 

amplitude de fundo do EEG, sendo que o trecho de 

crise é melhor destacado quando se utiliza o 

HaEEG filtrado entre 1 e 70 Hz. O trecho de crise 

(seta tracejada vertical) é confirmado pelo EEG 

(Figura 1). 

 
Figura 6. Redução do EEG. (A) aEEG, (B) 

HaEEG (1 a 15 Hz) e (C) HaEEG (1 a 70 Hz), 
chb01, 16ª h, 11 anos, feminino 

 

Analogamente, na redução do EEG da 42ª h do 

individuo chb12 (Figura 7), comparando o aEEG 

(Figura 7A), o HaEEG com filtro de 1 a 15 Hz 

(Figura 7B) e HaEEG filtrado de 1 a 70 Hz (Figura 

7C) observa-se uma melhor suavização da 

atividade de fundo quando se utiliza o HaEEG de 

1 a 70 Hz, desta forma, ressaltando visualmente os 
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trechos de crises de epilepsia (entre as linhas 

contínuas verticais). Um dos trechos de crises de 

epilepsia (seta tracejada vertical) é exemplificado 

no EEG (Figura 2). 

 

Figura 7. Redução do EEG, sendo: (A) aEEG, (B) 
HaEEG (1 a 15 Hz) e (C) HaEEG (1 a 70 Hz), 

chb12, 42ª h, 2 anos, feminino 

5. Discussão 

Por meio da avaliação visual, os resultados 

obtidos pelos dois métodos e nas duas faixas de 

frequências mantiveram a mesma tendência ao 

longo do tempo. Porém, a utilização do HaEEG, 

comparado ao aEEG, ressalta os períodos de 

crises, o que facilita a detecção visual dos instantes 

em que os mesmos ocorrem. Além disso, a faixa 

de frequência entre 1 e 70 Hz (HaEEG) contribui 

com informações mais destacáveis, quando 

confrontado com a faixa de 2 a 15 Hz (HaEEG e 

aEEG). 

Sabe-se que é utilizada filtragem de 2 a 15 Hz 

no processo de redução de EEG. Contudo, para o 

EEG convencional, é recomendado que se utilize 

filtro passa-altas não superior a 1 Hz e 

passa-baixas superior a 70 Hz [14]. Portanto, as 

características do EEG reduzido tendem a 

manterem-se mais fidedignas e mais nítidas 

quando esta redução é realizada utilizando a faixa 

de frequência completa recomendada para o EEG. 
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Abstract – This paper presents a simplified method that is able to perform impedance analysis and the estima-

tion of the electrode-electrolyte parameters through frequency sweep. The proposed method allows identifying 

the resistances and capacitance of the electrode-electrolyte equivalent model, where only voltage measurements 

are performed. Due to its flexible design, the system can be easily adapted to different applications and experi-

mental requirements. Results show remarkable fair accuracy, considering the much lower price, smaller sizes 

and flexibility of use of the developed system. 

Keywords: Electrode-electrolyte interface, Electrochemistry, Frequency response, Impedance analysis,  

Bioimpedance. 

 

1. Introduction  
 

 Impedance spectroscopy is a powerful tech-

nique to characterize electrochemical cells in equi-

librium and during electron transfer reactions [1]. 

This technique is also used to the analysis of bio-

logical tissues with applications ranging from the 

analysis of the ratio of muscle mass and body fat 

[2] to the detection of bladder cancer [3]-[4] and 

breast cancer [5]. Impedance spectroscopy is a 

popular method of quantitative and qualitative 

monitoring of electrochemical process at electrode 

interface. The capacitance data is used in the study 

of adsorption of ions and neutral species onto 

metal surfaces [6]-[7] and is of use in measuring 

the change in double layer capacitance occurring 

during protein adsorption onto a surface [8]. In the 

last two decades the feasibility for integrated cir-

cuits makes the design and assembly of an imped-

ance analyzer much simpler [9]. In order to sim-

plify the use of impedance technique, devices such 

as oscilloscopes and function generators can be 

connected to a computer programmed using a 

graphical programming language that could man-

aging the experiment. The application of a sine 

wave excitation to a system under test often is the 

easiest method of determining the system transfer 

function. In this paper, it is described a simple 

system to measure the impedance in electrochemi-

cal cell. 

This paper is organized as follows: Section II 

presents the basic issues about modelling of the 

proposed method. Section III presents the experi-

mental results of the proposed structure. Section 

IV concludes the work. 

 

2. Modelling 

2.1. Modelling of the electrode-

electrolyte interface 

The conventional electrical model of an electro-

chemical cell that represents the electrode-

electrolyte interface (EEI) includes the association 

of resistances with capacitance as shown in Figure 

1. The parallel elements are related to the total 

current through the working electrode that is the 

sum of distinct contributions from the faradaic 

process and double-layer charging. The double 

layer capacitance resembles a pure capacitance, 

represented in the equivalent circuit by the ele-

ment C and the faradaic process represented by a 

resistance, R2. The parameters E and R1 represent 

the equilibrium potential and the electrolyte re-

sistance, respectively. 

 
Figure. 1 Equivalent circuit of an electrochemical 

cell. 

 

In order to obtain a systematic method to de-

termine the EEI parameters using only voltage 

measurements, an additional resistor Rx is used. 

Figure 2 presents the respective equivalent electri-

cal model plus a known value resistor Rx. 
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Figure 2 Equivalent electrical mod
known value resistor 

 

From Figure 2, we can write

transfer function 
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2.2. Estimation method of the 

By using frequency sweep, the parameters 

R2 and C can be found. In sinusoidal steady

the Laplace variable s jω=  possibilities to rewrite 

(1) as 
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At low frequencies ( 0ω ≈ ), (4) can be expressed 

as 
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At high frequencies ( ,p zω  
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pressed as  
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 The capacitance C can be obtained by location 

of the zero in the gain diagram. By defining 

z
zω = , from (2) is possible to write

2

1

z

C
R ω

= . 

 
2 Equivalent electrical model of EEI with a 

known value resistor Rx. 

write the following 
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the EEI  

the parameters R1, 

can be found. In sinusoidal steady-state, 

possibilities to rewrite 

)2 1 2 1 2

x x

i x x

R R C j R

V j R R C R R C j R R R+ + + +
. (4) 

), (4) can be expressed 

. (5) 

 
  ), (4) can be ex-

(6) 

can be obtained by location 

diagram. By defining 

is possible to write 

(7) 

As 2
z z

fω π=  and 
z

f  is the frequency
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2.3 . Impedance estimation

In order to obtain the impedance 

EEI, (4) can be written as follows
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o x

i x
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V j R Z j

ω

ω ω
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+

where ( )Z jω  is the complex impedance of

EEI. Thus, from (9) is possible

ance modulus ( )Z jω  
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3. Experimental Results

3.1 . Experimental Setup

For the electrochemical experiments was used 

an electrochemical cell with three electrodes, a 

platinum disc (0.2 cm
2
 geometric area) as working 

electrode, a platinum flag (1.0 cm

as auxiliary electrode and a Ag/AgCl in KCl 1 mol 

L
-1

 as reference electrode. The electrolyte was an 

aqueous Na2SO4 0.5 mol L
-1

3.2 . Results 

Through a frequency sweep with a voltage 

source at 5 mV (peak value) and a fixed resistor 

= 120 Ω, the gain analysis was carried out.

3 presents the gain-frequency response of 

( ) ( )
o i

V j V jω ω . 

Figure. 3. Experimental g

 

is the frequency of the zero 

can be expressed as 

2
f R

. (8) 

mpedance estimation 

In order to obtain the impedance modulus of the 

EEI, (4) can be written as follows 
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o x
V j R

V j R Z jω ω

, (9) 

is the complex impedance of the 

is possible obtain the imped-
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3. Experimental Results 

Experimental Setup 

For the electrochemical experiments was used 

electrochemical cell with three electrodes, a 

geometric area) as working 

electrode, a platinum flag (1.0 cm
2
 geometric area) 

rode and a Ag/AgCl in KCl 1 mol 

as reference electrode. The electrolyte was an 
1
 solution. 

Through a frequency sweep with a voltage 

(peak value) and a fixed resistor Rx 

, the gain analysis was carried out. Figure 

frequency response of 

 
Experimental gain diagram. 
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 Figure 4 presents the gain-frequency response 

of ( ) ( )
o i

V j V jω ω  in dB. 

 
Figure. 4.Experimental gain diagram in dB. 

 

 By using (5) and (6) and Figure 3, we can find 

the parameters R1 and R2. In high frequencies: 

( ) ( ) 0.053
o i

V j V jω ω = , then R1 = 2.15 kΩ. In low 

frequencies: ( ) ( ) 0.0022
o i

V j V jω ω = , then R2 = 

51.5 kΩ.  

 By using (8) and Figure 4, we can find the ca-

pacitance C. In Figure 4, the frequency 
z

f  (fre-

quency of the zero) was estimated by interpola-

tion: in this case 3.26
z

f =  Hz (frequency where 

gain increase +3.01 dB), thus we can find C = 950 

nF. 

 The equilibrium electrical potential E can be 

measured through a simple DC voltmeter. 

 Table 1 presents EEI parameters values.   

 

Table 1 Experimental EEI parameters 

Parameter Value 

E 0.37 V 

R1 2.15 kΩ 

R2 51.5 kΩ 

C 950 nF 

   

 Finally, we can plot the impedance modulus 

( )Z jω  versus frequency using (10) and results of 

Figure 3. Thus, Figure 5 presents EEI impedance 

in interest frequencies.  

 
Figure 5. Experimental impedance. 

 

4. Conclusions 

 
This paper have been presented a simple meth-

od to realize impedance analysis with estimation 

of the EEI parameters using simple method, where 

only voltage measurements are performed. The 

technique can be implemented using a computer 

and the technique can be applied to biological or 

electrochemical systems in continuous changing 

or a stable systems. 
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Resumo – O tremor fisiológico está presente em todos os seres humanos e geralmente é invisível a olho nu. Os 

métodos mais tradicionais utilizados na mensuração do tremor são a eletromiografia e a acelerometria. Sensores 

magnéticos ou magnetômetros, não são muito empregados, mas possuem alta sensibilidade, o que facilita na 

medição do tremor fisiológico, já que este tremor é caracterizado por possuir baixa amplitude. Este trabalho 

propõe uma avaliação da resolução e do comportamento do sensor magnético LSM303D na detecção de campos 

magnéticos para mensuração do tremor fisiológico. Para isso, utilizou-se um equipamento de caracterização do 

tremor de punho no qual possui o sensor inercial do tipo MinIMU v.3 (Pololu). Este sensor inercial foi imerso 

em um campo magnético gerado por um par de bobinas na configuração  anti-Helmholtz. 

Palavras-chave: tremor fisiológico, magnetômetro LSM303D, campo magnético. 

1. Introdução 

O tremor humano é o distúrbio mais 

comum do movimento, é caracterizado por uma 

oscilação involuntária rítmica de qualquer parte 

do corpo. Estas oscilações possuem frequência e 

amplitude regulares, provenientes de contrações 

de músculos agonistas ou antagonistas [1-4].  O 

movimento causado pelo tremor pode estar 

associado a diversos fatores, tais como 

disfunções neurológicas e processos naturais. 

O tremor divide-se em duas categorias: 

tremor patológico e fisiológico [6]. 

O tremor patológico é considerado 

anormal e está ligado as síndromes neurológicas, 

subdividindo-se em duas classificações: repouso 

e ação. O tremor de repouso ocorre quando a 

parte afetada encontra-se relaxada e contra a ação 

da gravidade, enquanto o tremor de ação ocorre 

na contração voluntária dos músculos [6, 7]. 

Já o tremor resultante de processos 

naturais é denominado fisiológico e está presente 

em todos os seres vivos, na maioria dos casos é 

invisível a olho nu, porém pode ser acentuado 

quando exposto a situações de estresse, 

medicação, ansiedade, envelhecimento, dentre 

outros [1, 7, 8]. Apesar de não oferecer risco de 

vida, o tremor fisiológico exacerbado pode 

ocasionar incapacidade funcional e 

constrangimento social [5]. Este tipo de tremor é 

caracterizado também pela baixa amplitude, 

tornando difícil a detecção [9]. Além da 

eletromiografia (EMG) e da acelerometria é 

possível detectar o tremor através de sensores 

magnéticos que também são conhecidos como  

 

magnetômetros. Este último se destaca em 

relação aos outros métodos tradicionais de 

medição, devido à alta sensibilidade[10, 12-14] . 

Magnetômetros são instrumentos que 

medem a intensidade, direção e sentido de 

campos magnéticos [11]. Existem poucos 

trabalhos que relacionam magnetômetros com a 

medição do tremor fisiológico, sendo a maioria 

deles relacionados à microcirurgias as quais 

necessitam cancelar o tremor fisiológico ao 

manusear os instrumentos cirúrgicos [12-14]. 

Considerando os danos provenientes dos 

tremores, a carência de estudos nessa área e a 

alta sensibilidade de sensores magnéticos, neste 

trabalho, a resolução do sensor magnético 

LSM303D e seu comportamento para detecção 

de campo magnético foram avaliados para 

avaliação deste sensor como medidor do tremor 

fisiológico. Para essa avaliação o magnetômetro 

foi imerso em um campo magnético gerado por 

um par de bobinas na configuração anti-

Helmholtz.  

2. Materiais e Métodos 

Realizaram-se dois experimentos, sendo 

que o primeiro calculou-se a resolução do sensor 

magnético e o segundo experimento verificou o 

comportamento deste sensor ao variar o campo 

magnético. Em ambos os experimentos foram 

utilizados o sensor inercial do tipo MInIMU v.3 

(Pololu) que contém um acelerômetro, um 

giroscópio e um magnetômetro, presente no 

equipamento de caracterização do tremor de 

punho. Esses sensores realizam as medições de 

VII SIIM / VI SPS-UNICAMP 58

Campinas, 21 a 23 de Outubro de 2015 FEEC - UNICAMP

mailto:amandagomesrabelo@gmail.com
mailto:lucio.neves@ufu.br
https://www.google.com.br/search?es_sm=122&q=bobinas+de+helmholtz&spell=1&sa=X&ved=0CBoQvwUoAGoVChMIiNWYlcjxxgIVwg6QCh0XFQe7


tais grandezas, levando em consideração o 

posicionamento em relação aos três eixos 

cartesianos X, Y e Z [15]. O equipamento 

utilizado na caracterização do tremor possui uma 

luva instrumentada na qual permite colocar o 

sensor inercial. O sensor inercial foi imerso no 

interior do par de bobinas na configuração anti-

Helmholtz. 

As bobinas empregadas tinham 19,50 cm 

de raio, com 154 espiras na configuração de anti-

Helmholtz. Essa configuração cria um gradiente 

de campo magnético entre o par de bobinas, 

sendo o campo magnético nulo no ponto central 

das mesmas [16]. As bobinas foram conectadas a 

uma fonte de corrente DC, empregada para variar 

a corrente elétrica.  

No primeiro experimento o sensor inercial 

estava no interior da luva instrumentada que foi 

acoplada a um suporte de madeira para não 

interferir com o campo magnético, como mostra 

a Figura 1. 

 

Figura 1. Experimento com a bobina anti-
Helmholtz, em que é possível observar os 

principais componentes empregados, além da 
Luva Instrumentada. 

 

Com a luva no interior do campo 

magnético foram realizados deslocamentos no 

eixo cartesiano X, movendo-se a luva em        

1,00 cm com passos de 0,10 cm. Para cada 

variação de deslocamento mediu-se o campo 

magnético correspondente. Sendo assim, foi 

possível determinar a menor variação de posição 

detectável pelo equipamento, ou seja, a resolução 

do magnetômetro.  

Para o segundo experimento o sensor foi 

preso a um suporte plástico (material que não 

interfere no campo magnético) e foi imerso no 

interior do par de bobinas na configuração anti-

Helmholtz, como mostra Figura 2. 

 

 Figura 2. Experimento no qual analisou o 
comportamento do magnetômetro  
 

Posicionou-se o magnetômetro LSM303D 

no interior do par de bobinas, desta forma a 

variação da corrente elétrica, variava-se o campo 

magnético dentro das bobinas e pôde-se avaliar a 

detecção desta variação de campo magnético por 

meio do magnetômetro LSM303D. A corrente 

elétrica variou em passos de 0,02 A no intervalo 

de 0 a 0,40 A. Os valores de campo magnético 

detectados pelo magnetômetro LSM303D, para 

os três eixos cartesianos, foram computados para 

cada valor de corrente elétrica. 

3. Resultados e Discussão  

Para o primeiro experimento com os 

ensaios realizados variando-se a posição da luva, 

em função da variação do campo magnético, nos 

eixos do magnetômetro, obtiveram-se todos os 

valores das posições do campo magnético no 

sensor. A luva foi deslocada 1,00 cm em 

intervalos de 0,10 cm. É importante ressaltar que 

como a precisão será a mesma para os três eixos 

do magnetômetro, esta avaliação foi conduzida 

apenas para o eixo Z. A média e o desvio padrão 

dos valores do campo magnético foram 

calculados para um intervalo de 1,00 cm como 

mostra a Tabela 1. 
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Tabela 1. Resultados da média e desvio padrão 
para a variação do campo magnético. 

Deslocamento 

(cm) 

Média da 

variação do 

campo 

magnético 

no eixo 

cartesiano X 

(mT) 

Desvio 

padrão da 

variação do 

campo 

magnético 

no eixo 

cartesiano X 

(mT) 

0 0 0,0001 

0,01 -0,001 0,0002 

0,02 -0,007 0,0001 

0,03 -0,009 0,0001 

0,04 -0,009 0,0011 

0,05 -0,015 0,0001 

0,06 -0,018 0,0002 

0,07 -0,021 0,0001 

0,08 -0,023 0,0001 

0,09 -0,027 0,0001 

0,1 -0,030 0,0001 

 
 

Considerando o módulo da variação da 

magnitude de campo magnético (média da 

variação do campo magnético final - média da 

variação do campo magnético inicial), tem-se: 

|ΔM| = 0,030 mT, conforme dados mostrados na 

Tabela 1.  

Esse resultado indica que o campo 

magnético no eixo cartesiano Z sofreu uma 

variação de 0,030 mT em um deslocamento em 

1,00 cm. Com base neste valor e com o desvio 

padrão foi possível chegar-se ao valor da 

resolução do sensor. 

Uma vez que para uma variação de 

deslocamento de 1,00 cm, a variação no campo 

foi de 0,0301 mT, então, para uma variação 

mínima (desvio padrão) de 0,0001, a resolução  

foi de 33 μm.   

Já para o segundo experimento, obtiveram-

se os valores de campo magnético detectado pelo 

magnetômetro LSM303D nos três eixos, em 

função da variação da corrente elétrica, como 

mostra a Tabela 2.  

 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Variação do campo magnético nos três 
eixos detectados pelo magnetômetro LSM303D 
em função da variação da corrente elétrica nas 

espiras. 
Corrente 

Elétrica 

(A) 

Campo magnético (T) 

X Y Z 

0 -0,16 -0,16 -0,15 

0,02 -0,04 -0,04 -0,01 

0,04 0,07 0,07 0,05 

0,06 0,15 0,15 0,18 

0,08 0,28 0,28 0,3 

0,1 0,41 0,41 0,39 

0,12 0,47 0,47 0,49 

0,14 0,6 0,6 0,59 

0,16 0,72 0,72 0,69 

0,18 0,82 0,82 0,79 

0,2 0,91 0,91 0,87 

0,22 1,05 1,05 0,97 

0,24 1,13 1,13 1,08 

0,26 1,22 1,22 1,18 

0,28 1,32 1,32 1,31 

0,3 1,43 1,43 1,4 

0,32 1,57 1,57 1,48 

0,34 1,65 1,65 1,59 

0,36 1,74 1,74 1,72 

0,38 1,88 1,88 1,78 

0,4 2 2 1,92 

 

Observando a Tabela 2, percebe-se que 

quando a corrente é nula o magnetômetro 

LSM303D detecta campo magnético nos três 

eixos, isso ocorre devido à interferência do 

campo magnético terrestre e do campo 

magnético advindo de equipamentos presentes na 

sala em que este experimento foi realizado. 

Por meio dos dados obtidos na Tabela 2, 

pôde-se relacionar a variação do campo 

magnético detectado pelo magnetômetro 

LSM303D nos três eixos em função da variação 

da corrente elétrica, conforme a Figura 3.  

Analisando a Figura 3 observa-se que a 

detecção do campo magnético pelo 

magnetômetro LSM303D é uma função linear da 

variação da corrente elétrica. Isto torna a 

calibração do sistema direta e mais precisa. 

Foi possível obter também o limite de 

saturação do magnetômetro. Ao aplicar uma 

corrente de 0,40A o magnetômetro LSM303D 

saturou, conforme Fig. 3. 
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Figura 2. Resposta do magnetômetro LSM303D 
em função da variação da corrente elétrica 

aplicada nas bobinas de Helmholtz. 

 
 

4. Conclusão 

Neste trabalho, foi possível verificar que o 

magnetômetro LSM303D possui alta resolução: 

33 μm e apresentou uma resposta linear, quando 

submerso a campos magnéticos de até 0,0465μT. 

Então, com o sistema calibrado este poderá ser 

utilizado em trabalhos futuros como um medidor 

do tremor fisiológico. 
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Abstract – The AC Biosusceptometry (ACB) system is a research tool, extensively applied to studies focused on 
gastrointestinal tract properties and to their response to known drugs and/or in vivo performance of solid dosage 
forms. Using the same system and the same detection principle, we applied the ACB sensor to acquire region 
scans, which allowed us to image specific areas and, consequently, distribution of magnetic materials within 
regions of interest. Considering the ACB good performance producing bidimentional images, our first aim was 
to evaluate the system spatial resolution and sensibility discriminating areas with magnetic material. We 
employed the ACB system constructed to scan specific areas containing known concentrations of magnetic 
nanoparticles that will be used on further in vivo studies. We scanned three Petri dishes containing 1.5, 5, and 10 
µL of Superparamagnetic Manganese doped Iron Oxide Nanoparticles. The ACB system was associated with a 
2D table, which allowed the sensor to perform a 25 mm2 scan over the plate surface. the ACB signals were 
recorded by a lock-in amplifier (Stanford Research Systems), digitalized at a 100 Hz sampling rate (National 
Instruments Inc.).  All the processing tasks, from the signal to the final image, were performed on Matlab® 
(Mathworks Inc.). 

1. Introdução 
Gradiometric Systems are known to reduce noise 
and background signal due to its subtraction 
configuration [1]. The AC Biosusceptometry 
(ACB) is a biomagnetic system, constructed 
under a first order gradiometric configuration 
and works based on magnetic flux variation and 
its interaction to magnetic materials near the 
system (sensor). The ACB technique has been 
extensively applied to Gastrointestinal Transit 
(GIT)_evaluations on both animal models and 
humans [2 - 8]. Recent improvements on the 
system sensibility and the association with 
nanostructured magnetic tracers, allowed us to 
study more complicated systems and 
physiological properties [9]   
Magnetic nanoparticles have been employed for 
several applications and are known for their 
versatility, since they can be applied as 
diagnostic [10] and therapeutic [11] tools. 
The AC Biosusceptometry system is sensitive to 
magnetic materials position and concentration. 
Thus, associating an ACB sensor to a 2D table, 
allows us to record the ACB signal at different 
positions over a well-determined area, providing 
enough data to construct a magnetic image from 
the area of interest.  This study showed the first 
step towards the construction of a quantitative 
method to acquire magnetic images through an 
AC Biosusceptometry system. 

2. Material and Methods 

2.1. AC Biosusceptometry 
The ACB system works as a double magnetic 
flux transformer, wherein each pair (detection 
and reference) is identical and arranged in a 
gradiometric configuration (Figure 1). The coil 
pair farther from the magnetic material acts as 
reference, and the other, near the magnetic 
sample, as the detector probe. The proximity of 
magnetic materials generates an unbalance on the 
magnetic flux created by the coil pairs, 
generating the signal to be measured. The signal 
is recorded by a lock-in amplifier (Stanford 
Research Systems), digitized at 100 Hz (PCI-
MIO-16XE-10, National Instruments Inc.) and 
stored for posterior processing (ASCII format).  

2.2. Imaging and Sensibility  
The ACB imaging method consists of a simple 
mapping of the magnetic interference created by 
the magnetic sample analyzed onto the detection 
coil set. Considering the sample to be static, 
scanning the region with the ACB sensor will 
generate a two-dimensional intensity map, that 
can be showed as an magnetic image.  
This method has been developed and established 
by Moreira et al [12] to acquire and produce 
magnetic images of ferromagnetic materials. 
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Fig. 1 Schematic representation of the ACB 

Gradiometer. 
 
To acquire the the magnetic signals and generate 
the corresponding images, we selected a 6 X 6 
cm area, with 25 points in each axis (X and Y), 
with the ACB sensor 5 mm far from the sample. 
We applied a spline interpolation to the intensity 
matrix acquired before plotting the final image. 

For the quantification process, we employed a 
binarization algorithm, which allowed us to 
assess the diameter for each volume analyzed. 

2.3. Magnetic Nanoparticle (MNP) 
The manganese ferrite (MnFe2O4) nanoparticles 
employed, previously described [13], were 
synthesized by co-precipitation method  coated 
with citrate, with an average diameter of 13 ± 4 
nm, and saturation magnetization of 264 emu / 
cm3 (58 emu / g). The nanoparticles were 
dispersed in saline solution to a concentration of 
23 mg / ml 1.17x1015 particles/ml [13]. The 
MNPs manganese ferrite was chosen due to its 
high magnetic susceptibility contributing to a 
better sensitivity of the BAC system. 

3. Results 

3.1. Imaging, Segmentations and Real 
Distance 

All biomagnetic images were compared to 
microscopic images of each volume analyzed. 
Figure 2 shows all microscopic images acquired. 
 

a)  

b)  

c)  
Fig.2 Microscopic images for each volume 

analyzed a) 5µL, b) 10 µL e c) 15 µL. 
 
It is important to highlight that, in this case, both 
diameter and intensity are important in the image 
obtained, since we were looking for a 
quantitative evaluation.  The magnetic signal 
intensity maps recorded for the volumes 
presented in Figure 2 can be seen in Figure 3, as 
well as its respective segmented image on Figure 
4, required to achieve the sample diameter. 

a)  
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b)  

c)   
Fig.3 Intensity map for all regions analyzed a) 

5µL, b) 10 µL e c) 15 µL. 

a)  

b)  

c)  
 

Fig.4 Segmentation matrix for each sample a) 
5µL, b) 10 µL e c) 15 µL. 

 

3.2. System ACB Sensibility 
In order to acquire the ACB system sensibility, 
we compared the intensity value obtained for 
each sample, to its diameter. The result is shown 
in Figure 5.   
 

 
 

Fig. 5 Corelation between sample volumes and 
intensity map for each plate. 

3.3. Diameter  
From the comparison between the diameter, 
measured on the microscope, and the one 
acquired in the intensity map by the 
segmentation algorithm, we obtained the 
following relation, showed in table 1.  
 
Tab 1: Microscopic Image and Magnetic Image 

 
Microscopic image  
measurement (mm) 

Magnetic image (mm) 

1,92 1,89 

3,00 2,90 

3,29 3,13 
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4. Discussion 
The ACB system presented remarkable spatial 
resolution when associated to the 2D table, been 
able to measure and also differentiate each 
sample analyzed, even with very small variations 
among them (0.3 mm). Another important point 
to be considered is the system reproducibility and 
reliability; presenting variations lower than 5% 
for all tests. 

5. Conclusions 
We applied the AC Biosusceptometry system in 
an unprecedented study, to acquire in vitro 
quantitative magnetic images through a 
susceptibility map of magnetic nanoparticles. 
Our system presented enough sensibility to 
detect volumes down to 5 µL of magnetic 
nanoparticles, and it was also able to generate 
images with remarkable spatial resolution. These 
results may be the starting point for a whole new 
research field application, since this technique 
can generate this images in real time, does not 
require the use of any external marker, and there 
is no need of controlled environment nor isolated 
rooms, which will allows us to associate this 
system detection to therapeutic techniques in the 
same protocol, in vivo. 
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Resumo – Este trabalho apresenta uma nova técnica para detecção multicanal e em tempo real do complexo 
QRS no sinal ECG com base nas transformadas Wavelet e de Hilbert. Considerando-se buffers de 10 segundos 
de duração, a transformada Wavelet é aplicada para remover as classes de ruído relacionadas à variação de linha 
de base e à atividade muscular. Em seguida, as transformadas Wavelet e de Hilbert são aplicadas em cascata em 
uma técnica de seleção automática do fator de escala ótimo para um dado conjunto de morfologias de QRS. Um 
sinal resultante é determinado pela soma das versões filtradas de cada canal/derivação e um algoritmo de limiar 

adaptativo realiza a detecção de cada batimento. A técnica é avaliada com o uso da base de dados MIT-BIH 
Arrhythmia database, obtendo-se os valores médios de 99,75% e 99,72% referentes à sensibilidade e à 
preditividade positiva, respectivamente. Os resultados demonstram o elevado grau de precisão do algoritmo 
desenvolvido para uma ampla variedade de morfologias de QRS. 
Palavras-chave: Eletrocardiograma (ECG), complexo QRS, transformada Wavelet, transformada de Hilbert, 
detecção multicanal. 
 

1. Introdução 

  
O complexo QRS é a forma de onda mais 

expressiva do sinal ECG, considerando-se os 

aspectos de amplitude e período de oscilação. A 

elevada amplitude de seu ponto fiducial, 
geralmente associado à onda R, torna a tarefa de 

sua detecção mais fácil do que para as outras 

ondas características, consistindo, portanto, no 
primeiro passo para a completa segmentação do 

sinal ECG. A correta detecção do complexo QRS 

e o seu preciso delineamento são condições 
fundamentais para detecções e segmentações 

eficientes das demais ondas, bem como servem 

de base para os algoritmos de reconhecimento de 

padrões de arritmias cardíacas [1,2,3]. 
Uma estrutura generalizada para a detecção do 

complexo QRS, ainda adotada pela maioria dos 

algoritmos, apresenta uma organização em 
duplo-estágio e geralmente aplica-se sobre um 

único canal (single lead): estágio de pré-

processamento, geralmente incluindo filtragem 
linear seguida por uma transformação não-linear, 

e estágio das regras de decisão [2,3]. A filtragem 

linear, geralmente passa-banda, visa atenuar as 

ondas P e T, os ruídos de alta frequência e as 
variações de linha de base. Posteriormente, a 

transformação não-linear, por exemplo, o filtro 

quadrático, visa realçar mais intensamente os 

complexos QRS. Neste caso, as regras de decisão 

são utilizadas para se determinar em que 

instantes os batimentos estão presentes ao longo 

do sinal. 
Dentre as dificuldades existentes junto às 

características do sinal ECG, as quais se 

apresentam como desvantagens para a aplicação 
da referida estrutura generalizada de duplo 

estágio, destacam-se: a banda de frequência do 

complexo QRS, que varia para diferentes pessoas 
e, até mesmo, para diferentes batimentos de uma 

mesma pessoa; as bandas de frequência de ruído 

de alta frequência e do complexo QRS se 

sobrepõem [4]. Neste sentido, desenvolveram-se 
técnicas de pré-processamento com adaptação na 

utilização de parâmetros de filtragem, seja 

através da obtenção de várias versões filtradas do 
sinal, seja através de algoritmos adaptativos de 

seleção automática dos parâmetros apropriados 

para uma dada morfologia [2,4]. 
Com o objetivo de atenuar as desvantagens 

citadas, uma nova técnica para detecção 

multicanal e em tempo real de QRS é proposta 

neste trabalho. Considerando cada buffer de sinal 
ECG com 10 segundos de duração 

(empiricamente determinada), inicialmente é 

realizada a decomposição do sinal por 
transformada Wavelet para remoção das 

variações de linha de base e do ruído de atividade 

muscular (EMG noise). Em seguida, aplicam-se 
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em cascata as transformadas Wavelet e de 

Hilbert, determinando-se quatro versões 

escalonadas de cada canal e selecionando-se 

automaticamente o fator de escala ótimo para um 
dado conjunto de morfologias de QRS. Após, 

somam-se os sinais resultantes do pré-

processamento dos canais envolvidos, e um 
limiar adaptativo permite a detecção dos picos 

sobre o sinal resultante. Finalmente, mapeiam-se 

os picos detectados sobre o sinal original 
associado a cada canal.   

2. Materiais e Métodos 

 

2.1 Transformada Wavelet 

 

A transformada Wavelet de um sinal contínuo 
x(t) é definida por 
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em que ψ*(t) denota o conjugado complexo da 

wavelet-mãe ψ(t), a é o parâmetro de dilação ou 

fator de escala da Wavelet e b é o parâmetro de 
localização ou translação [1]. 

Considerando-se as aplicações em algoritmos de 

processamento digital de sinais, emprega-se uma 

matriz diádica, com parâmetros de escala, a, e de 
localização, b, expressos como potências de 2: a 

= 2
k
 e b = 2

k
l. A transformada é então 

denominada transformada Wavelet diádica 
(DWT), com funções base dadas por 
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Uma técnica bastante conhecida para 

implementação da DWT é a utilização de bancos 
de filtros FIR passa-baixa e passa-alta, como 

ilustrado na Figura 1 [1]. 

 

 

Figura 1. Implementação de DWT por banco de 
filtros. 

 
Dos coeficientes transformados, o sinal pode ser 

reconstruído utilizando-se um banco de filtro de 

reconstrução. 

O processo de eliminação das componentes de 

ruído do sinal (denoising) exige a realização das 

etapas de decomposição, limiarização e 

reconstrução. Para tanto, a escolha da função-
base e do nível de decomposição é criticamente 

importante. Considerando-se o conteúdo 

espectral do sinal ECG e a frequência de 
amostragem de 360 Hz dos sinais analisados 

(base Arrhythmia Database), selecionou-se a 

wavelet Daubechies de ordem 4 como função-
base e o oitavo nível de decomposição [5]. 

Então, no processo de limiarização, os 

coeficientes cA8 (saída do filtro passa-baixa no 

oitavo nível de decomposição) recebem valores 
iguais a zero, objetivando-se a redução das 

variações de linha de base (0 – 0,7Hz), assim 

como também os coeficientes cD1 e cD2 (saídas 
dos filtros passa-alta nos níveis 2 e 3 de 

decomposição), de forma a remover o ruído de 

alta frequência (45 – 180Hz). Para eliminação do 
ruído de atividade muscular, cujas componentes 

contribuem com valores de baixa amplitude junto 

aos coeficientes cD3 e cD4, calculam-se limiares 

positivos e negativos, por modelagem prévia dos 
sinais cD3 e cD4 por função densidade gaussiana 

[5]. Valores de sinal maiores que o limiar 

negativo e menores que o limiar positivo são 
feitos iguais a zero (hard-thresholding) [5].  

Além de sua aplicação no processo de eliminação 

do ruído, a transformada Wavelet também é 

aplicada, juntamente com a transformada de 
Hilbert, para o realce significativo do complexo 

QRS e atenuação das ondas P e T [4]. Para este 

passo, utilizou-se como função-base a função 
Chapéu-Mexicano, calculada como a segunda-

derivada da função gaussiana, dada por [4] 
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2.2 Transformada de Hilbert  

 

A transformada de Hilbert g(t) aplicada na 
função f(t) é escrita como  
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quando a integral existe [6]. Devido ao polo em τ 

= t, normalmente não é possível o cálculo da 
transformada de Hilbert como uma integral 

ordinária imprópria. Entretanto, o termo P na 

frente da integral representa a utilização da 
técnica do valor principal de Cauchy, que 

permite expandir o número de funções para as 

quais a integral da Equação (2) existe [6].  
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No domínio da frequência, a resposta do filtro de 

Hilbert é dada por 
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Os efeitos da transformada de Hilbert sobre o 

processamento do sinal ECG têm sido explicados 

em termos de suas propriedades de 
ortogonalidade e de envelope de sinal. Sua 

propriedade de não alterar as amplitudes dos 

componentes de frequência do sinal de entrada, 

mas apenas a fase, assegura que os conteúdos de 
informação das ondas características do ECG 

sejam preservados [3,4,6].  

 

2.3 Algoritmos de pré-processamento e 

detecção do QRS 

 
Todos os algoritmos descritos neste trabalho são 

aplicados sobre buffers de sinal ECG com 10 

segundos de duração contendo dois canais (ou 

derivações). Considerando-se a disposição de 
buffers consecutivos e que um dado complexo 

QRS pode ter início em um dado segmento e ter 

término no segmento subsequente, define-se que 
cada buffer tem 0,5 s de sobreposição com o 

segmento anterior e 0,5 s de sobreposição com o 

segmento posterior.  
A estrutura dos algoritmos é dividida em duas 

etapas: pré-processamento e análise. A etapa de 

pré-processamento, conforme ilustrada na Figura 

2, é composta por dois processos de filtragem: 
eliminação das componentes de ruído (detalhado 

na seção anterior) e realce dos complexos QRS. 

Um sinal resultante SR[n] é obtido pela soma das 
saídas dos filtros de cada canal. Finalmente, um 

algoritmo de limiar adaptativo é aplicado sobre 

SR[n] para detecção individual de cada QRS.  

Para a obtenção de um realce significativo e 
eficiente dos complexos QRS existentes no 

intervalo sob análise, é proposta a aplicação em 

série da transformada Wavelet, da função 
primeira-derivada, e da transformada de Hilbert, 

conforme ilustrado na Figura 3. Aqui são obtidas, 

através da transformada Wavelet, quatro versões 
escalonadas de cada sinal de entrada, utilizando-

se os fatores de escala 2
1
, 2

2
, 2

3
 e 2

4 
[4]. A função 

primeira-derivada é do tipo forward (avançado): 

 
y[n] = x[n+1] – x[n].               (6) 

 

A transformada de Hilbert, h[n], é calculada para 
obter o sinal analítico associado a y[n], cujo 

módulo é dado pelo sinal V[n]. 

 

Figura 2. Etapa de pré-processamento. 
 

 

Figura 3. Metodologia para realce de QRS. 
 
Então, uma métrica de avaliação é determinada 

para cada processo de filtragem associado a um 

dado fator de escala, a partir da detecção dos 

pontos fiduciais associados a complexos QRS no 
sinal V[n]. Primeiramente, as amplitudes das 

amostras de V[n] são normalizadas para valor 

máximo igual a 1. O limiar de detecção de 
pontos fiduciais de QRS é inicializado 

empiricamente como 20% da máxima amplitude. 

Se o número de pontos fiduciais de QRS 

detectados é menor que a metade da duração do 
intervalo de sinal em segundos, o valor do limiar 

é diminuído em 20% e nova pesquisa por pontos 

fiduciais de QRS é realizada. Por outro lado, se o 
número de pontos fiduciais de QRS detectados é 

superior a duas vezes a duração do intervalo de 

sinal em segundos, o referido valor de limiar é 
aumentado em 20% e nova pesquisa por pontos 

fiduciais de QRS é realizada [2,4]. Uma vez 

detectados os pontos fiduciais, satisfazendo os 

critérios acima apresentados, o desvio-padrão 
dos intervalos correspondentes, medidos em 

número de amostras, e o desvio-padrão das 

amplitudes destes pontos fiduciais são 
calculados. Então, uma métrica de avaliação, 

denominada SDAT, é proposta como a 

multiplicação dos dois referidos desvios-padrões. 
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O fator de escala selecionado é aquele associado 

ao processo de filtragem que permite a detecção 

de pontos fiduciais para os quais a métrica SDAT 

tem o menor valor [2,4].  
Uma vez obtido o fator de escala ótimo para cada 

canal, somam-se os sinais filtrados 

correspondentes, obtendo-se o sinal resultante 
SR[n]. Sobre SR[n], aplica-se novamente o 

algoritmo de detecção de pontos fiduciais acima 

detalhado. Uma vez detectados os picos 
significativos, realiza-se o mapeamento 

individual sobre o sinal associado a cada canal.  

3. Resultados 

As métricas de avaliação essenciais são 

sensibilidade (Se) e preditividade positiva (P+), 

definidas por  
 

Se = TP/(TP + FN),             (7) 

P+ = TP/(TP+FP),                         (8) 
 

em que TP denota o número de detecções 

corretas, FN o número de falsos negativos e FP o 
número de falsos-positivos [3]. 

A base MITDB contém 48 registros de 30 

minutos de duração, resolução de 11 bits sobre 

uma faixa de variação (pico a pico) de 10mV [3]. 
Para um total de 109.506 batimentos 

manualmente anotados, obtêm-se 109.212 

detecções corretas de complexos QRS, 294 
falsos-negativos, 308 falsos-positivos. A Tabela 

1 sintetiza os resultados obtidos pela 

metodologia descrita neste trabalho e por outras 

técnicas publicadas em artigos científicos.  
  
Tabela 1: comparação entre resultados de 
detecção de QRS na base MITDB. 
Detector Anotações Se (%) P+ (%) 

Este trabalho 109.506 99,75 99,72 

Madeiro et. al 

[4] 

109.495 99,15 99,18 

Benali [7] 109.739 99,41 99,39 

A. Martínez et 
al [8] 

109.428 99,71 99,97 

4. Conclusões 

Este trabalho apresenta um novo método de 

detecção multicanal do complexo QRS em ECG 

para aplicações em tempo real. Com o uso de 

filtros baseados na decomposição do sinal por 
transformada Wavelet, para fins de supressão do 

ruído (denoising), e na combinação das 

transformadas Wavelet e de Hilbert, para fins de 
realce do complexo QRS e supressão das ondas P 

e T, obtém-se um sinal resultante com a soma 

das versões filtradas de todos os canais 

envolvidos. Este sinal resultante contém 

informação de energia, que permite identificar, 

através do limiar adaptativo, as localizações dos 
batimentos, mesmo quando um dos canais estiver 

contaminado por ruído. Os resultados obtidos 

permitem constatar a robustez do método 
proposto diante de uma ampla variedade de 

morfologias. Como trabalho futuro, propõe-se a 

aplicação da detecção de QRS multicanal em 
sinais de monitoramento contínuo (Holter) com o 

uso de três ou mais canais de derivação. 
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Resumo – Este trabalho apresenta uma análise do impacto que a aplicação de técnicas de pré-processamento tem sobre o 

desempenho de sistemas BCI-SSVEP. São analisados cinco cenários de filtragem espacial, além do caso sem filtragem. Para 

enriquecer a comparação, cada cenário foi testado na configuração com e sem seleção de características. Os resultados 

quantificam a melhora de desempenho em sistemas BCI quando tais estratégias são empregadas, podendo levar a um ganho na 

taxa de acerto superior a 37%.   
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1. Introdução 

De acordo com o censo demográfico publicado 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística em 2010, mais de 45 milhões de 

brasileiros declararam ter ao menos um tipo de 

deficiência (visual, auditiva, motora ou mental) 

[1], sendo que 20,3 milhões deles estão inseridos 

no mercado de trabalho. O desenvolvimento de 

tecnologias assistivas visa melhorar as 

habilidades funcionais e promover maior 

inclusão social e tecnológica desta parcela da 

população. Uma possível estratégia é definida 

pelas chamadas interfaces cérebro-computador 

(BCI, do inglês Brain-Computer Interfaces) 

baseadas nos potenciais evocados visualmente 

em regime permanente (SSVEP, do inglês Steady 

State Visually Evoked Potential). As BCIs 

consistem em canais alternativos de comunicação 

que traduzem os sinais cerebrais em comandos 

para dispositivos externos [2]. O SSVEP pode 

ser registrado por meio do eletroencefalograma 

de superfície (EEG) e associa-se com o 

sincronismo da atividade elétrica do córtex visual 

mediante a estimulação visual externa em uma 

dada frequência [3]. Os BCI-SSVEP apresentam 

uma interface com um número determinado de 

fontes luminosas oscilando em diferentes 

frequências, sendo cada uma delas associada a 

um determinado comando externo. Considerando 

os diversos artefatos presentes no EEG (e.g. 

movimentação muscular, ruídos de fontes 

externas e interferências eletromagnéticas) é 

natural que a tarefa de pré-processamento 

implique em uma importante etapa na concepção 

do sistema BCI-SSVEP. Neste sentido, este 

trabalho apresenta uma análise de desempenho 

de um sistema BCI-SSVEP utilizando seis 

combinações de filtragem espacial [4-6]: (1) 

CAR (Common Average Reference), (2) MEC 

(Minimum Energy Combination), (3) MCC 

(Maximum Contrast Combination), (4) CAR 

combinado com MEC, (5) CAR combinado com 

MCC e (6) sem filtragem. Analisou-se também a 

efetividade da seleção de atributos agregada ao 

sistema, comparando a técnica de wrappers com 

o caso em que não há seleção. Em todos os 

cenários, utilizaram-se janelas temporais de 3 s 

de modo a avaliar a viabilidade de utilizá-las em 

sistemas BCI online. 

2. Metodologia 

Os sinais EEG foram coletados pelo grupo de 

pesquisa DSPCom da Faculdade de Engenharia 

Elétrica e de Computação da Universidade 

Estadual de Campinas (FEEC/UNICAMP) [6]. A 

estimulação visual foi feita utilizando um padrão 

xadrez cintilante nas frequências de 12 e 15 Hz. 

O indivíduo foi exposto a cada estímulo durante 

12 s em oito repetições. A taxa de amostragem 

foi de 256 Hz. Os eletrodos foram posicionados 

em O1, O2, OZ, POZ, PZ, PO4, PO3, PO8, PO7, P2, 

P1, CZ, C1, C2, CPZ, e FCZ segundo o sistema 

internacional 10-20. Neste trabalho, utilizaram-se 

os sinais cerebrais de um único voluntário. Os 

dados brutos foram segmentados em janelas 

temporais de 3 s com sobreposição de 2 s, de 

modo a simular um comportamento em tempo 

real. Os dados janelados foram submetidos a 

cada um dos seis cenários de pré-processamento 

e em seguida extraiu-se os atributos do sinal 

utilizando o método de estimação de potência 

espectral de Welch [7]. Primeiramente, todos os 

atributos foram enviados ao classificador linear 

para a discriminação entre as classes. Em uma 

segunda abordagem, aplicou-se a técnica de 

wrappers [11] para selecionar os melhores 

atributos a serem enviados ao classificador. A 
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taxa de acerto do classificador linear, ajustado 

por meio do método dos mínimos quadrados, foi 

definida como o critério de desempenho do 

sistema.  

2.1. CAR  

Esta técnica consiste na subtração ponto a ponto 

de cada sinal pela média de todos os sinais 

coletados pelos dezesseis eletrodos. A expressão 

que sintetiza a CAR é:  

        𝑌𝑖
𝐶𝐴𝑅 = 𝑌𝑖

𝐸𝑅 −
1

𝑛
∑ 𝑌𝑗

𝐸𝑅𝑛
𝑗=1           (1) 

em que 𝑌𝑖
𝐸𝑅  é o sinal coletado no i-ésimo 

eletrodo e n é o número total de eletrodos. Ela 

visa retirar os ruídos coincidentes que aparecem 

em todos os eletrodos [4,8].   

A Figura 1 apresenta o módulo da FFT (Fast 

Fourier Transform) de 3 s do sinal capturado 

pelo eletrodo posicionado em O1 quando o 

indivíduo estava exposto ao estímulo de 12 Hz. 

A Figura 2 apresenta a FFT do mesmo sinal após 

a filtragem CAR. 

 

Figura 1. Espectro sinal EEG sem filtragem. 
 

 

Figura 2. Espectro do sinal EEG com CAR. 

2.2. MEC 

A ideia principal do MEC é criar combinações 

com os dados coletados em cada eletrodo, de 

modo a cancelar a maior quantidade de ruído 

possível [4-5]. O sinal SSVEP é modelado por 

uma senoide acrescida de ruídos (Zi), conforme 

apresentado na expressão (2): 

              sin 2i i i i iy t a tf b Z t         (2) 

sendo yi(t) o sinal lido por cada eletrodo,  ai a 

amplitude do sinal evocado, Фi a fase e bi a 

amplitude do ruído. Em forma matricial, tem-se:  

Y = XA+ZB                           (3) 

onde, X é uma matriz Ntx2 que representa o 

potencial evocado do sinal, sendo Nt o número de 

amostras do sinal. Ela é formada por sen(2πft) na 

primeira coluna e cos(2πft) na segunda coluna. A 

matriz Y de dimensão Nt x n contem as amostras 

capturadas pelos n eletrodos. O sinal Y é 

projetado ortogonalmente de modo a eliminar as 

componentes referentes ao sinal SSVEP, desta 

forma deseja-se que a matriz �̃� contenha somente 

ruído.  

                
~ 1

T TY Y X X X X Y


                 (4) 

Em seguida, surge um problema de otimização 

[4-5], no qual se deseja encontrar o vetor de 

pesos �̂� com restrição de norma unitária, de 

forma a minimizar a energia do sinal �̃�.    

             
^ ^

2 ^ ~~ ^ ~ ^

min min T T

w w

Y w w Y Y w           (5) 

O vetor de pesos permite combinar os sinais 

originados dos eletrodos em canais, gerando a 

matriz S:  

                          S = YW                            (6) 

O problema de otimização é resolvido pela 

decomposição em autovalores e autovetores da 

matriz Ỹ
T
Ỹ [5], sendo determinado por:  

                    1

1

... s

s

N

N

vv
W

 

 
 
 
 

                   (7) 

O número de canais S foi fixado em oito, 

garantindo que ao menos 90% da energia do 

ruído fosse eliminada.  

 

 

Figura 3. Espectro do sinal EEG com MEC. 
 
A Figura 3 apresenta o módulo da FFT de 3 s do 

sinal quando o indivíduo estava exposto a um 
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estímulo de 12 Hz, após a filtragem pelo método 

MEC.  

2.3. MCC 

A técnica de filtragem espacial MCC é 

semelhante a MEC. O problema de otimização a 

ser resolvido visa minimizar a energia do ruído e 

maximizar a energia SSVEP [4-5], 

simultaneamente, conforme descrito na 

expressão (8):  

             
^ ^

2
^

^ ^

2 ^ ~ ~ ^~ ^
max max

T T

T Tw w

Y w
w Y Y w

w Y Y wY w

           (8) 

A solução é encontrada dividindo os autovalores 

e autovetores da matriz simétrica Y
T
Y pelos da 

matriz Ỹ
T
Ỹ [5]. O vetor de pesos W é calculado, 

de modo equivalente ao feito para o MEC, por 

(7). O número de canais S foi fixado em doze, 

garantindo que a energia SSVEP fosse ao menos 

20% maior que a energia do sinal restante. A 

Figura 4 apresenta o módulo da FFT de 3 s do 

sinal quando o indivíduo estava exposto a um 

estímulo de 12 Hz, após a filtragem pelo método 

MCC.  

 

Figura 4. Espectro do sinal EEG com MCC. 

2.4. Extração de Características  

Características são informações extraídas do 

sinal que permitem discriminar uma classe de 

outra, ou seja, se deseja diferenciar se o 

indivíduo está concentrado no estímulo de 12 Hz 

ou 15 Hz. O método de Welch [7] estima a 

densidade espectral de potência por meio da FFT 

[9]. Neste trabalho, a estima foi calculada em 

cada janela de 3 s usando um range de 1 Hz 

centrado em torno das duas frequências 

evocadas.  

2.5. Seleção de Características 

A seleção de atributos permite reduzir a 

complexidade do classificador, garantindo a sua 

capacidade de generalização [10]. A técnica 

forward wrappers [11] seleciona as 

características que fornecem mais informações 

para uma determinada estrutura de classificação. 

Esta técnica se inicia testando individualmente 

todas as características, aquela que fornecer a 

maior taxa de acerto para o classificador é 

selecionada. Na sequência, a característica 

selecionada é testada em combinação com cada 

uma das restantes, se houver ganho de 

desempenho do classificador, aumenta-se o 

conjunto de características selecionadas. O 

processo de inclusão progressiva de 

características contínua até não se verificar mais 

melhoria com a inclusão de nenhuma outra 

característica ao conjunto. A técnica de wrappers 

não garante a convergência para o ótimo global.  

2.6. Classificador Linear  

O classificador é responsável por estimar, a partir 

do conjunto de características, o comando dado 

pelo usuário. Na etapa de treinamento ele mapeia 

cada característica a uma etiqueta que identifica a 

qual comando ela está associada [9]. Na fase de 

validação, um conjunto de características 

diferente é utilizado para avaliar a taxa de acerto 

do sistema. Os classificadores lineares são 

frequentemente utilizados em sistemas BCIs 

devido à sua simplicidade matemática e baixo 

custo computacional [6]. Neste trabalho, utilizou-

se um classificador linear baseado no método dos 

mínimos quadrados, ou seja, deseja-se encontrar 

a combinação linear w que melhor separe as 

classes 12 e 15 Hz. A expressão do classificador 

linear pode ser definida como: 

Y = w
T
X                                              (9) 

onde w é o vetor de parâmetros do classificador 

que estabelece uma superfície de divisão entre as 

classes. O vetor Y é a saída do classificador que 

indica a qual classe as características 

especificadas nas linhas da matriz X pertencem. 

Para o treinamento, utilizaram-se as 

características advindas de 120 segmentos, com 

igual proporção de dados para ambas as 

frequências. Estes dados permitiram definir o 

plano w de separação das classes. O cálculo, na 

abordagem de mínimos quadrados, é 

determinado por:  

ŵ = (X
T
X)

-1
 X

T
R                                      (10) 

sendo R  o vetor de rótulos definido como +1 se 

os atributos correspondem à classe de frequência 

evocada 12 Hz e -1 se correspondem aos dados 

do estímulo em 15 Hz. A solução de (10) é 

obtida pelo método da pseudo-inversa de Moore-
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Penrose [9]. O desempenho do sistema foi 

medido analisando a taxa de acerto do 

classificador para as 40 janelas não usadas na 

etapa de treinamento.  

3. Resultados e Discussão 

A Tabela 1 apresenta o desempenho da BCI-

SSVEP. Em todos os casos usou-se 120 

segmentos cada para treinar o classificador linear 

e 40 segmentos para validá-lo considerando igual 

proporção de dados para ambas as classes.  

O melhor desempenho foi obtido utilizando a 

técnica de filtragem CAR juntamente com a 

seleção de atributos por wrappers (95%). A 

aplicação da técnica de seleção de canais resultou 

sempre num ganho de desempenho do sistema. 

Os sistemas que usaram dados filtrados 

apresentaram desempenho melhor ou igual ao 

caso sem filtragem. O pior desempenho foi 

observado, justamente, quando nenhuma técnica 

de pré-processamento nem de seleção de 

características foi aplicado (57,5%). Este 

resultado representa uma perda de desempenho 

superior a 37% com relação ao melhor caso. É 

válido ressaltar, que apesar da análise ter sido 

feita em off-line, considerou-se janelamentos de 

3 s, permitindo uma simulação de desempenho 

em aplicações em tempo real.  
 

TABELA 1 – Desempenho da BCI usando 
diferentes técnicas de filtragem de sinais EEG. 

  Desempenho da BCI (%) 

Técnicas de Pré-
Processamento 

Sem Seleção 
de Atributos 

Wrappers 

SEM FILTRAGEM 57,5 80,0 

CAR 90,0 95,0 

MCC 77,5 92,5 

MEC 70,0 80,0 

CAR+MCC 77,5 85,0 

CAR+MEC 82,5 85,0 

4. Conclusões  

Os resultados corroboram a importância da 

filtragem dos sinais cerebrais e seleção de 

características para um melhor desempenho dos 

sistemas BCI. A seleção de atributos se mostrou 

extremamente importante, apresentando ganho 

em todos os cenários. Neste experimento, a 

técnica de filtragem mais eficiente foi a CAR. 

Entretanto, considerou-se somente a frequência 

fundamental na modelagem do potencial evocado 

para as técnicas MCC e MEC, embora seja 

possível incluir as sub-harmônicas no modelo. 

Como trabalho futuro, será investigada esta 

modelagem mais completa.  
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Resumo – Diversos episódios traumáticos podem levar à necessidade de reabilitação do segmento da mão.  

Sinais de EMG têm sido amplamente utilizados para o controle de dispositivos utilizados como apoio à reabilitação de 

indivíduos com comprometimentos motores. Neste trabalho é proposto um classificador baseado nas razões entre as 

energias dos sinais provenientes de dois músculos: um responsável pela flexão e outro pela extensão dos dedos da mão. 

Estas razões são ajustadas a distribuições F escalonadas e um limiar é estabelecido por um classificador Bayesiano. O 

método foi aplicado inicialmente aos sinais de 6 voluntários sem comprometimentos motores. 

Palavras-chave: EMG, Teste F Espectral, classificação de movimentos da mão. 

 

1. Introdução 

 Episódios traumáticos como o Acidente 

Vascular Cerebral (AVC) levam muitas vezes à 

perda de controle motor da mão dos indivíduos, 

perdendo autonomia em suas atividades diárias 

[1].  Tais indivíduos necessitam, assim, recuperar 

suas funções motoras, o que pode ser conseguido 

por meio de reabilitação.   

Diversos dispositivos eletrônicos ou 

mecânicos são amplamente empregados como 

apoio à reabilitação, tais como órteses, próteses e 

robôs de diversos tipos. Uma das formas de 

controlar estes dispositivos de forma natural ao 

usuário é por meio da detecção da intenção de 

movimento em sinais de eletromiografia (EMG), 

desde que haja um mínimo de atividade muscular 

no membro em questão. 

A classificação de movimentos básicos da 

mão por meio do EMG superficial é ainda um 

desafio devido à grande quantidade de músculos 

envolvidos em um mesmo movimento além da 

forte presença de crosstalk, visto que estes 

músculos se encontram muito próximos uns aos 

outros [7]. Por isso, grande parte das técnicas 

utilizadas parte de uma redução de dados ou 

separação de fontes para então classificar o sinal. 

Porém, tais técnicas podem ter um alto custo 

computacional, não sendo, portanto, as mais 

adequadas no controle em tempo real de um 

dispositivo para reabilitação [7][8]. 

Uma contração ou intenção de contração 

muscular é caracterizada pelo aumento do 

número de unidades motoras recrutadas e de suas 

taxas de disparo, levando a variações de energia 

em certas bandas de frequência [6]. Assim, a 

avaliação das energias dos sinais de EMG nos 

diferentes canais em bandas de frequência 

específicas pode ser útil para discriminar 

diferentes movimentos do mesmo membro. 

Neste contexto, o Teste F Espectral (TFE) pode 

ser utilizado, visto que é um teste estatístico para 

inferir diferenças entre duas estimativas 

espectrais [9][10].  

O objetivo deste trabalho é desenvolver e 

investigar o desempenho de um classificador 

Bayesiano online de movimentos de flexão e 

extensão dos dedos da mão, em sinais de EMG. 

Tal classificador se baseará no TFE comparando 

energias em diferentes canais para cada tipo de 

movimento de cada individuo. Esta técnica será 

avaliada inicialmente em normais, mas com 

vistas à futura aplicação no controle de 

exoesqueleto em pacientes após AVC. 

2. Materiais e Métodos 

Do estudo participaram, após assinatura do 

termo de consentimento livre e esclarecido 

(Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

CAAE: 44647715.1.0000.5257), seis indivíduos 

adultos voluntários sem nenhum déficit motor de 

membros superiores, sendo 3 mulheres, com 

média de idade de (26±4) anos. Cada indivíduo 

foi acomodado em uma poltrona com apoio 

lateral para o antebraço em posição neutra com 

90° na articulação do cotovelo. O experimento 

foi realizado em uma sala com temperatura de 

(23±2)° Celsius.  

Sinais de EMG superficial foram registrados 

sobre os músculos Extensor Comum dos Dedos e 

Flexor Superficial dos Dedos do membro 

superior dominante. Os sinais foram adquiridos 

em modo bipolar (eletrodos descartáveis de 1 cm 

de diâmetro e distância entre os centros de 2cm) 
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com eletrodo terra posicionado no epicôndilo 

lateral ipsilateral. O sistema de aquisição de 

biosinais utilizado foi desenvolvido no 

PEB/UFRJ [2][4]. Utilizou-se filtro antialiasing 

de 500 Hz e frequência de amostragem de 

2.000 Hz. 

Os indivíduos realizaram 3 sessões de 10 

repetições de extensão e 10 de flexão, seguidos 

de relaxamento dos dedos da mão após cada 

movimento. A execução do movimento deveria 

acompanhar uma barra deslizante apresentada em 

um monitor. Para identificar o início do 

movimento, sinais de um acelerômetro colocado 

no dedo indicador do indivíduo foram também 

registrados. No início de cada sessão, foram 

registrados 5 segundos do sinal em repouso.  

  Os sinais foram filtrados offline com filtro 

passa altas Butterworth de segunda ordem na 

frequência de 20 Hz, e passa baixas em 450 Hz. 

Também foram utilizados filtros notch para 

atenuar o ruído da rede elétrica, em 60 Hz e seus 

harmônicos ímpares até 300 Hz. 

Na primeira sessão, o indivíduo aprendeu a 

tarefa. Com os sinais de EMG da segunda sessão, 

foram estimados offline os parâmetros do 

classificador Bayesiano (treinamento) para os 

movimentos de flexão e extensão, para cada 

voluntário, conforme detalhado na seção 2.1. 

Com a terceira sessão simulou-se a classificação 

online desses movimentos (seção 2.2).   

2.1. Estimação de parâmetros do 

classificador Bayesiano 

Uma vez que há crosstalk entre diferentes 

canais, além do fato de um movimento poder 

envolver diferentes músculos, não é possível 

classificar o movimento em extensão ou flexão 

baseando-se somente na detecção de ativação do 

músculo principal responsável por cada tipo de 

movimento. Por isso propõe-se realizar esta 

classificação por meio do cálculo da razão 

21yy (Equação 1) entre as energias de uma 

banda de frequência ( Δf ) dos sinais EMG, 

provenientes dos canais de um músculo extensor 

( 2y ) e de um músculo flexor ( 1y ):  
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onde  fY i1  e  fY i2  são as transformadas 

de Fourier do i-ésimo segmento  de  ky1 e 

 ky2 , formado por M =5 janelas de 100 ms dos 

sinais de EMG (periodograma de Barlett), 

compreendendo nbins componentes de 

frequência na banda de maior energia relativa 

(20-100Hz).  

Considerando os sinais de EMG, y1 e y2, 

gaussianos de média zero e de variâncias, 2
1y  e 

2
2y , respectivamente, e fazendo a= 2

1
2

2 yy  , 

tem-se [9]: 

21

1
yy

a
 ~ Fv1,v2 ,   (2) 

 

onde v1=v2=2.M.nbins são os graus de liberdade 

da Função Densidade de Probabilidade (f.d.p) F.  

 

As hipóteses para a classificação são: 

H1: Flexão;    21yy ~ aflex Fv1,v2 

H2: Extensão : 21yy ~ aext Fv1,v2  ,(3) 

 

onde aext e aflex foram estimados pela mediana 

dos valores de a em segmentos em que ocorreu, 

respectivamente, extensão e flexão.  

As regiões de classificação foram obtidas 

com base na razão de verossimilhança que 

produz a mínima probabilidade de erro 

(Bayesiana). Assim, decide-se por H2 quando 

[5]: 
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atribuindo-se 50% de probabilidade a priori 

de ocorrer uma flexão (H1) ou extensão (H2) e 

sendo a  p.d.f da distribuição F com fator de 

escalonamento [3]:  
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onde ia  representa o fator de escalonamento, 

sendo a1= aflex e a2= aext e sendo v =v1=v2. 

Decide-se pelo movimento de extensão para: 
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Caso contrário decide-se pela flexão. 
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2.2. Simulação de Classificação online 

dos movimentos 

Primeiramente são detectadas ativações 

musculares em cada canal.  Para tal, foi aplicada 

a equação (1), considerando dois segmentos 

subsequentes de um mesmo canal de EMG, 

sendo y1i o corrente e y2i o anterior. Neste caso, a 

hipótese nula é Ho: não houve mudança de 

energia entre os segmentos. Portanto, na equação 

(2) a=1 e:  

  nbinsMnbins,Myy FΔf  2221 ~ , (8) 

 
É realizado teste bicaudal com intervalo de 

confiança de 90%. Rejeita-se Ho à direita 

(aumento na atividade muscular) se o valor de 

21yy  é maior que o valor crítico superior 

determinado por Neyman-Pearson. Por outro 

lado, rejeita-se Ho à esquerda (diminuição na 

atividade muscular) se é menor que o valor 

crítico inferior. 

Ao ser rejeitada a hipótese nula à direita em 

5 janelas sucessivas, considera-se a última janela 

da sequência como um ponto de iniciação de 

movimento no respectivo canal. 

Uma vez detectada a iniciação do movimento 

em um dos canais, realiza-se a classificação em 

extensão ou flexão conforme equação (6). 

 A classificação é confirmada caso Ho seja 

rejeitada à direita no sinal de EMG do músculo 

agonista do movimento classificado no mesmo 

trecho. Um relaxamento ocorre quando há 

rejeição de Ho à esquerda neste mesmo músculo, 

após a classificação de um movimento.  

3. Resultados 

A Figura 1 mostra as distribuições estimadas 

para a classificação e o limiar calculado para o 

voluntário 4 (V4) a partir de 10 extensões e 10 

flexões (segunda sessão). O valor de aext foi igual 

a 39,34 e o de aflex foi de 6,43, resultando em um 

limiar de 14,97.  

A Figura 2 mostra o sinal do músculo 

Extensor Comum dos Dedos durante 3 

movimentos de extensão realizados na terceira 

sessão. Na simulação de classificação online 

foram encontrados os pontos de detecção de 

movimentos de extensão (verde) e flexão 

(vermelho). Trechos classificados como de 

relaxamento foram marcados em amarelo.  

 

 

Figura 1- Distribuições estimadas para a classificação de 

movimentos do voluntário V4. O limiar de classificação está 

representado em magenta, separando as duas regiões de 

decisão. 

 

Figura 2- Sinal do Extensor Comum dos Dedos durante 

extensão do voluntário V4 (azul) e resultado da 

classificação para cada trecho do mesmo. Quadrados em 

verde indicam a detecção de uma extensão e quadrados em 

amarelo, um relaxamento. 

A figura 03 mostra a classificação no 

sinal do musculo Flexor Superficial dos Dedos 

durante 3 movimentos de flexão. Os seis 

movimentos foram classificados corretamente. 

 

Figura 3- Sinal do flexor superficial dos dedos durante 

flexão do voluntário V4 (azul) e resultado da classificação 

para cada trecho do mesmo. Quadrados em vermelho 

indicam a detecção de uma flexão. 

A sensibilidade (S) e a especificidade (E) do 

detector de movimento foram calculadas 

considerando-se como verdadeiros positivos os 

trechos detectados dentro do intervalo de 1 s 

antes e 1 s após os pontos de movimento, dados 

pelo acelerômetro, e falsos positivos todos os 

demais. Dentro deste critério, para os sinais do 
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voluntario V4 obteve-se 100% de sensibilidade e 

93,4% de especificidade. A classificação foi 

avaliada por meio da Probabilidade de erro 

(Perro), ou seja, a probabilidade de um trecho ser 

classificado como extensão quando houve flexão 

ou como flexão quando houve extensão. Assim, a 

probabilidade de erro do classificador para os 

sinais do voluntario V4 foi de 5%. Os parâmetros 

descritos para os sinais de cada voluntário são 

apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1. Parâmetros do detector e do 

classificador. 

Voluntário S E Perro (%) 

V1  100  93  0  

V2  100 86,2 5 

V3 100 94,6 10 

V4 100 93,4 5 

V5 100 90,5 5 

V6 100 91,45 10 

4. Discussão e Conclusão 

Neste artigo foi proposto um novo 

classificador para discriminar movimentos 

básicos de extensão e a flexão dos dedos da 

mão. Foi utilizado TFE, estimando as razões 

das energias entre dois canais, permitindo 

estabelecer um limiar de classificação por 

indivíduo. A detecção da ativação muscular 

nos canais individuais também foi feita com 

base em TFE, porém aplicadas a segmentos 

subsequentes do sinal. 

A sensibilidade do detector de 

movimento foi de 100% para todos os 

voluntários, porém a especificidade teve 

valores menores. Isto pode ser explicado em 

parte pela alta ocorrência de falsos positivos 

ao fim de um movimento, sendo estes quase 

sempre classificados como o movimento 

oposto ao classificado imediatamente antes. 

Este fenômeno pode ser observado na Figura 

3. Esta alta incidência de falsos positivos 

deve-se ao fato que, ao procurar relaxar após 

um movimento de extensão ou flexão, o 

voluntário muitas vezes acaba executando o 

movimento oposto de forma suave.  

A metodologia aplicada com base no 

Teste F Espectral mostrou-se eficaz para a 

classificação de movimentos de extensão e 

flexão dos dedos da mão dos voluntários 

avaliados. Porém, uma melhor avaliação da 

técnica será necessária através da aplicação 

da mesma para um número maior de 

indivíduos.   

Finalmente, pode-se afirmar que, por 

utilizar uma análise multicanal como base 

para a classificação, a técnica é pouco 

suscetível a erros devido a crosstalk entre os 

canais. Além disso, a técnica apresenta baixa 

complexidade e baixo custo computacional, 

podendo assim ser aplicada no controle 

online de dispositivos. 
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Métodos de Otimização Multi-objetivo Aplicados à Separação Cega
de Fontes
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Introdução: O problema de Separação Cega de Fontes (BSS - Blind Source Separation) consiste em
estimar um conjunto de sinais fontes através da observação de um conjunto de misturas de tais
fontes, desconhecendo tanto as fontes originais quanto o processo de mistura [1]. A resolução
deste problema se dá pela otimização de um critério de separação, no caso, uma função contraste.
Normalmente, considera-se uma abordagem mono-objetivo a �m de encontrar a solução ótima do
problema. No entanto, neste trabalho, investigaremos a aplicação da otimização multi-objetivo,
cuja vantagem é fornecer um conjunto de soluções Pareto-ótimas [2] que podem ser analisadas
por um especialista na aplicação em questão.

Métodos: Uma primeira análise da aplicação de métodos multi-objetivo em BSS será feita a partir de
experimentos numéricos considerando dados sintéticos gerados por sistemas misturadores lineares
na presença de ruído aditivo. Para isso, consideraremos cenários nos quais há dois critérios de
separação.

Resultados: Os primeiros resultados desta pesquisa a serem apresentados concernem a otimização
conjunta de critérios baseados nos princípios de não-gaussianidade [3] e esparsidade [4], comu-
mente aplicados em BSS. Serão apresentadas as fronteiras de Pareto associadas ao problema
mencionado e uma discussão sobre as relações entre as soluções presentes na fronteira e o resul-
tado obtido por uma �ltragem supervisionada (�ltragem de Wiener).

Discussão: Além dos resultados apresentados, conduziremos uma discussão contrapondo a abordagem
mutiobjetiva à mono-objetiva em aplicações de BSS. Notadamente, teceremos comentários sobre
possíveis ganhos em áreas como geofísica e biomédica.

Conclusão: Este trabalho introduz um paradigma multi-objetivo para o problema de separação de
fontes. Cabe ressaltar que praticamente todos os trabalhos na área consideram paradigmas mono-
objetivo. Futuramente, realizaremos um estudo teórico aprofundado da aplicação da otimização
multi-objetivo em BSS, além de explorar outros critérios de otimização e modelos de mistura.

Referências: [1] Hérault J et al., Proceedings of the GRETSI, 1985; [2] Deb K, John Wiley & Sons,
2001; [3] Hyvärinen J et al., John Wiley & Sons, 2001; [4] Duarte L T et al., Proceedings IEEE
Statistical Signal Processing Workshop (SSP), 617-620, 2011.
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Introduction: In linear signal processing, the employment of adaptive infinite impulse response 

(IIR) filters can be controversial: on the one hand, they have the capability of completely 

inverting linear systems; on the other hand, issues like instability and presence of local 

minima even in supervised cost functions [1] must be faced. Notwithstanding, in this work, 

we show that a blind criterion from the information theoretic learning (ITL) [2] can present 

features able to tackle these problems. 
  

IIR Filtering Entropy: The IIR filters present the feedback property, which means that the system 

has an infinite memory of past samples – e.g., in terms of the transfer function, an all-pole 

first-order IIR filter with ���� � 1/�1 � 	
��
� � 1 � ∑ 	�������
  has an infinite summation 

term. If we suppose now that an independent and identically distributed (i.i.d.) signal ���� is 

filtered by this system, we have that the filter output signal – namely ���� – will tend to have, 

by the central limit theorem, a Gaussian distribution. This feature can be explored in the 

context of channel equalization, where an IIR filter is used as equalizer. In this case, when the 

channel zeros are superposed by the poles of the IIR equalizer, equalization will be successful 

and the source signal will be recovered; otherwise, the resulting signal ���� will tend to be 

Gaussian distributed. 

Within the ITL scope, the minimization of the entropy associated with ���� can be used as a 

blind equalization criterion, since the more Gaussian-like is the distribution, the higher tends 

to be the entropy. For computational convenience, we adopted the estimated Rényi’s entropy: 

����� � ���� � 1��� � ��� ���� � !� � ��� � "��#
$�


#
��
 %	 (1) 

where ��� �∙� is the Gaussian kernel with window length � and kernel size ( [2]. The ( 

adjustment can smooth the cost – useful against local convergence in gradient-based methods. 
 

Results: We assume that a BPSK signal is submitted to the channel ���� � 1 � 0.6��
 � 0.2���, 
and that the IIR filter ���� � 1/�1 � 	
��
 � 	����� is used as equalizer. Figs. 1a and 1b 

shows the contours of the cost function by varying the coefficients 	
 and 	� (� � 100 in 

both cases). In Fig. 1a, the kernel size is ( � 1  and the surface presents a single but biased 

solution. In Fig. 1b, the kernel size is reduced to ( � 0.2 and local solutions rise, but the 

global solution becomes unbiased.  

 
Figure 1a         Figure 1b 

Conclusion: We presented some initial results about the use of a blind ITL criterion for adapting an 

IIR filter, which indicates to be a promising approach to overcome IIR issues, since local 

solutions can be smoothed with the kernel size and instability areas result in high entropy. 
 

Acknowledgements: This work was supported by FAPESP (2013/14185-2) and CNPq. 

References: [1] Shynk JJ, IEEE ASSP Magazine, 6(2): 4-21, 1989; [2] Principe JC, Springer, 2010. 
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Abstract – This paper presents a discrete-time RMRAC (Robust Model Reference Adaptive Controller) based 

on a modified RLS (Recursive Least-Squares). This controller uses state-feedback and it is robust to additive and 

multiplicative plant unmodeled dynamics. Simulation results were carried out in order to verify the efficiency of 

the proposed control strategy. 

Keywords: Discrete-time control, Adaptive control, Recursive least-squares. 

 

1. Introduction 

Since the 80’s, several modifications have 

been proposed in adaptive algorithms to improve 

some important characteristics such as robustness 

and performance (in transitory response and 

steady-state) in the control system. These 

alterations are based on inclusion of sigma-

modification function, robust normalizing and 

dead-zone [1]. Hence, many different adaptive 

control structures were developed with extensive 

stability analysis to solve problems of plants with 

variable operation points. Particularly, the 

RMRAC controller has presented a good 

performance in several practical applications [2]-

[11]. Then, differently of [2]-[11], this work 

presents a discrete-time RMRAC controller 

algorithm via state feedback with robustness to 

additive and multiplicative unmodeled dynamics 

by using modified RLS adaptation algorithm, 

which includes sigma-modification function, that 

it is responsible to remove the integral action and 

create a attraction region to accelerate the 

convergence of the controller gains. 

This paper is organized as follows: Section 2 

presents the assumptions of the plant and the 

reference model for the application of the 

proposed controller. Section 3 shows the equations 

for the implementation based on digital platform. 

Section 4 carries the simulation results of the 

controller for its validation. Section 5 concludes 

the work. 

 

2. Fundamental assumptions 
 

Consider the SISO (Single input – Single 

output) plant 

[ ]
( )

( ) ( ) 1 ( ) ( )
( )

p m a

y z
G z G z z z

u z
µ µ= = + ∆ + ∆ , (1) 

where ( )
p

G z represents the modeled part of the 

plant, ( )
m

zµ∆  and ( )
a

zµ∆  the unmodeled 

dynamics of multiplicative and additive types, 

( )y z  is the plant output and ( )u z  is the control 

law. 

The modeled part is given by 

1
( )

( ) ( )
( )

p

p p p p p

p

Z z
G z k z

R z

−= = −C I A B ,   

(2) 

where ( )
p

Z z  and ( )
p

R z  are monic polynomials of 

degree mp and np, respectively. ( )
p

Z z  is a Schur 

polynomial and the signal of 
p

k  is assumed to be 

known and the matrices 
p

A , 
p

B  and 
p

C  (state 

space equivalent system) have adequate 

dimensions. For the unmodeled dynamics, one has 

the following assumptions: 

A1: ( )
a

z∆  is a strictly proper and Schur transfer 

function; 

A2: ( )
m

z∆  is a Schur transfer function; 

A3: The only a priori information required about 

( )
a

z∆  and ( )
m

z∆  is a lower bound on the stability 

margin p of its poles. 

Basically, the purpose of the adaptive control 

is to determine the parameters of the controller, 

such that the closed loop system behave as close as 

possible of the pre-determined reference model, 

represented by the transfer function ( )
m

W z , 

defined as: 

( ) 1
( )

( ) ( )

m

m m

m

y z
W z k

r z R z
= = ,   

(3) 

where ( )
m

R z  is an arbitrary Schur monic 

polynomial of degree *

p p
n n m= − . The input of 

( )
m

W z  is defined by the reference r, a uniformly 

bounded signal. The equation (3) is used to 

generate the signal 
m

y , which is the desired value 

of y . In the ideal case ( 0µ= ), the perfect 

tracking can be achieved.  
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3. Structure of the adaptive algorithm 
 

The control law is given by 

( ) ( ) ( ) 0T k k r k+ =θ ωθ ωθ ωθ ω ,  (4) 

where 1( ) ( ) ( )T T

uk k kθ =  θ θθ θθ θθ θ  is the parameters 

vector, ( ) ( ) ( )
T

k k u kTx =  ωωωω  is the augmented 

state vector, u(k) is the control law and ( )kTx  is 

the state vector of the plant. The parametric 

adaptation algorithm is given as follows  

2

( 1) ( ) ( 1) ( )

( 1) ( ) ( )

( )

s

s

k k k T k

k k k
T

m k

I σ

ε
α

+ = − −  

−
−

θ Ρ θθ Ρ θθ Ρ θθ Ρ θ

Ρ ζΡ ζΡ ζΡ ζ , 
  

(5) 

where ( )kε  is the augmented error, α  is a design 

constant, sT  is the sampling period and 

( ) ( ) ( )mk W z k=ζ ωζ ωζ ωζ ω  is a auxiliary vector. The 

normalizing function 2 ( )m k  can be expressed as  

2 ( ) 1 ( ) ( 1) ( )Tm k k k kP= + −ζ ζζ ζζ ζζ ζ .  (6) 

The matrix covariance ( )kP  is expressed as 

[ ]

2

`2

( 1) ( ) ( ) ( 1)
( ) ( 1)

( )

( ) ( 1)

P P
P P

B P

T

s

s s

k k k k
k k T

m k

T k T k

α

σ

− −
= − −

+ − −

ζ ζζ ζζ ζζ ζ

, (7) 

where ( ) ( ) [0]Tk kP P= >  and 

1 1

1 1

B β

 
 

=  
  

K

M O M

K

 

(where 0β > ). The sigma-modification function is 

given by 

0

0 0 0

0

0 0

0 ( )

( )
( ) 1 ( ) 2

( ) 2

if k M

k
k if M k M

M

if k M

σ σ

σ

 <


 
= − ≤ ≤   
  
 >

θθθθ

θθθθ
θθθθ

θθθθ

, (8) 

where 0M  and 0σ  are positives design parameters. 

Figure 1 presents the diagram blocks of the 

discrete-time RMRAC controller. 

 
Figure 1. Diagram block of the digital discrete-time 

RMRAC controller.  

 

Differently of [2]-[11], this scheme uses a 

least-squares recursive adaptation algorithm which 

includes a sigma-modification function that it is 

responsible to create a region of attraction to 

accelerate the convergence of the controller gains 

and remove the integral action. Additionally, this 

structure uses a modified matrix B  that avoid 

divergence of the covariance matrix P  when 

( ) 0kσ = . Thus, the proposed adaptive algorithm 

behaves such as a gradient algorithm in steady 

state. 

 

4. Design example 
 

Consider the following continuous-time state 

space model  

[ ]

1 1

4 4

2 2

3 3

1

2

3

( ) 100 1000 0 ( )

( ) 1,67 10 0 1,67 10 ( )

( ) 0 2000 200 ( )

1000

0 ( );

0

( )

( ) 0 0 1 ( )

( )

x t x t

x t x t

x t x t

u t

x t

y t x t

x t

•

− −    
    = × − ×    
    −    

 
 +  
  

 
 =  
  

 

(9)

) 

Writing (9) in a matricial form, one has 

( ) ( ) ( )

( ) ( )

t t u t

y t t

x Ax B

Cx

•

= +

=
. (10) 

The discrete-time model of (9), including 

transport delay, is given by 

( 1) ( ) ( )

( ) ( )

p p

p

k k u k

y k k

x A x B

C x

+ = +

=
,  (11) 

where Ts
p

e= A
A , ( )1 Ts

p e
−= −A

B A I B  and 

p
=C C . 

( )
1

( )p p p pG z z
−

= −C I A B ,  (12) 

The modeled part of the plant has relative 

degree n
*
=3, then the chosen reference model is 

given by 

( )( )( )
0.343

( )
0.3 0.3 0.3

mW z
z z z

=
− − −

, (13) 

and the non-minimum phase unmodeled dynamic 

( )( )
( 1.1)

( )
0.8 0.8

a

z
z

z z
µ µ

−
∆ =

− −
, 

where 0.2µ= . 

  

(14) 

The unmodeled dynamic (14) is added in the 

halfway of the simulation (from 0,4 s). 

Table 1 presents the design parameters of the 

simulated control system. It is important to salient 

that the gains vector (0)θθθθ  starts far away from the 
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convergence values. The chosen reference signal is 

given by ( ) 20sin(2 60 )
s

r k kTπ= . 

 
Table 1. Design parameters of the RMRAC 

controller. 

Symbol Value 

1(0) (0) (0)
T

T

uθ =  θ θθ θθ θθ θ  [ ]0 0 0 0 10
T

−  

(0)P  5 550I ×  

0M  1  

0σ  5  

α  240  

β  50  

sT  208,33 sµ  

 

Figure 2 presents the tracking error. Figure 3 

presents the control law. Figure 4 shows the 

controller gains. Figure 5 presents the closed-loop 

output signal. Figure 6 presents the elements of the 

covariance matrix P . 
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Figure 2. Tracking error 1( )e k . 
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Figure 3. Control law ( )u k .  
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Figure 4. Controller gains ( )kθθθθ : 1( )kθθθθ (

___
) and 

( )u kθ (--). 
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Figure 5. Closed-loop output ( )y k  and reference 

model output ( )my k . 
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Figure 6. Elements of the covariance matrix ( )kP . 

 

From the Figure 2 to Figure 6, one can note 

the fast transitory response, good steady state 

response of the proposed controller and fast 

convergence of the gains vector ( )kθθθθ . The 
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proposed controller presents a smooth control law 

(Figure 3). It is important to salient that the gains 

vector ( )kθθθθ  (Figure 4) converges quickly. It is 

interesting to note that the elements the covariance 

matrix ( )kP (Figure 6) tend to nonzero values, then 

is not necessary to reset the matrix. The tracking 

error (Figure 2) is small during all the simulation, 

even if there is unmodeled dynamics, i.e. the 

closed-loop output ( )y k  follows the reference 

model output ( )my k  (Figure 5). 

 

5. Conclusions 
 

This paper has presented a discrete-time 

RMRAC controller based on a modified RLS 

algorithm. The structure of the controller was 

presented and simulation results were shown in 

order to support the applicability of the proposed 

controller. The controller guarantees appropriated 

performance in the sense of tracking and fast 

convergence of the controller gains. It is 

interesting to note that the gains vector (0)θθθθ  starts 

far away from the convergence values and it was 

possible to achieve fast convergence and good 

transitory performance. 
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Introduction: The problem of blind equalization can be defined, in simple terms, as that of recovering,
with a minimum amount of a priori information, a signal sent through a transmission medium
(channel). Here, it is presented some preliminary results which indicate that complexity measures
can be employed to solve this task, at least in certain contexts, casting a new light upon the
conceptions of Pajunen [1] and Soriano et al. [2] and establishing a new paradigm that is worthy
of further investigation.

Methods: The main idea underlying the works of Pajunen [1] and Soriano et al. [2] for blind source
separation (BSS) is that the superposition of signals generates a signal whose complexity is
essentially distinct of the original ones. In the context of blind equalization, the idea would be
that the phenomenon of intersymbol interference could play a similar role for delayed versions
of the same message. In order to test this idea, it was considered a channel with a long impulse
response, an IIR system with transfer function H(z) =

(
cos(θ) + sin(θ)z−1

)−1, and a transmitted
signal corresponding to normalized (zero mean and unit variance) samples generated by the
logistic map s(n+ 1) = 4s(n)[1− s(n)]. The idea was to use a deterministic signal with “almost
independent” samples, so that the central limit theorem could operate and “gaussianize” the
received signal x(n). The equalizer was an inverse filter of the form W (z) = cos(θ) + sin(θ)z−1.

Results and Discussions: Simulations were performed by evaluating the recurrence plot (RP) [3]
of the equalizer output considering an exhaustive search in θ in order to find a solution that
maximizes the deterministic nature of the recovered signal. In this case, maximum determinism
implied in maximum Shannon entropy for the diagonals distribution in the RP, maximum diago-
nal length (Lmax) and a higher percentage of points in the RP in longer diagonals (DET). Besides
of that, maximum determinism was also achieved by minimizing algorithmic complexity of the
RP of the equalized output. In this case, algorithmic complexity was computed by transforming
the RP in a single string of bits and then evaluating the ratio of the file length obtained by ZIP
compression and the one given by the original string of bits [2]. Both classical recurrence-based
measures and the RP-based algorithmic complexity measures exhibit, respectively, maximum and
minimum for that θ values that recovered the original signal (up to a phasing inverting factor)
and could perfectly solve the intersymbol interference problem in this scenario, which provides a
promising strategy for equalization.

Conclusions: The discussed results reveal that it can be possible to recover a deterministic signal
subject to severe intersymbol interference using complexity measures. It is necessary to investi-
gate the potential of the method operating under signals with distinct time structures and also
different (e.g. FIR) channels.

References: [1] Pajunen P., Neurocomputing, Vol. 22, Nos. 1–3, pp. 35–48, 1998; [2] Soriano DC et
al., Sixth International Symposium on Recurrence Plots, Grenoble, France, 2015; [3] Marwan N
et al., Physics Reports, Vol. 438, pp. 237-329, 2007.
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Resumo – A eletroforese em gel de agarose é uma técnica amplamente utilizada para a separação de moléculas de
DNA de acordo com os tamanhos destas. Neste processo, fragmentos de DNA são inseridos em um gel de agarose
o qual é submetido a um campo elétrico, que os deslocam por uma distância proporcional aos seus tamanhos. Tais
deslocamentos formam raias, cujas imagens podem ser posteriormente analisadas. Entretanto, as medições por
inspeção visual realizadas na análise destas imagens, mesmo por especialistas, são sujeitas a erros e distorções
devido à sua subjetividade. Neste trabalho, apresentamos um método para a análise automática de imagens de
gel eletroforese, por meio da detecção, identificação e medição das suas raias. O método baseia-se na técnica de
limiarização de imagens unimodais de Rosin, seguida da localização da região de interesse e das posições das raias
através das análises projetivas horizontal e vertical, esta última sujeita a um filtro Gaussiano com janela de tamanho
adaptativo.
Palavras-chave: Eletroforese, Processamento de imagens, Análise automática, Engenharia biomédica.

1. Introdução

O Instituto de Biologia Molecular do Paraná
(IBMP) é responsável pelo fornecimento de in-
sumos para detecção de doenças, entre as quais HIV
(AIDS), HCV (Hepatite C) e HBV (Hepatite B) em
hemocentros da rede pública brasileira, com o fim
de aprimorar a eficiência do controle de qualidade
das bolsas de sangue doadas no país. Um dos in-
sumos de alta criticidade que fazem parte do kit
NAT é a enzima Taq DNA polimerase, que é pro-
duzida pelo IBMP. Esta é uma enzima termoestável
com a capacidade de polimerizar ácidos nucleicos,
sendo amplamente empregada para amplificação de
fragmentos de DNA, através da técnica de PCR
(reação em cadeia da polimerase) [1].

A quantificação de atividade da Taq DNA
polimerase consiste no emprego do método de PCR,
seguido por uma análise do perfil eletroforético das
amostras em gel de agarose corado com brometo de
etídeo. Ao término da corrida de eletroforese, o gel
é fotografado e as bandas correspondentes a cada
diluição são comparadas [1]. A Fig. 1 apresenta
uma imagem de gel eletroforese. As listras horizon-
tais são denominadas bandas, e cada conjunto verti-
cal de bandas é uma raia. A medida da atividade da

enzima é estimada a partir da medição e compara-
ção das alturas das bandas correspondentes a cada
diluição da enzima de teste em relação a uma en-
zima comercial de referência. Entretanto, a medição
manual das bandas é um processo monótono e su-
jeito a subjetividade técnica, acarretando variações
quando executadas por diferentes analistas [2, 3].

Fig. 1. Imagem de gel eletroforese.

Este trabalho apresenta um método para a análise
automática de imagens de gel eletroforese, com o
propósito de oferecer uma alternativa à subjetivi-
dade técnica acarretada pela análise por inspeção
visual humana. O método baseia-se na técnica de
limiarização de imagens unimodais de Rosin [4],
seguida da localização da região de interesse e das
posições das raias através das análises projetivas
horizontal e vertical. A projeção horizontal é uti-
lizada para detectar e recortar a região de interesse
da imagem, visto que é comum a ocorrência de
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distratores notavelmente perceptíveis nesta projeção
(e.g.: os poços por onde as amostras são inseridas
no gel). A projeção vertical é utilizada para a locali-
zação das raias, sendo sujeita a um filtro Gaussiano
com janela de tamanho adaptativo para a redução do
seu número de picos.

No processo usual de amplificação pela técnica
de PCR repetem-se ciclos de desnaturação térmica
de um DNA molde, anelamento dos iniciadores às
suas sequências complementares, e extensão da fita
de DNA pela Taq DNA polimerase [1]. No proto-
colo utilizado [5], entretanto, é feita somente uma
ciclagem de amplificação, o que resulta em raias de
uma só banda. Além disso, o número de amostras
é sempre fixo. Essas características simplificam o
método proposto, como será descrito na Seção 3.

2. Trabalhos Relacionados
A análise de imagens de gel eletroforese por meio
do seu perfil de projeção foi explorada por Machado
et al. [2], que também apresentaram uma série de
algoritmos iterativos para a detecção dos máximos
locais destes perfis, visto que tendem a indicar a
localização das raias. Desde então, foram propos-
tos diversos métodos alternativos para a detecção
de raias através do processamento do perfil de pro-
jeção. Park et al. [3] apresentaram um método
de detecção de raias robusto a distorção de orien-
tação, através da aproximação da largura média das
raias utilizando aglomeração por k-médias, seguida
da conexão dos máximos locais do perfil de pro-
jeção. Moreira et al. [6] aplicaram a transformada
wavelet contínua para realçar as informações relati-
vas às raias presentes no perfil de projeção.

Uma abordagem de limiarização automática de
imagens de eletroforese foi proposta por Kaabouch
e Schultz [7], que definiram o limiar como
αn[max(I) − min(I)], sendo I a imagem em
questão, α e n os parâmetros cujos valores são
determinados empiricamente para o conjunto de
imagens — uma característica indesejável para um
método automático.

3. Método Proposto
Uma visão geral do método proposto é apresentada
na Fig. 2. Os itens a seguir descrevem as etapas do
método, a saber: pré-processamento, segmentação,
análise de perfis de projeção, e medição das raias.

Pré-processamento. Inicialmente, todas as linhas
e colunas com intensidade zero são eliminadas da
imagem. Tais regiões existem pois os analistas
podem capturar as imagens em diferentes níveis
de zoom, enquanto o equipamento retorna imagens
com resolução fixa (i.e.: 760 × 574), preenchendo
com intensidade zero (i.e.: preto) espaços vazios
remanescentes. Em seguida, é aplicado um filtro
Gaussiano com máscara 3 × 3 e σ = 0, 5 para
a atenuação de ruídos de quantização. Devido à
iluminação heterogênea presente em alguns casos,
aplica-se também a transformada top-hat (subtração
de uma imagem pela sua abertura morfológica) [8]
com elemento estruturante circular de raio 15. A
entrada e saída da etapa de pré-processamento são
apresentados nas Figs. 3(a) e 3(b).

(a) Original (b) Pré-processada

Fig. 3. Etapa de pré-processamento.

Segmentação. A imagem pré-processada apre-
senta um histograma de intensidades predominan-
temente unimodal (Fig. 4(a)). Desta forma, aplica-
se o método de limiarização automática de Rosin
[4], que considera uma reta do pico do histograma
ao primeiro valor nulo deste, adotando como li-
miar a intensidade que maximiza a distância per-
pendicular entre esta reta e a curva descrita pelo
histograma (Fig. 4(b)). O resultado da limiariza-
ção é sujeito a uma abertura morfológica com ele-
mento estruturante quadrado 7×7, para remover pe-
quenos distratores. Dada a irregularidade dos com-
ponentes conectados resultantes (Fig 5(a)), estes são
substituídos por seus respectivos bounding-boxes
(Fig. 5(b)).
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(a) Histograma de uma imagem de gel eletroforese.
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(b) Limiarização pelo algoritmo de Rosin.

Fig. 4. Limiarização por processamento de
histograma.
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Medição das raiasPré-processamento Segmentação Análise de perfis de
projeção

Análise da projeção
horizontal

Análise da projeção
vertical

Fig. 2. Visão geral do método proposto.

(a) Limiarizada (b) Bounding-boxes após aber-
tura morfológica

Fig. 5. Etapa de segmentação.

Análise de perfis de projeção. A análise do per-
fil de projeção vertical é a forma mais usual de de-
tecção de raias em imagens de eletroforese [2, 3, 6,
7, 9]. A projeção vertical é definida como a soma
dos valores de intensidade de cada coluna da ima-
gem. Mais formalmente, para uma imagem de di-
mensões m × n, onde m é o número de linhas e n
o número de colunas, a projeção de cada coluna da
imagem é dada por [2]:

P (x) =
m∑
i=1

I(i, x) ∀ x = [1 . . . n]

Similarmente, o perfil de projeção horizontal é a
soma dos valores de intensidade de cada linha da
imagem e é dado por:

P (y) =
n∑

i=1

I(y, i) ∀ y = [1 . . .m]

Em aplicações onde a região de interesse já foi
recortada, a projeção horizontal não é útil para a
identificação das raias [2]. Entretanto, este não é
o caso das imagens às quais temos acesso, como foi
mencionado anteriormente e pode ser verificado na
Fig. 3(a). Para a realização de um sistema real-
mente automático, é necessário automatizar também
o recorte da região de interesse. Para isso, foi con-

siderado como a região de interesse a faixa horizon-
tal delimitada verticalmente pelo pico mais próximo
do centro da projeção horizontal ±25% da largura
da mesma (Fig. 6). Os picos com amplitude menor
que 30% da maior amplitude da projeção são re-
movidos pois correspondem a distratores.

A localização das raias é feita pela análise da
projeção vertical, extraída somente da região de in-
teresse, para evitar distratores. Os picos da pro-
jeção determinam a localização das raias, entre-
tanto, a projeção dos bounding-boxes não é apropri-
ada para a extração de picos, devido ao seu aspecto
"achatado" e alguns pequenos distratores remanes-
centes. Desta forma, aplica-se à projeção vertical
um filtro Gaussiano com janela de, inicialmente, 11
amostras e σ = 0, 4. O tamanho da janela é incre-
mentado e o filtro reaplicado enquanto a quantidade
de picos for maior que 23, a quantidade esperada de
raias (Fig. 6). Esta abordagem é consideravelmente
mais simples do que a proposta em métodos anteri-
ores [2, 6], e é possível devido ao fato de o número
de raias ser fixo.

Projeção horizontal

Pr
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Fig. 6. Perfis de projeção, antes e após pro-
cessamento.
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Medição das raias. A identificação das raias é feita
pela simples varredura dos picos do perfil de pro-
jeção vertical. Para a medição, é traçada uma linha
de base: um segmento de reta entre os controles ne-
gativos, isto é, as raias 2 e 23. Em seguida, a altura
de cada raia é medida como a distância vertical entre
linha de base e o centro da sua face superior. Este
processo é ilustrado na Fig. 7.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Fig. 7. Medição das raias. As distâncias são
indicadas em pontilhado. Medem-se apenas
as raias 3 — 22.

4. Resultados e Discussão
O método proposto foi testado em um conjunto
de 15 imagens de eletroforese em gel de agarose,
cedidas pelo IBMP — que também forneceu as
medições de quatro dos seus analistas para cada
imagem. Estimou-se como a medição implantada
atualmente a média das medições dos analistas. Os
resultados da quantificação (i.e.: estimativa da ativi-
dade da enzima) a partir do método proposto foram
comparados com os da medição implantada atu-
almente através dos seus limites de conformidade
[10], cujo gráfico é apresentado na Fig. 8.
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Fig. 8. Conformidade entre os métodos de me-
dida. Limites de conformidade indicados em
pontilhado.

Os limites de conformidade são −7, 23 e
3, 66 U/µL. Considerando que o IBMP adota
como faixa de aceitação 45 − 55, 83 U/µL, o
método proposto mostra-se promissor, encorajando
trabalhos futuros.
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Resumo – O maior desafio para aplicações que utilizam imagens microscópicas, como por exemplo, a baciloscopia 

automática, é a impossibilidade de adquirir uma imagem completamente em foco. Este artigo desenvolve uma 

técnica de fusão de imagens multifocais aplicada em imagens baciloscópicas de campo claro. O método 

desenvolvido inclui cinco passos: primeiro, separar os componentes RGB das imagens coloridas; logo após, aplicar 

a transformada wavelet discreta; em seguida, utilizar um método fusão de imagens para originar novos coeficientes 

wavelets; após isso, aplicar a transformada wavelet discreta inversa; e, finalmente, concatenar os componentes 

RGB e assim, gerar a imagem final. As imagens resultantes do processo foram analisadas através de duas medidas 

de qualidade: variância e entropia. A variância mostrou um aumento na qualidade das imagens em 97.5% dos 

casos analisados, enquanto que a medida de entropia obteve um aumento em 100% dos casos. Os resultados 

mostram que a fusão de imagens multifocais em imagens baciloscópicas de campo claro pode contribuir para o 

avanço em pesquisas de baciloscopia automática. 

 

Palavras-chave: fusão de imagens, imagens multifocais, foco estendido, baciloscopia. 

 

1. Introdução 

A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa e 

transmissível que afeta prioritariamente os 

pulmões. Atualmente, mesmo com métodos 

adequados de diagnóstico (baciloscopia direta do 

escarro e cultura, por exemplo) e esquemas de 

tratamento com drogas específicas, capazes de 

curar a maior parte dos casos, a TB ainda persiste 

como uma das doenças transmissíveis mais mortais 

do mundo. Segundo a Organização Mundial de 

Saúde [1], estima-se que em 2013, 9,0 milhões de 

pessoas desenvolveram TB e 1,5 milhões morreram 

em decorrência da doença. Dado que a maioria das 

mortes por TB são evitáveis, o número de mortos 

pela doença ainda é elevado, sendo necessário 

acelerar os esforços para combatê-la.  

A baciloscopia de campo claro consiste na pesquisa 

de bacilos álcool-ácido resistentes em esfregaços de 

amostras clínicas, como o escarro, preparados e 

corados com metodologia padronizada. No entanto, 

ela é fortemente dependente da proficiência do 

profissional que o realiza. Dessa forma, um dos 

esforços que vem sendo realizado nos últimos anos 

na meta do combate a TB são pesquisas a respeito 

da baciloscopia automatizada. Atualmente, 

pesquisas em baciloscopia automatizada 

apresentam, em seus melhores resultados, uma 

identificação de bacilos com sensitividade de 

96.8% e taxa de erro de 3.38% [2].  

Entretanto, um dos problemas fundamentais 

que afeta a baciloscopia automatizada se origina a 

partir de amostras mais espessas do que a 

profundidade de campo da lente objetiva do 

microscópio. Imagens adquiridas nestas 

circunstâncias apresentam o efeito borrado 

introduzido por objetos que estão fora do plano em 

foco, afetando a precisão da segmentação de 

imagens e medição [3]. Em [4], esse problema foi 

abordado a partir da utilização de técnicas de fusão 

de imagens multifocais.  

A fusão de imagens multifocais é o processo de 

combinar as informações de um conjunto de duas 

ou mais imagens para gerar apenas uma imagem 

contendo as informações mais relevantes do 

conjunto. O resultado é uma imagem em que todos 

os objetos estão em foco. Vários métodos vêm 

sendo propostos neste sentido nos últimos anos [4, 

5, 6]. 

Zhi-Guo et al. [5] apresentaram um algoritmo 

para fusão de imagens multifocais baseado na 

transformada wavelet. A transformada wavelet é 

aplicada para cada imagem de entrada. Para a fusão 

em baixa frequência, é utilizado um filtro de 

aproximação passa-baixa para a obtenção do novo 

valor do pixel. O filtro pode ser implementado 

através do cálculo da média dos coeficientes 

wavelets das imagens multifocais. Já na fusão em 

alta frequência, o coeficiente wavelet é obtido 

considerando-se cada pixel como o centro de uma 

janela de 3×3 ou 5×5, calculando-se a soma dos 

valores absolutos dos coeficientes wavelets e 

escolhendo o coeficiente máximo, dentre esses. Nos 

experimentos, os autores aplicaram a fusão de 

imagens, baseada em wavelets e também baseada 

em técnicas no domínio espacial. Ao comparar os 
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resultados, os autores concluíram que a fusão 

baseada em wavelets apresenta o melhor 

desempenho. 

Xie et al. [6] propuseram um método de fusão 

de imagens baseado em wavelets complexas. A 

metodologia aplicada consistiu em selecionar os 

valores máximos para os coeficientes em cada sub-

banda, para coeficientes de alta frequência e, para 

baixa frequência, uma metodologia de média 

ponderada é utilizada. Para medir a qualidade das 

imagens fundidas, os autores utilizaram parâmetros 

como média, desvio padrão, entropia, coeficientes 

de correlação, erro médio quadrático e comparam 

as imagens resultantes do método proposto por eles 

com as imagens resultantes de outros métodos: 

fusão utilizando transformadas wavelet com 

números reais, variância e Sobel. O método 

proposto pelos autores mostrou os melhores 

resultados. 

Song et al. [4] apresentam o desenvolvimento 

de método baseado em wavelets para fusão de 

imagens multifocais e sua aplicação em imagens 

microscópicas. Os autores, propõem a extração dos 

coeficientes com valores máximos de gradiente e 

medem o nível de atividade dos coeficientes. 

Assim, os coeficientes da imagem fundida 

combinam valores de gradiente máximos e maiores 

níveis de atividade. Realizando a comparação entre 

o método proposto e os métodos comumente 

utilizados para fusão, através da análise por meio da 

razão sinal ruído de pico, os autores comprovaram 

que o método proposto por eles é superior aos 

demais. 

Neste artigo, endereça-se a necessidade de 

obtenção de imagens baciloscópicas com foco 

estendido a partir da implementação de técnica de 

fusão de imagens multifocais utilizando wavelets, 

com vistas a contribuir com o aumento da taxa de 

detecção automática de bacilos em imagens 

baciloscópicas de campo claro. A qualidade das 

imagens com a profundidade de campo estendida 

será avaliada através de métricas como a variância, 

e entropia. 

2. Materiais e Métodos 

2.1. Materiais 

As imagens utilizadas neste projeto fazem parte de 

um banco de imagens de baciloscopia de campo 

claro, denominado TbImages [7]. As imagens são 

do tipo true color com 2816 x 2112 de dimensão. O 

processo de fusão multifocal foi aplicado a 40 

campos microscópicos. Cada campo possuindo 10 

imagens com distâncias focais diferentes, como 

ilustrado na Figura 1. Portanto, foram processadas 

400 imagens no total. O resultado do processo de 

fusão gerou 40 imagens com foco estendido. 
 

  

Figura 1. Exemplo de um conjunto de imagens de 
um campo com diferentes profundidades focais. 

Fonte: Costa et al. [7]. 

2.2. Fusão de Imagens Multifocais  

A técnica de fusão de imagens baseada em wavelets 

foi implementada conforme ilustrado no diagrama 

de blocos da Figura 2 e descrito a seguir. 

 
Obtenção 

Imagens 

componentes 

R, G e B

DWT FUSÃO IDWT

Concatenação 

Imagens 

componentes 

R, G e B
 

Figura 2. Diagrama em blocos da fusão multifocal 
baseada em wavelets 

 
Obtenção de imagens componentes R, G e B -  as 

imagens componentes serão processadas 

separadamente. 

Aplicação da transformada wavelet discreta 

(DWT) - a cada componente resultante do passo 

anterior. Foi utilizada a função wavelet de 

Daubechies (Db4) e 2 níveis de decomposição. 

Fusão das imagens multifocais - realização da 

fusão dos coeficientes no domínio da transformada. 

O método utilizado é baseado no método proposto 

por Song et al. [4]. Para selecionar os “melhores” 

coeficientes, é realizada uma medida de atividade. 

O método de seleção de coeficientes considera o 

coeficiente wavelet amostrado e sua característica 

de gradiente local juntos. 

Sendo Wj,k(m,n) o coeficiente wavelet de uma 

imagem (j é o nível de decomposição e k = 0, 1, 2, 

3 são as quatro bandas de frequência), o gradiente 

local do coeficiente wavelet Wj,k(m,n)  é definido 

como: 

 
Gradient(Wj,k(m,n))= max{|Kp* Wj,k(m,n)|, p = 1-4}     (1) 

 

em que Kp são quatro operadores de gradiente 

direcionais. Como ilustrado na Figura 3. 

A medida de atividade combina o coeficiente 

wavelet amostrado no ponto (m,n) e a característica 

de gradiente local do coeficiente. Assim, a medida 

de atividade é definida como: 

 
A(Wj,k(m,n))=Gradient(Wj,k(m,n)).| Wj,k(m,n)| (2) 

Imagem em foco 
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Para simplificação, vamos considerar Wj,k(m,n) 

= W, assim, o método de fusão de imagens, baseado 

na medida de atividade, é expresso por (no caso de 

dez imagens): 

 
Wout =                                                                                       

{
 
 
 
 

 
 
 
 

W1    (A(W1)>A(W2)) … (A(W1)>A(W10))

W2    (A(W2)>A(W1))  … (A(W2)>A(W10))

W3    (A(W3)>A(W1))   … (A(W3)>A(W10))
∙

∙

∙

W9    (A(W9)>A(W1))  … (A(W9)>A(W10))

W10,  caso contrário                                         

      (3)  

 

-1

2

-1

-1

2

-1

-1 2 -1

-1

-1

2

p=1 p=2 p=3 p=4

 

Figura 3. Operadores de gradiente direcionais. 
 

Aplicação da transformada wavelet discreta 

inversa (IDWT) -  após a fusão dos coeficientes 

wavelets, aplica-se a IDWT para gerar os 

componentes RGB da imagem final. 

Concatenação dos componentes R, G e B – a 

fusão é finalizada realizando-se a concatenação dos 

componentes resultantes, gerando a imagem de 

foco estendido. 

2.3. Método de Análise dos Resultados 

Para análise, foram utilizadas duas medidas de 

qualidade: variância, 𝑆2, (Eq. 4) e entropia, E, (Eq. 

5). Almir et al. [8], demostraram que as duas 

melhores métricas de foco para imagens 

baciloscópicas de campo claro são respectivamente 

a variância e a entropia. Quanto maior o valor para 

as respostas destas funções, mais focalizada a 

imagem se encontra. Estas medidas são descritas a 

seguir: 

 

𝑆2 =  
1

MN
∑ (g(i,j) - g̅)

2

i.j

 
 

(4) 

E = - ∑ P(i)log
2
P(i)

L

i=0

  
 

(5) 

 

em que M e N são as dimensões da imagem, g(i,j) 
representa a intensidade de cada pixel, g̅ o nível de 

cinza médio, P(i) é a probabilidade da intensidade i 

ocorrer na imagem e L é a profundidade da imagem 

(por exemplo, para imagens de 8 bits, L= 255). 

3. Resultados 

A Figura 4 apresenta uma comparação entre as 

imagens resultantes do processo de fusão (foco 

estendido) e as imagens em foco, do banco 

TBImages, com respeito as métricas utilizadas. As 

imagens com foco estendido apresentaram maior 

variância em 97.5% dos casos e maior entropia em 

100% dos casos. 

A figura 5 apresenta um exemplo de uma 

imagem em foco e a respectiva imagem de foco 

estendido nas quais os bacilos estão assinalados. 

Observa-se na imagem de foco estendido que novos 

bacilos são identificados.  

4. Conclusões 

Neste trabalho, uma técnica de fusão de imagens 

multifocais foi aplicada em imagens de 

baciloscopia de campo claro utilizadas para o 

diagnóstico da tuberculose. 

As medidas de qualidade aplicadas nas imagens 

resultantes foram a variância e entropia. Os 

resultados mostraram que 97.5% das imagens 

apresentaram um incremento da qualidade quando 

analisadas através da variância, enquanto que 

através da entropia, os resultados mostraram 

aumento em 100% dos casos, indicando que este 

processo contribui para que a imagem resultante 

possua as informações mais relevantes de todas as 

10 imagens do conjunto de entrada, inclusive da 

imagem em foco do banco TBImages. Como 

consequência deste estudo, é esperado um aumento 

na taxa de detecção automática de bacilos em 

relação às pesquisas atualmente desenvolvidas. 

Como trabalhos futuros, pretende-se analisar o 

processo de fusão de imagens multifocais 

comparando-se outras técnicas disponíveis na 

literatura. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 4. Avaliação comparativa da qualidade da 
imagem de foco estendido em relação as imagens 

em foco, segunda as seguintes métricas: (a) 
variância, (b) entropia. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5. Exemplo de (a) imagem em foco 
(Tbimages) e (b) a correspondente imagem de 

foco estendido. 
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Resumo – Imagens infravermelhas, também chamadas de imagens térmicas, fornecem a distribuição de tempera-
turas de uma superfície. No contexto médico, aplicações atualmente em estudo envolvem, por exemplo, diagnóstico
de câncer de mama, diagnóstico rápido de febre e gripe e diagnóstico de lesões por esforço em atletas. Pelo fato das
imagens térmicas não agregarem informações funcionais ou anatômicas, trabalhos recentes abordam a combinação
destas imagens com outras categorias, como imagens visuais e de ressonância magnética. Neste trabalho, propõe-se
a sobreposição (registro e fusão) de imagens infravermelhas com imagens anatômicas de atlas, especificamente dos
tecidos musculares. Esse recurso pode auxiliar o processo de estimativa da correspondência entre a temperatura
capturada e as estruturas musculares, mostrando-se uma ferramenta importante em estudos como, por exemplo, o
diagnóstico precoce de lesões em atletas. O método utilizado foi o do registro por image warping, com marcadores
manuais. Os experimentos demonstram a viabilidade do método para a geração de uma imagem na qual podem
ser visualizadas as estruturas anatômicas advindas do atlas e as respectivas temperaturas, capturadas pela câmera
infravermelha.
Palavras-chave: imagens infravermelhas, imagens anatômicas de atlas, registro de imagens, image warping.

1. Introdução
Imagens infravermelhas (IR) no contexto das apli-
cações médicas mostram-se um tópico de pesquisa
cada vez mais ativo. Dentre os fatores que contri-
buem para isso, destacam-se a melhoria da tecno-
logia das câmeras IR, a sua maior disponibilidade
e preços gradativamente mais acessíveis. O inte-
resse no diagnóstico por imagens IR deve-se prin-
cipalmente ao fato de o processo ser não invasivo,
inofensivo, não gerar nenhum tipo de radiação e o
resultado ser visto em tempo real [12].

Apesar de ser um método de baixo custo (se
comparado a outras categorias de imageamento mé-
dico), rápido e não invasivo, a imagem IR não con-
tem informações anatômicas da parte do corpo re-
tratada, mostrando apenas a distribuição de tempe-
ratura na superfície. Para obter detalhes anatômicos
do corpo é preciso usar em conjunto uma imagem
anatômica, que traga detalhes a respeito da distri-
buição dos tecidos internos do corpo.

Nesse sentido, a sobreposição de imagens fun-
cionais e anatômicas já é usada na medicina. Al-
guns exemplos são: imagens de ressonância mag-
nética ou ultrassom (anatômicas) com imagens de
tomografia por emissão de pósitrons (funcionais) do
mesmo paciente [18], imagens de ressonância mag-
nética com imagens de atlas ou de outros pacientes
[16, 1].

A sobreposição de imagens IR com imagens vi-
suais já foi estudada. [7] desenvolveu um disposi-

tivo para filmagem e monitoramento de imagens vi-
suais e IR sobrepostas. A projeção de imagens IR
em imagens de ressonância magnética já foi estu-
dada por [3]. A sobreposição de imagens IR e ima-
gens visíveis (fotografias digitais convencionais) ti-
radas do mesmo alvo foram estudadas por [14, 5].
Já trabalhos envolvendo a sobreposição de imagens
IR com imagens de atlas não foram encontrados.

Exemplos de estudos nos quais essa sobreposi-
ção automática poderia ser usada são [2, 9], onde
valores de temperatura em certos pontos do mem-
bro inferior (medidos através de uma imagem IR)
devem ser localizados no músculo. [9] colocou a
combinação de informações fisiológicas com anatô-
micas como um dos maiores desafios no uso de ima-
gens IR para determinadas aplicações médicas.

Neste trabalho em andamento, é apresentado um
método baseado em image warping [11, 17] para a
sobreposição de imagens IR e imagens anatômicas
de atlas. Por sobreposição entende-se aqui o registro
e posterior fusão das imagens, resultando em uma
única imagem na qual, para uma determinada parte
do corpo do paciente, podem ser visualizadas as es-
truturas anatômicas advindas do atlas e as respecti-
vas temperaturas, capturadas pela câmera IR.

Esse artigo é organizado da seguinte forma: ini-
cialmente é realizada uma revisão bibliográfica so-
bre as técnicas aplicáveis para o registro de imagens.
Em seguida tanto a obtenção das imagens quanto o
método de sobreposição desenvolvido são explica-
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dos. Por fim, os resultados obtidos são apresentados
e analisados.

2. Registro de imagens
O registro de imagens é a técnica de combinação
de imagens feitas em momentos, pontos de vista ou
com sensores diferentes. Nesse processo, as compli-
cações surgem principalmente devido às diferenças
no método de captura e posicionamento do paciente
[14].

Os estudos com o objetivo mais próximo do aqui
proposto estão relacionados à sobreposição de ima-
gens IR e imagens visíveis [14, 5]. Em [5] são usa-
das duas câmeras na mesma posição e o registro
é feito por homografia. Já [14] não usa marcado-
res e faz o registro baseado nas informações mútuas
das duas imagens. Nos dois casos, o método em-
pregado não pode ser adaptado para o estudo pro-
posto, pois as duas imagens a serem registradas são
muito próximas em termos de morfologia, algo que
não ocorre quando a imagem anatômica vem de um
atlas.

Em virtude da diferente morfologia das duas
imagens, uma transformação rígida, que modifica
somente posição, ângulo e tamanho das imagens
não é o suficiente [4]. E necessária uma deformação
em uma ou nas duas imagens, ou seja: uma trans-
formação não rígida. A técnica para deformar uma
imagem segundo um determinado padrão é conhe-
cida na literatura como image warping ou deforma-
ção de imagem [11, 17]. A deformação é definida
por marcadores nas duas imagens. Na imagem a ser
deformada, os pixels de cada marcador são rema-
peados para a sua nova posição enquanto os outros
pixels, que não tem nenhum marcador, são interpo-
lados para a sua nova posição.

3. Metodologia
Para as imagens de atlas, foram utilizados os tecidos
musculares. Esse tipo de imagem pode ser aplicado
no diagnóstico de lesões esportivas [3, 2]. O atlas
adotado foi o [15].

A câmera usada foi a FLIR modelo A-325, cuja
resolução espacial é de 320 x 240 pixels, fundo de
escala de -20◦C a +120◦C, e resolução de 0,05◦C
[6].

A segmentação da imagem IR é feita utilizando-
se limiarização global [14]. As imagens IR são fei-
tas dentro de uma sala climatizada, por isso a tem-

peratura do corpo é muito diferente da temperatura
ambiente. Dessa forma, pixels de baixa temperatura
correspondem ao fundo, enquanto os demais corres-
pondem às regiões de interesse (corpo do paciente).
A segmentação da imagem do atlas é realizada ma-
nualmente no momento da digitalização da imagem.

A imagem de atlas fica fixa enquanto as trans-
formações são feitas na imagem IR para que ela se
alinhe à imagem de atlas. Os elementos usados para
fazer a correlação entre as imagens são chamados
de marcadores, que são coordenadas que identifi-
cam uma estrutura anatômica em uma imagem e a
estrutura correspondente na outra imagem. A se-
leção de cada ponto e seu correspondente é feita
manualmente. A inserção manual de marcadores é
uma técnica comum no registro de imagens médicas
provindas de diferentes pacientes ou de pacientes e
atlas [13, 10].

Após definir a posição de todos os marcadores
nas duas imagens, os marcadores da imagem IR de-
vem ser remapeados para que assumam a mesma
posição dos seus correspondentes na imagem de
atlas. Para isso, utilizaram-se nesse trabalho fun-
ções lineares para as transformações em x e em y.
Essas transformações determinam as novas coorde-
nadas de todos os pixels da imagem IR, de forma
que os pixels nos marcadores assumam a posição
dos marcadores correspondentes e os outros sejam
interpolados, também linearmente, para suas novas
posições.

A fim de diminuir a quantidade de marcadores
manuais necessários para se obter um registro de
boa qualidade, foi desenvolvido um método para
extração automática de marcadores nas bordas das
imagens, que funciona da seguinte forma: o exami-
nador insere um par de marcadores sobre a borda
da imagem IR e um par de marcadores nas posi-
ções correspondentes sobre a imagem de atlas. Em
seguida, os segmentos formados entre cada par são
preenchidos com outros k marcadores, com distân-
cia de 10 pixels entre marcadores adjacentes. Para
isso, utiliza-se o método de Moore [8] para o ras-
treamento da borda (boundary following). O mar-
cador na imagem IR correspondente a cada mar-
cador do segmento da imagem de atlas é calcu-
lado usando a distancia até um dos extremos (pró-
prio marcador manual), relativa ao comprimento to-
tal do segmento. Além dos marcadores nas bordas
formando segmentos, podem ser inseridos também
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Figura 1. Processo de inserção automática
de marcadores. Os marcadores inseridos ma-
nualmente sobre bordas em (A) são usados
como extremos de segmentos sobre os quais
sao colocados mais marcadores igualmente
espaçados (B).

marcadores pontuais em quaisquer partes das ima-
gens. Como pode ser visto na Figura 1, o uso dessa
técnica aumenta significativamente a quantidade de
marcadores sem a necessidade de mais intervenções
manuais.

Depois do registro das imagens é realizada a fu-
são para transformá-las em uma única imagem, na
qual podem ser visualizadas as estruturas muscu-
lares e as informações de temperatura sobrepostas.
Para isso, foi adotada a combinação linear dos ca-
nais R, G, B das imagens, a partir da média aritmé-
tica.

4. Experimentos
A imagem IR usada no teste é de um ombro e braço,
juntamente com a imagem de atlas correspondente à
mesma parte do corpo. Foram usados quatro marca-
dores, dois pares de cada lado do braço em pontos
sobre as bordas. Foram gerados então segmentos
automaticamente entre cada par e inseridos, tam-
bém automaticamente, mais marcadores sobre os
segmentos. A imagem IR foi então remapeada e so-
breposta com a imagem de atlas. O resultado do
processo é mostrado na Figura 2. As imagens finais
apresentam resolução espacial de 320 x 240 pixels.
O número de marcadores automáticos utilizado foi
de k = 9 para o segmento da esquerda e k = 35 para

o segmento da direita.

5. Conclusões
A sobreposição de imagens IR com imagens anatô-
micas de atlas é possível através da técnica de re-
gistro chamada de image warping. Nesse traba-
lho, marcadores foram inseridos nas duas imagens
e uma interpolação linear foi utilizada para rema-
pear a imagem IR de forma a realizar o registro com
a imagem de atlas. Mesmo com poucos marcadores
inseridos manualmente, através da técnica de detec-
ção automática de marcadores nas bordas, foi possí-
vel obter imagens sobrepostas de boa qualidade.

Para a sequência desse trabalho, serão desen-
volvidas e avaliadas técnicas para a detecção au-
tomática de marcadores para imagens de partes do
corpo específicas e diferentes técnicas de fusão, jun-
tamente com uma análise quantitativa da qualidade
das imagens sobrepostas. Ainda, será desenvolvido
um banco de imagens musculares de atlas, de vários
segmentos do corpo, viabilizando o uso prático da
solução de sobreposição proposta.
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Figura 2. Processo de sobreposição. A imagem IR em (A), a imagem de atlas em (B), a imagem IR
depois do remapeamento em (C) e a sobreposição das imagens em (D).
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Resumo – Este trabalho tem como objetivo apresentar o LISA - Lung Image System Analysis, sistema de
visão computacional destinado a manipulação e extração de dados quantitativos de imagens de tomografia
computadorizada (TC) do tórax. Através das técnicas de processamento digital de imagens disponíveis no LISA, é
possível realizar a segmentação automática dos pulmões em uma série de imagens médicas no formato DICOM,
calcular a aeração pulmonar e obter dados quantitativos de volume, densidade pulmonar média em Unidades
Hounsfield (UH), 15o percentil de atenuação (PERC15), histograma e percentual de cada uma das faixas de aeração
(hiperaerada, normalmente aerada, pouco aerada e não aerada), além do percentual de faixa de aeração persona-
lizada. Para o desenvolvimento destas funcionalidades foram utilizadas as técnicas de limiarização, crescimento
de regiões e análise de componentes conectados, com codificação nas linguagens C e Java. Através das funcio-
nalidades descritas, o LISA é proposto como uma potencial ferramenta de avaliação dos pulmões em imagens de TC.

Palavras-chave: sistema de auxílio ao diagnóstico, segmentação dos pulmões, aeração pulmonar, DICOM, CAD.

1. Introdução

A utilização de imagens médicas no diagnóstico de
patologias envolve a aplicação de instrumentação e
técnicas especializadas para criar imagens dos te-
cidos e órgãos do corpo humano. Dentre os equi-
pamentos desenvolvidos para esta finalidade podem
ser citados a tomografia computadorizada (TC) e a
ressonância magnética (RM), amplamente utiliza-
dos na detecção e diagnóstico de lesões neurológi-
cas, pulmonares, renais, ósseas e musculares, dentre
outras.

Entretanto, é consenso que os médicos radiolo-
gistas nem sempre realizam o melhor uso das in-
formações obtidas a partir de equipamentos de ima-
gem [7, 10]. Limitações do sistema de visão hu-
mano, treinamento insuficiente ou falta de experiên-
cia, fatores como fadiga e distração podem contri-
buir para o uso ineficiente das informações disponí-
veis [6, 2, 9]. Neste cenário, técnicas automatizadas
de processamento de imagens digitais (PDI) podem
ser aplicadas através do uso de ferramentas de auxí-
lio ao diagnóstico (CAD) em um esforço para mini-
mizar as dificuldades apresentadas. A ideia central
desta abordagem é modificar a imagem apresentada
pelo exame, realçando as regiões que podem repre-
sentar alguma anormalidade para posterior análise
dos médicos radiologistas [8].

Com o objetivo de demonstrar a importância do
uso de ferramentas CAD, Jeon et al. [5] solicitaram
que sete médicos radiologistas realizassem a aná-
lise de 134 exames de TC do tórax para identificar
a presença de nódulos pulmonares. Em seguida, os
mesmos médicos radiologistas revisaram suas deci-
sões após obter o auxílio de um sistema CAD. Como
resultado, a taxa de detecção média de nódulos au-
mentou de 77% para 84% com o auxílio da ferra-
menta CAD.

Conclui-se, portanto, que as ferramentas CAD
podem efetivamente contribuir no processo de ela-
boração do diagnóstico médico. Neste contexto,
este trabalho apresenta um sistema de visão com-
putacional para análise e obtenção de dados quan-
titativos de imagens de TC do tórax, atuando desta
forma no processo de melhoria do diagnóstico de
patologias no pulmão.

O restante deste trabalho está organizado em:
Seção 2. Principais funcionalidades do LISA, em
que são descritas as principais funcionalidades da
ferramenta; Seção 3. Técnicas e Tecnologias, em
que são apresentadas as técnicas e tecnologias uti-
lizados no processo de desenvolvimento do LISA e;
Seção 4. Conclusões, na qual são descritas as prin-
cipais conclusões obtidas com o desenvolvimento
deste trabalho.

VII SIIM / VI SPS-UNICAMP 97

Campinas, 21 a 23 de Outubro de 2015 FEEC - UNICAMP



2. Principais funcionalidades do LISA

O LISA é um sistema computacional destinado a
manipulação e extração de dados quantitativos de
exames de TC do tórax no formato DICOM (Digi-
tal Imaging and Communications in Medicine). Ca-
paz de realizar a detecção e quantificação da aera-
ção pulmonar, o LISA se revela como uma potencial
ferramenta de avaliação dos pulmões em imagens
de TC independente da posição ou corte (supina e
prona; axial, sagital e coronal).

Através das técnicas de processamento digital
de imagens disponíveis no LISA, é possível rea-
lizar a segmentação automática dos pulmões em
uma série de imagens no formato DICOM, obtendo
em seguida os dados quantitativos de volume, den-
sidade pulmonar média em Unidades Hounsfield
(UH), 15o percentil de atenuação (PERC15), histo-
grama e percentual de cada uma das faixas de ae-
ração (hiperaerada, normalmente aerada, pouco ae-
rada e não aerada), além do percentual de faixa de
aeração personalizada. É importante ressaltar que
todos os dados quantitativos são apresentados con-
siderando apenas o pulmão esquerdo, apenas o pul-
mão direito, ou ambos. Também é possível visuali-
zar os dados referentes a todo o pulmão, bem como
apenas a uma seção de corte, ou até mesmo uma re-
gião específica determinada pelo usuário.

A Figura 1 permite visualizar o processo de car-
regamento de uma série de imagens no formato DI-
COM, bem como as principais funcionalidades dis-
poníveis no LISA.

Na Figura 2 é possível visualizar o processo de
segmentação automática do pulmão. Esta etapa é
possível através da utilização das técnicas de limia-
rização, crescimento de regiões e análise de compo-
nentes conectados, discutidas em detalhes na Seção
3.

O modo de edição do LISA permite realizar ajus-
tes na segmentação automática, remover ou incluir
regiões, agrupar contornos, alterar os rótulos das re-
giões existentes e definir quais contornos represen-
tam a região do pulmão ou outras regiões de inte-
resse. Na Figura 3 é possível visualizar o conjunto
de comandos que permite realizar esta tarefa.

Na Figura 4 é possível visualizar a tela de dados
quantitativos do pulmão esquerdo, neste caso divi-
dido em seções. Além da divisão em seções, esta
função pode ser calculada individualmente para o

Figura 1. Carregamento de imagens DICOM,
em que (a) apresenta o processo de carrega-
mento e (b) o carregamento completo.

Figura 2. Segmentação automática do pulmão,
em que (a) apresenta o contorno do pulmão
segmentado e (b) o pulmão em destaque.

pulmão esquerdo, para o pulmão direito ou para am-
bos.

Outra funcionalidade disponível no LISA é a vi-
sualização das regiões de aeração: hiperaerada, nor-
malmente aerada, pouco aerada e não aerada, além
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Figura 3. Correção manual de contorno.

do percentual de faixa de aeração personalizada.
Esta funcionalidade contribui no diagnóstico de vá-
rias doenças, tais como enfisema pulmonar e doença
pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). Na Figura 5 é
possível visualizar esta funcionalidade.

Figura 4. Análise de seções, em que (a) apre-
senta a tela de cálculos do pulmão esquerdo
e (b) apresenta os pulmões divididos em se-
ções.

Figura 5. Regiões de aeração, em que (a) apre-
senta a aba de configuração e (b) o resultado
da análise.

3. Técnicas e Tecnologias

Para o desenvolvimento da ferramenta CAD pro-
posta neste trabalho, foram utilizadas técnicas de
PDI e bibliotecas de software. As técnicas de PDI
estão relacionadas com o processo de segmentação
automática dos pulmões para posterior cálculo das
regiões de aeração. Inicialmente, a técnica de limia-
rização [4] é aplicada a todas as imagens do exame
com o objetivo de obter as regiões com intensidade
similar ao pulmão. O limiar utilizado foi de -500
UH. A partir das imagens binarizadas, a técnica de
crescimento de regiões é aplicada para agrupar as
regiões que estão vizinhas. Esta técnica foi pro-
posta inicialmente por Adams e Bischof [1]. No
LISA esta técnica é utilizada para selecionar as re-
giões que representam os pulmões e, desta forma,
eliminar as regiões indesejadas, tal como a traquéia.
A partir das regiões dos pulmões, a segmentação é
refinada a partir da análise de componentes conecta-
dos [3]. Esta técnica é utilizada em visão computa-
cional para detectar regiões conectadas em duas ou
mais dimensões. Para o cálculo das regiões de ae-
ração a técnica de limiarização também é utilizada.
Na Tabela 1 é possível visualizar as faixas de valo-
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Tabela 1. Limiares das regiões de aeração.
Região de aeração Faixa de limiar (UH)

Hiperaerada -1000 a -901
Normalmente aerada -900 a -501

Pouco aerada -500 a -101
Não aerada -100 a 100

res em UH utilizadas em cada uma das regiões de
aeração.

Em relação às bibliotecas de software, as lingua-
gens C e Java foram utilizadas para a construção da
ferramenta visual e implementação das técnicas de
PDI.

4. Conclusões
Este trabalho apresentou o LISA, sistema de visão
computacional destinado a manipulação e extração
de dados quantitativos de imagens de TC do tórax.
Através das técnicas de limiarização, crescimento
de regiões e análise de componentes conectados, a
ferramenta permite realizar a segmentação automá-
tica dos pulmões em uma série de imagens no for-
mato DICOM, calcular a aeração pulmonar e obter
dados quantitativos de volume, densidade pulmonar
média em UH, PERC15, histograma e percentual
das faixas de aeração.

Considerando todas estas funcionalidades,
acredita-se que esta ferramenta CAD pode ser útil
no processo de diagnóstico de patologias do pulmão
a partir de imagens de TC, colaborando para a me-
lhoria na sensibilidade deste diagnóstico. O LISA
continua em processo de desenvolvimento e estão
definidos como trabalhos futuros a integração das
funcionalidades a seguir: segmentação de fissuras,
segmentação de lóbulos, segmentação de vasos,
detecção e classificação de nódulos pulmonares.
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Resumo – Este artigo apresenta um sistema de reconhecimento de padrões de estertores em sons pulmonares
que utiliza a transformada wavelet discreta e a análise do discriminante linear. Diversos descritores são utilizados
para caracterizar o sinal, e o desempenho de cada um é avaliado com a análise ROC de um classificador linear.
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1. Introdução
O estertor é um som característico, transitório e não
estacionário que pode ser auscultado em diferentes
doenças pulmonares. A ausculta deste som é subje-
tiva e a avaliação objetiva está além da capacidade
do profissional, sendo necessário um exame com-
plementar (normalmente por imagem) para diagnos-
ticar a patologia [5].

Nas últimas três décadas, a análise de sinais de
sons pulmonares com ferramentas computacionais
se tornou uma área de pesquisa promissora. O de-
senvolvimento de aplicativos para processamento
digital de sinais através de ferramentas de análise
no domínio do tempo e no domínio da frequência
dos sinais respiratórios permite sua caracterização,
reconhecimento e classificação automáticas [8].

O objetivo deste trabalho é apresentar um sis-
tema de reconhecimento de padrões, baseado na
transformada wavelet discreta (TWD) e análise do
discriminante linear (ADL) para o reconhecimento
de estertores. É feita uma análise dos diferentes des-
critores que podem compor o vetor de característi-
cas do sinal a ser analisado, e os resultados do sis-
tema de reconhecimento.

2. Sistema de reconhecimento de
padrões

Este trabalho foi desenvolvido com amostras de
sons respiratórios de pacientes com doença pulmo-
nar obstrutiva crônica (DPOC), de bancos de dados
públicos [5, 4]. As amostras foram reamostradas em
8 kHz, frequência adequada para análise wavelet de
estertores de acordo com [6]. As amostras foram
separadas em realizações de 40 ms, sendo 100 rea-
lizações com som respiratório normal e 171 realiza-
ções contendo um estertor. A Figura 1 mostra uma

Figura 1. Realizações de (a) som normal, e (b)
som contendo um estertor.

realização de cada tipo.

A Figura 2 mostra o sistema de reconhecimento
de padrões implementado para reconhecer esterto-
res pulmonares. Inicialmente os sinais separados,
ou realizações, são decompostos pela TWD, depois
é feita a extração das características do sinal, ou
seja, o cálculo dos descritores. A ADL faz a re-
dução das características para que um classificador
linear possa classificar os sinais em estertores e não-
estertores. Finalmente, o desempenho do sistema é
avaliado. As seções a seguir detalham cada um dos
blocos desenvolvidos no experimento.

2.1. Transformada Wavelet Discreta
A transformada wavelet é vista como um meca-
nismo para decompor e analisar sinais nas suas par-
tes constituintes, permitindo analisar os dados no
domínio da frequência com a resolução de cada
componente amarrada às suas escalas, facilitando a

VII SIIM / VI SPS-UNICAMP 101

Campinas, 21 a 23 de Outubro de 2015 FEEC - UNICAMP



Figura 2. Diagrama em blocos do sistema de
reconhecimento de padrões.

identificação das descontinuidades e variações brus-
cas de um sinal.

Na análise wavelet, em suas formas contínua e
discreta, decompõe-se o sinal em aproximações e
detalhes. As aproximações são os componentes de
baixa frequência do sinal. Os detalhes são os com-
ponentes de alta frequência do sinal, denominados
de coeficientes wavelet.

Na transformada wavelet discreta são utilizados
filtros com diferentes frequências de corte para rea-
lizar a análise do sinal em diferentes escalas, sendo
que o sinal é processado por uma série de filtros
passa-altas (H) e passa-baixas (L), com o objetivo
de se realizar a análise das componentes de baixa e
alta frequência separadamente. Esses filtros são ca-
racterizados pelas propriedades da função wavelet-
mãe utilizada na sua construção.

A Figura 3 ilustra na forma de um diagrama em
blocos a decomposição dos sinais do experimento
em 5 sub-bandas. Aqui, o sinal X passa pelo filtro
H e é sub-amostrado gerando o primeiro sinal de
detalhes, ou sub-banda D1. O mesmo sinal também
passa pelo filtro L e é sub-amostrado, gerando o si-
nal de aproximação A1, que é o sinal original sem as
altas frequências. O processo repete-se até a quinta
sub-banda.

Neste trabalho foi escolhida a wavelet-mãe Dau-
bechies 7, utilizando o método de extensão de borda
SP0, e a decomposição em 5 sub-bandas, sendo
que serão utilizados os coeficientes wavelet das sub-
bandas D3, D4 e D5 para a caracterização dos es-
tertores. Estas escolhas foram baseadas nos resul-
tados obtidos em [6]. A Figura 4 mostra as sub-
bandas D3, D4 e D5 do estertor da Figura 1(b) de-
composto com as especificações apresentadas. Os
pontos em cada sub-banda representam a energia
durante o tempo, também chamados de coeficientes
wavelet.

Figura 3. Esquema da decomposição TWD em
5 sub-bandas.

Figura 4. Sinal de estertor e suas sub-bandas
D3, D4 e D5.

2.2. Descritores
A partir dos coeficientes wavelet obtidos, define-se
diversos indicadores estatísticos, denominados des-
critores, que caracterizam cada uma das sub-bandas.
Considerando um vetor de valores X(n) contendo
os coeficientes de uma sub-banda, que possui N va-
lores, defini-se os seguintes descritores:

Valor Máximo: o maior valor dentro do vetor
X(n).

Valor Mínimo: o menor valor dentro do vetor
X(n).

Média: média dos valores dentro do vetor X(n),
conforme Eq. 1.

MeanX = X =

∑N
i=1X(i)

N
(1)

Variância: variância dos valores dentro do vetor
X(n), conforme Eq. 2.

V arX = σ2 =

∑N
i=1(X(i)−X)2

N
(2)

Desvio Padrão: desvio padrão (σ) dos valores
dentro do vetor X(n), conforme Eq. 3.

DevX =
√
σ2 =

√
V arX (3)
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Energia: Energia total dos valores dentro do ve-
tor X(n), conforme Eq. 4.

EnergyX = E =
N∑
i=1

X(i)2 (4)

Potência média: Potência média dos valores den-
tro do vetor X(n), conforme Eq. 5.

AvgPowX = P =
E

N
(5)

Valor RMS: Valor RMS dos valores dentro do ve-
tor X(n), conforme Eq. 6.

RMSX =
√
P =

√∑N
i=1X(i)2

N
(6)

Norma: Norma dos valores dentro do vetor
X(n), conforme Eq. 7.

NormX =
√
E =

√√√√ N∑
i=1

X(i)2 (7)

Mediana (Median): Mediana dos valores dentro
do vetorX(n), isto é, o termo central do vetorX(n)
ordenado.

Moda (Mode): Moda dos valores dentro do vetor
X(n), isto é, o valor dominante no vetor.

Variação (Range): Variação dos valores dentro
do vetor X(n), isto é, a diferença entre o valor má-
ximo e o valor mínimo do vetor.

Os descritores são calculados para cada uma das
sub-bandas.

2.3. Análise do Discriminante Linear
O sistema possui um classificador linear, que define
a separabilidade das classes. Foram calculados os
desempenhos utilizando apenas uma característica,
ou seja, o cálculo do descritor para uma sub-banda,
e os desempenhos utilizando diversas característi-
cas. Neste último caso, foi utilizado a ADL para
redução das características para o plano linear.

A ADL é uma técnica de extração de caracte-
rísticas, amplamente utilizada em vários problemas
de reconhecimento de padrões. Tem como objetivo
reduzir a dimensionalidade (simplificando, assim, o
problema e reduzindo o custo operacional) melho-
rando a capacidade de discriminação entre as classes

do problema. Faz com que padrões de uma mesma
classe estejam agrupados o mais densamente pos-
sível e agrupamentos de classes distintas sejam o
mais separados possível [3]. O LDA busca projetar
as amostras a serem classificadas em um hiperplano
com dimensão C−1, onde C é o número de classes
distintas que as amostras podem ser classificadas.

No caso deste experimento, temos duas classes:
sons normais e estertores, assim, a projeção foi feita
num plano linear (uma dimensão).

2.4. Análise de Desempenho
A curva ROC (Receiver Operating Characteristic) é
um gráfico que relaciona a taxa de verdadeiros posi-
tivos (sensibilidade) com a taxa de falsos positivos
(1 - especificidade) para todos os possíveis pontos
de corte de um teste diagnóstico [1], ou a variável
de controle como um limiar em um classificador li-
near.

A curva ROC permite a medição de desempenho
de um teste diagnóstico, pois o desempenho é pro-
porcional à área embaixo da curva (AUC). Quanto
mais o AUC se aproxima de 1, melhor, ou seja,
a curva mais próxima do canto superior esquerdo.
Desta forma o AUC, além de ser usado para avaliar
um teste diagnóstico, também pode fazer a compa-
ração entre testes.

3. Resultados
A Tabela 1 mostra os valores de AUC obtidos para a
classificação entre sons normais e sons contendo es-
tertor utilizando todos os descritores apresentados.
A classificação foi feita utilizando o descritor com
apenas uma sub-banda (no caso de, por exemplo,
energy_D3, energy_D4 e energy_D5), ou combina-
ção de sub-bandas (energy_D3+D4, energy_D3+D5
e energy_D3+D4+D5). No caso de combinação de
sub-bandas a ADL fez a redução de característi-
cas para uma projeção linear. Os resultados para
as combinações D3, D4 e D3+D4 foram omitidas,
por apresentarem valores inferiores aos apresenta-
dos pela Tabela 1.

A Figura 5 mostra a curva ROC com a combi-
nação que obteve maior AUC: O Valor Máximo uti-
lizando as três sub-bandas (max_D3+D4+D5), com
AUC = 0,9906. O ponto em vermelho na curva re-
presenta a localização da sensibilidade e especifici-
dade considerando o ponto de corte otimizado (sen-
sibilidade = 0,9527; e especificidade = 0,9694).

VII SIIM / VI SPS-UNICAMP 103

Campinas, 21 a 23 de Outubro de 2015 FEEC - UNICAMP



Tabela 1. Valores de AUC com os diversos
descritores/sub-bandas.

D5 D3+D5 D4+D5 D3+D4+D5
Max 0,9786 0,9830 0,9860 0,9906
Min 0,9395 0,9536 0,9527 0,9592

Mean 0,5456 0,5524 0,5549 0,5538
Var 0,9800 0,9766 0,9788 0,9600
Dev 0,9800 0,9807 0,9818 0,9802

Energy 0,9804 0,9771 0,9792 0,9614
AvgPow 0,9804 0,9768 0,9792 0,9614

RMS 0,9804 0,9807 0,9819 0,9805
Norm 0,9804 0,9807 0,9819 0,9805

Median 0,5147 0,5184 0,5155 0,5230
Mode 0,9395 0,9536 0,9527 0,9592
Range 0,9832 0,9854 0,9856 0,9853

Figura 5. Curva ROC utilizando o descritor Va-
lor Máximo com as três sub-bandas D3, D4 e
D5 combinadas.

4. Conclusões

O sistema de reconhecimento de padrões utilizando
TWD e ADL mostrou bons valores de desempenho,
utilizando os diversos descritores, nos valores de
AUC, o que mostra uma boa separabilidade entre
as classes.

Dois descritores apresentaram desempenho
muito baixo, não sendo indicados para caracterizar
os estertores com esse sistema. Foram eles: Medi-
ana e Média, apresentando valores de AUC muito
próximo a 0,5, o que representa quase nenhuma
separabilidade.

Os descritores baseados no valor da energia E
(Potência Média, Norma e Valor RMS) apresenta-
ram valores de AUC semelhantes, o que é esperado.

Ainda pode ser observado que a Energia (e a Po-
tência Média que é seu derivado) apresenta um valor
de AUC>0,98 com apenas uma sub-banda, enquanto

outros descritores superam o este valor quando uti-
lizam duas, ou três sub-bandas combinadas.

O uso dos descritores apresentados é vastamente
utilizado na literatura em sistemas que utilizam a
TWD, sendo que a Energia de cada sub-banda,
apontada neste experimento como tendo bom de-
sempenho, é normalmente utilizada [2, 7]. No en-
tanto, a partir dos nossos experimentos, sugere-se a
utilização do descritor Valor Máximo nos sistemas
de classificação de estertores, por ter apresentado
um alto valor de AUC.
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Resumo – O objetivo desse trabalho é realizar um estudo sobre técnicas de localização e reconstrução de fontes
acústica, tendo em vista a utilização dessas para realizar uma caracterização do coração como fonte sonora a partir de
medidas de sinais elétricos e sonoros feitos na superfície da pele. Esse estudo será realizado por meio de simulações
na plataforma MATLAB com o auxilio da biblioteca de simulação acústica K-Wave.
Quando estudados em meio homogêneo as técnicas escolhidas foram capazes de localizar e reconstruir a fonte com
sucesso, atingindo uma correlação normalizada próxima de 1, mas utilizando um meio não homogêneo somente uma
das técnicas foi capaz de localizar a fonte com precisão, e o grau de correlação máximo atingido foi próximo de 0.3.
Palavras-chave: localização, reconstrução, acústica, coração.

1. Introdução
Inicialmente foi considerado um meio homogêneo
com uma fonte impulsiva pontual, neste cenário
simplificado foram aplicadas diversas técnicas de
localização e reconstrução de fontes acústicas, para
que assim cada uma possa ser avaliada e ter sua im-
plementação testada e aperfeiçoada. Com essa etapa
finalizada o meio foi adaptado para representar me-
lhor a não homogeneidade da região torácica do
corpo humano. Nesse meio os métodos foram inici-
almente aplicados considerando uma velocidade de
propagação média e depois foram alterados para se
adaptar melhor a essas novas condições.

As técnicas estudadas foram a correção de
atraso, a reversão temporal e a solução do problema
inverso da propagação sonora. A correção de atraso
soma o sinal do sensores com devido atrasos para
focá-los em determinados pontos, procurando assim
o ponto de maior emissão acústica [4]. A reversão
temporal utiliza a invariância em relação à reversão
do tempo na equação de propagação acústica [1]
para recriar as condições de emissão a partir do sinal
recebido. Por final a solução do problema inverso
considera o sinal recebido em cada sensor como a
soma dos sinais emitidos pelas fontes e tenta achar
as condições iniciais das fontes que geraram as con-
dições finais nos sensores.

Como será detalhado mais adiante todos os mé-
todos conseguiram realizar a detecção de fonte com
considerável sucesso no meio homogêneo, como es-
perado, mas somente o método de reversão tempo-
ral se aproximou de recriar a forma de onda emi-
tida. No meio não homogêneo somente o método
de reversão temporal foi capaz de realizar a detec-

ção e nenhum dos métodos foi capaz de reconstruir
a forma de onda emitida de maneira aceitável.

2. Metodologia
2.1. Correção do Atraso
Essa técnica é normalmente utilizada em diversas
formas da ultrassonografia [4, p 29-31] e tem como
objetivo "focar"os sensores nas fontes de uma área
específica, tentando deste modo identificar a energia
emitida por cada área de um espaço.

Se considerarmos uma fonte rodeada por senso-
res, temos que o sinal captado em um dos sensores
pode ser definido como:

si(t) = Gjifj(t− τji) + ri(t) (1)

Onde Gji é a perda de sinal devido a propagação
da fonte j até o sensor i, fj(t) é o sinal da fonte, τji
é o tempo de propagação da fonte ao sensor i e ri(t)
é a soma de todos os outros sons observados pelo
sensor i, isso inclui outras fontes, ruídos e possíveis
reflexões.

Se considerarmos um meio homogêneo o cálculo
de τji se torna simplesmente a distância da fonte j
ao sensor i (dji) dividido pela velocidade de pro-
pagação do meio (c) e a perda Gji é simplesmente
causada pela expansão da superfície do som, geral-
mente podendo ser considerada uma superfície es-
férica, e portanto temos que Gji ∝ 1

dji
.

Se realizarmos agora a soma de todos os sinais,
aplicando o atraso τji e a perda Gji, obtemos uma
sincronização dos sinais da fonte focada e uma des-
sincronização dos outros sinais, tornando assim essa
soma uma aproximação do sinal emitido pela fonte.
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2.2. Reversão temporal
Como mostrado por Fink, [1] a equação da propaga-
ção sonora, em meio fluido sem perdas, é invariante
no tempo. Como consequência podemos inverter o
papel de fonte e sensor e ainda obter a solução cor-
reta da propagação sonora.

Esse princípio pode ser expandido facilmente
para ser utilizado na localização de fontes sonoras,
simplesmente recebendo o sinal emitido pela fonte
com transdutores, invertendo-o e o reemitindo em
um ambiente simulado, com o auxílio de um soft-
ware de simulação sonora como o K-Wave. Ob-
servando o sinal no ambiente simulado podemos
observar seus pontos de pico, que serão provavel-
mente fontes, e até mesmo reconstruir o sinal origi-
nal, dado que o momento de emissão é conhecido.

2.3. Solução do problema inverso da
propagação sonora

Em meio homogêneo a pressão acústica em um sen-
sor i sobre o efeito de N fontes, e portanto pode ser
calculado de forma similar a equação 1 [5]:

si(t) =
N∑
j=1

Gjifj(ti− τji) + ri(t) (2)

Considerando que as únicas fontes de sinal acús-
tico são as N fontes consideradas na equação e o
meio é homogêneo e infinito, portanto não tem re-
flexões, temos que ri(t) = 0.

Se considerarmos agora o caso M sensores dis-
tribuídos ao redor de uma área eN fontes, ocupando
toda o interior dessa área, temos uma situação deM
equações da mesma forma da equação 2 e portanto
M ∗ (tfinal− tini) equações e N ∗ (tfinal− tini) in-
cógnitas, resultando em um problema mal definido
e portanto abrindo espaço para infinitas soluções.
Para encontrar a solução desejada dessas incógnitas
serão utilizados dois métodos diferentes, por algo-
ritmo iterativo de mínimos quadrados no domínio
do tempo e pela pseudo inversa de matriz no domí-
nio da frequência.

3. Simulações e Resultados
Para comparar os métodos de localização e recons-
trução de fonte descrito nas sessões anteriores foram
realizados uma sequencia de simulações em meio
homogêneo e não homogêneos, na plataforma MA-
TLAB com o auxílio do framework de simulação
acústica K-Wave.

3.1. Simulação em meio homogêneo

Para todas as simulações em meio homogêneo foi
definido com velocidade de propagação do som
1500m/s, densidade de 1040kg/m3, tamanho 51
x 51 pixeis, com 6, 2mm/pixel, e período de amos-
tragem de 1, 24µs.

O número e posição das fontes e sensores foram
variados gerando um total de 160 casos. As fon-
tes foram definidas com forma Gaussiana espacial-
mente e temporalmente, como mostrado nas figuras
1, e foram considerados 16 casos, sempre mantendo
uma fonte na posição (21, 27) e a outra variando en-
tre (21, 27) até (36, 27).

Figura 1. Forma de onda emitida pela fonte e
distribuição dos sensores no caso de 10 sen-
sores, com a distribuição de duas fontes

Os sensores utilizados são todos ideais e não di-
recionais, distribuídos em um formato aproxima-
damente elipsoidal com centro em (25, 26), o nú-
mero de sensores foi variado em 10 casos diferen-
tes, o primeiro, com 148 sensores, forma uma elipse
completa, os próximos foram formados escolhendo
um subconjunto desses sensores aproximadamente
equidistantes com , 37, 22, 15, 12, 10, 8, 7 e 6 sen-
sores.

Para analisar a qualidade dos métodos no âmbito
de localização de fonte será observado inicialmente
se o centro das duas fontes consegue ser localizado
pelo método, isso será realizado observando se as
duas fontes com maior intensidade detectadas pelos
métodos estão localizadas nos centros das fontes.

Já a análise de reconstrução de fonte será feita
com base nas correlações normalizadas entre os si-
nais estimados e os resultados esperados, para todas
as combinação de fontes e sensores.

3.1.1. Resultados

Como esperado os métodos foram capazes de loca-
lizar as fontes, ou pontos próximos para quase todas
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as condições. Somente nas condições de proximi-
dade das duas fontes, com x entre 2 e 5, os méto-
dos tiveram problemas em localizar as fontes, de-
tectando geralmente um fonte entre elas.

A localização por correção de atraso foi a que
obteve o melhor resultado, sendo capaz de localizar
as fontes corretamente nos casos de separação de
fonte fora do intervalo de separação problemático
(x = [2, 5]) e com mais de 6 sensores. A técnica
de reversão temporal obteve um resultado similar,
mas sua capacidade de detecção se deteriorou para
os casos com muita separação entre as fontes (x =
14 e x = 15).

As técnicas de reconstrução de fonte tiveram um
resultado mais sensível a diminuição de sensores,
mostrando um resultado um pouco superior a ante-
riores para 22,37 e 148 sensores, mas piorando para
os casos seguintes.

Observando a capacidade de reconstrução do si-
nal, a técnica de reversão no tempo obteve o melhor
resultado, como mostrado no topo esquerdo da fi-
gura 2, conseguindo um alto e concentrado grau de
correlação. Os outros métodos tiveram um resultado
similar, gerando uma forma de onda com um pico
mais acentuado no início e um vale mais profundo
no final, o que resultou nas correlações apresenta-
das.

Figura 2. Correlação normalizada entre a onda
da fonte original e a onda da fonte recons-
truída pelos métodos reversão temporal(topo
esquerdo), correção do atraso(topo direito),
solução por matriz no domínio da frequên-
cia(baixo esquerdo) e solução por mínimos
quadrados(baixo direito)

3.2. Simulação em meio não homogêneo
Para o meio não homogêneo a resolução da si-
mulação foi definida como 101x101 pixeis, com
4mm/pixel. As condições do meio foram definidas
utilizando uma imagem anatômica geradas a partir

Figura 3. Definição dos órgãos, com a coluna
na parte mais baixa, o coração no centro e os
pulmões nas laterais

de uma tomografia por raio-X (CT) da região pul-
monar, e valores padrões da velocidade de propa-
gação do som e densidade de cada um dos órgãos.
Devido a restrições do software quanto a variação
de parâmetros no meio os pulmões foram definidos
como tendo velocidade de propagação de 650m/s e
densidade de 8, 4kg/m . O resultado final pode ser
visto na figura 3.

A fonte foi definida igualmente ao caso homogê-
neo, mas foi afetada diferentemente pela filtragem
do K-Wave, resultando na forma vista na figure 4
, mas, considerando o funcionamento do coração,
foi considerado que não haveriam duas fontes atu-
ando simultaneamente, portanto as simulações fo-
ram feitas levando em consideração somente uma
fonte. Nessa situação foram simulados 11 posições
de fonte diferente, variando de um lado ao outro do
coração, onde a posição da fonte é (46,58+y), onde
y varia de -5 a 5.

Figura 4. Forma de onda emitida pela fonte no
meio não homogêneo e distribuição dos sen-
sores no caso de 17 sensores, com a fonte no
centro na posição (46,55)

Os sensores foram distribuídos de forma elíptica
com centro em (50,51) e contendo 214, 31, 17, 12,
9, 7, 6, 5 e 4 sensores, como representado na figura
4.

Similar as análises das simulações anteriores se-
rão testados inicialmente as capacidades de detec-
ção de fonte, como a detecção é mais difícil será
avaliado também o quão próximo a fonte detectada
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está da real. A análise de reconstrução será nova-
mente feita por correlação normalizada entre os si-
nais estimados e os reais.

Para aplicar as técnicas nesse meio serão consi-
derados conhecidos a velocidade média de propaga-
ção sonora e a densidade média.

3.2.1. Resultados

Como esperado os resultados foram bem menos sa-
tisfatórios do que no caso anterior. Somente o mé-
todo de reversão temporal foi capaz de localizar a
fonte precisamente, e mesmo esse só o fez para os
casos com 214 e 31 sensores e em algumas posições
para 17 sensores. Os outros métodos falharam em
todos os casos de detecção, mostrando uma proxi-
midade entre 1 e 3 pixeis para 214 e 31 sensores e
uma distancia maior para o restante.

Na reconstrução de fonte nenhum dos métodos
foi capaz de acertar a forma de onda com precisão,
resultando em uma correlação mais ruidosa e não
simétrica, mas todos apresentam uma excitação ele-
vada no momento próximo ao esperado, represen-
tando a detecção de alguma forma próxima a espe-
rada. O método que apresentou o mais alto grau
de correlação foi o de varredura, topo direito da fi-
gura 5, mas ainda ficando com um grau de corre-
lação bem abaixo do atingido no meio homogêneo,
próximo de um terço.

Figura 5. Forma da onda da fonte recons-
truída pelos métodos reversão temporal(topo
esquerdo), correção do atraso(topo direito),
solução por matriz no domínio da frequên-
cia(baixo esquerdo) e solução por mínimos
quadrados(baixo direito)

4. Conclusões
Como pode ser visto pelos resultados em meio ho-
mogêneo os métodos foram implementados e funci-
onam como esperado, mas ficou aparente pelas si-

mulações em meio não homogêneo, que esses mé-
todos não foram capazes de realizar a reconstrução
a partir de dados médios. Por outro lado o sucesso
parcial do método de reversão temporal na locali-
zação de fonte abre para técnicas mais complexas
envolvendo a detecção do meio com base nesse po-
sição.

5. Etapas Futuras
Com base nesses resultados se mostrou necessário a
melhor adaptação das técnicas para o meio não ho-
mogêneo, portanto estão sendo estudadas comple-
mentos a essas técnicas que permitem uma visua-
lização parcial do meio, a partir da posição apro-
ximada da fonte, e assim permitindo um melhor de-
sempenho das técnicas. Serão consideradas também
filtragens digital dos resultados.

Usando esses complementos espera-se melhorar
esses resultados, obtendo assim um algoritmo me-
lhor para ser futuramente utilizado na localização e
reconstrução do sinal acústico cardíaco.
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Resumo – Sistemas para a avaliação da Resposta Auditiva em Regime Permanente (ASSR) são amplamente 

utilizados para o estudo de novos paradigmas de avaliação auditiva. O presente trabalho desenvolveu um sistema 

modular e flexível para o estudo e avaliação das ASSR´s, possuindo capacidade de processamento online de 

sinais EEG, aquisição embarcada para o registro multicanal EEG, estimulação auditiva binaural múltipla com 

personalização de estímulos auditivos.  Após testar os módulos de aquisição e geração de estímulos auditivos, o 

sistema foi empregado em um protocolo de identificação de ASSR em 15 indivíduos adultos com audição 

normal. Os resultados mostraram que o sistema atende as necessidades básicas de pesquisa envolvendo 

protocolos de ASSR e também pode ser aplicado em estudos de avaliação da função auditiva. 

Palavras-chave:  Resposta Auditiva em Regime Permanente (ASSR), Estimulação Múltipla, Sistema Modular. 

 

1. Introdução 

A Resposta Auditiva em Regime Permanente 

(ASSR – Auditory Steady State Response) é uma 

técnica aplicada no diagnóstico objetivo da 

audição retrococlear identificando perdas auditi-

vas e também na avaliação de funções cognitivas 

associadas à audição [1]. O aprimoramento dos 

parâmetros envolvidos na aplicação da técnica, 

bem como o uso de novos paradigmas de estimu-

lação e identificação da ASSR, são amplamente 

abordados na pesquisa atual [1][2][3]. Assim, 

torna-se relevante o desenvolvimento de ferra-

mentas flexíveis para a avaliação das ASSR. 
Sistemas para estimulação, registro e detec-

ção têm sido desenvolvidos com base em duas 

abordagens: a estimulação múltipla “MASTER” 

(Multiple Auditory Steady State Response) [4] e a 

estimulação simples monoaural (Auderatechni-

que) [2] [5]. Sistemas comerciais [2], devido a 

sua orientação para uso clínico, podem restringir 

o acesso a suas plataformas, limitando: o estudo 

de novas abordagens de processamento e estimu-

lação, a portabilidade do sistema para outros 

ambientes de software, a integração de novas 

funcionalidades, e o ajuste flexível de parâmetros 

de aquisição como número de canais de eletro-

encefalografia (EEG), taxas de amostragem e 

nível de bioamplificação. Neste sentido, plata-

formas personalizadas têm acrescentado caracte-

rísticas aos sistemas de pesquisa ASSR como 

aquisição de múltiplas derivações EEG, controle 

independente de intensidade de estímulo, modu-

laridade e diversidade de tipos de estimulação [6] 

[3] [7]. O objetivo do presente trabalho foi 

desenvolver um sistema modular para o estudo e 

avaliação flexível de múltiplas ASSR’s 

(MASSR) com capacidade de processamento on-

line, geração de estímulos personalizados, e 

aquisição embarcada de EEG multicanal.  

2. Materiais e Métodos 

Adotou-se uma arquitetura modular (Figura 1) 

composta por quatro módulos: 1) Aplicação de 

Usuário (M_Gui), que integra em software  inter-

faces para controle do Estimulador, da Aquisição 

EEG e de Processamento e Detecção ASSR;  2) 

Aquisição multicanal EEG (M_Aq), que registra 

8 canais de eletroencefalograma de acordo com 

as configurações ajustadas na M_Gui; 3) Estimu-

lação Auditiva (M_Estim), que gera  estímulos 

sonoros de acordo com  as configurações  

estabelecidas na M_Gui; e 4) Controle e 

comunicação interna (M_Com) entre os módulos. 
 

Aquisição Multicanal 

M_Aq

Estimulação Auditiva 

M_Estim

Interface de Usuário M_Gui

Interface Processamento e 

Detecção ASSR

Interface Estimulador

(Protocolo de Estimulação)

Interface Aquisição EEG        

(Configuração, Visualização)

Controle e 

Comunicação 

M_Com

 
Figura 1. Estrutura funcional do sistema.
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2.1. Hardware 

O M_Estim é baseado num DAC (Digital-to-

Analog Converter) CS43L22 para áudio estéreo 

com amplificador integrado e configurado no 

M_Gui. Permite gerenciar os canais de saída 

(mono ou estéreo), o nível de amplificação (até 

96 dB, resolução ~0,5 dBSPL) e a taxa de áudio 

(até 96 kHz). O M_Aq é baseado num ADC 

(Analog-to-Digital Converter) ADS1299 de alta 

resolução (24 bits), também configurado no 

M_Gui. Determina o número de derivações 

utilizadas na aquisição do EEG (até 8 instaladas, 

podendo ser estendido até 32), configuração 

bipolar ou monopolar, frequência de amostragem 

(fs) até 16kHz, ganho analógico, circuito para 

medição da impedância eletrodo-pele, aquisição 

de canais digitais (GPIO - General Purpose 

Input/Output) utilizados para monitorar eventos, 

e calibração por sinais de referência internos. O 

M_Com foi implementado no DSP (Digital 

Signal Processor) STM32F407VG, cujo 

firmware foi programado na linguagem C++, 

organizado de acordo com a Figura 2. Os 

comandos do M_Gui são transmitidos via 

ethernet (UDP – User Datagram Protocol) para 

o M_Com, onde são processados e direcionados 

para o M_Estim via I2C (Inter-Integrated 

Circuit) ou para o M_Aq via SPI (Integrated 

Interchip Sound). A aquisição de EEG ocorre 

após o pedido de interrupção do ADC, provocan-

do a leitura da amostra disponível no ADS1299 e 

sua alocação num buffer de 20 amostras para 

cada canal, que posteriormente é enviado para o 

M_Gui. O M_Com também gera um sinal 

periódico em sincronia com o estímulo auditivo 

utilizado com fins de detecção da ASSR.  

2.2. Software 

Consiste no M_Gui, implementado no ambi-

ente Labview, que determina as funcionalidades 

das interfaces de usuário. Utiliza DLL’s 

(dynamic-link library) para realizar a comunica-

ção com o hardware pelo protocolo UDP, e 

executar funções de alto nível de processamento 

de sinais. A estrutura do software é apresentado 

na Figura 3.  Após a inicialização da M_GUI e 

DLL, as ações do usuário nas interfaces M_Estim 

e o M_Aq são verificadas e executadas. Caso não 

houver ações, é verificada a existência de 

amostras no buffer de entrada, a fim de aplicar as 

técnicas de processamento de sinais e detecção 

de respostas evocadas.  

A Interface do Estimulador, além de 

configurar o M_Estim,  é capaz de gerar um 

protocolo de estimulação de tons puros, modula-

dos em amplitude (AM) e/ou frequência (FM) ou 

personalizados, por estimulação múltipla de até 4 

tons por orelha. É possível ajustar amplitude, 

frequências das portadoras (fp) e das modulantes 

(fm), índices de modulação AM ou FM, fatores 

de fase, e fator exponencial de modulante. 

Ademais, permite configurar a intensidade 

sonora do estímulo e o tempo de aplicação.  

 

Comunicação via 

ethernet com RMII

SPI e ADS1299

I2S e I2C para 

áudio

Inicialização

Fim

Comandos

LWIP para UDP

UDP?

Conf. ADS?

Audio?

Resposta para 

o Host

Registradores;

Start; Stop;

Buffer Audio; Start; 

Stop; Volume;

Fim – Próximo 

comando

Aquisição - 

Interrupção 

GPIO/ADC

Amostras 

>= 20?

Leitura e 

alocação de 

amostras

Limpa 

Buffer

Envia amostras 

para Host

Fim – Próxima 

interrupção

S

N

S

S

N

N

N
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Figura 2. Estrutura de operação firmware do sistema 

de estimulação e aquisição. 

 

Comandos 

usuário?

Inicio GUI

Inicia DLL

Envia comandos de 

configuração.

Amostras no 

buffer ?

Banco de filtrosInicio OK?

Detectores

Gráficos com 

respostas;

Visualiza EEG;
Finaliza ?

Fim da aquisição. Limpa DLL Fim

Processa

Envia Comando

S

S

N

N

S S
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Figura 3. Estrutura de operação software. 

 

A Interface da Aquisição EEG permite a 

configuração do M_Aq e a visualização dos 

sinais EEG online, com capacidade de ajuste de 

escala, seleção dos canais GPIO utilizados e a 

aplicação de filtros digitais. Os canais registrados 

são salvos em um formato compatível para 

análise off-line pelo Matlab. A interface habilita 

a calibração da aquisição pelo ajuste do fator de 

resolução e o nível de offset de cada canal, 

utilizando a referencia interna do ADS1299. Para 

estimação de impedância, foi desenvolvida uma 

ferramenta que verifica a qualidade do 

acoplamento do eletrodo em cada canal de EEG. 

A Interface de Processamento realiza uma 

filtragem passa-banda e notch, transformada 

rápida de Fourier (FFT), técnicas de detecção 

objetiva das ASSR’s on-line: magnitude 

quadrática da coerência simples (MSC) e 

múltipla (MMSC), coerência de fase simples 

(CSM) e múltipla (MCSM) e teste espectral F. 
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Os parâmetros que podem ser configurados são: 

as derivações a serem processadas, a quantidade 

de trechos analisados, o nível de significância do 

teste estatístico, os critérios de varreduras 

mínimas para detecção, o limiar de rejeição de 

artefatos e a duração da janela de avaliação. 

2.3. Testes e Aplicação do Sistema 

Para avaliação do sistema foram realizados os 

seguintes testes: i) por meio do M_Estim, foram 

gerados tons puros (100, 200 mVrms) em 

frequências entre 500 e 4.000 Hz e modulados 

em AM-100% (1 Vpp) nas frequências de 40 e 

80 Hz, aplicados a uma resistência de 10 Ω 

(impedância aproximada de um fone de 

inserção). Os sinais foram gravados pelo 

osciloscópio MSO2024B- Tektronix e, posterior-

mente, foi calculado o índice de distorção 

harmônica (THD - Total Harmonic Distortion) 

avaliado até 20 kHz; ii) pelo M_Aq, foram 

adquiridos (fs = 2 kHz) sinais senoidais nas 

amplitudes de 100, 0,1 e 0,04 mV e frequências 

entre 10 e 130 Hz (faixa espectral de interesse 

para identificação das ASSR’s), que foram 

obtidos do gerador AFG3102C-Tektronix. Foi 

calculado o erro relativo do sinal adquirido em 

relação ao nível do gerador. iii) Avaliou-se o 

sistema num protocolo de estimulação e aquisi-

ção de ASSR. Participaram 15 indivíduos (18 até 

30 anos) com limiares audiométricos normais 

(<20 dBNA), após assinarem um termo de consen-

timento de acordo com o comitê de ética em 

pesquisa do Hospital Universitário Clementino 

Fraga Filho-CAAE-40844414.3.0000.5257. Os 

sujeitos foram indicados a ficarem relaxados, 

podendo dormir durante o registro de EEG. 

Aplicou-se estimulação binaural múltipla 

(MASTER), com o estímulo em cada orelha 

formado pela combinação linear de quatro tons 

AM com fp de 500, 1000, 2000 e 4000 Hz e fm 

entre 77 e 106 Hz. Os estímulos apresentados nas 

intensidades de 60 e 45 dBSPL (8 minutos cada), 

por meio de fones de inserção E-A-RTONETM 3A-

10Ω, foram calibrados por frequência portadora 

pela orelha artificial 4153 e o analisador de 

espectro 2250 da Brüel&Kjaer.  Foram 

registradas oito derivações de EEG em Fz, F3, 

F4, Cz, C3, C4, Pz, P4 (sistema 10-20), com 

referência biauricular (linked earlobe) e o 

eletrodo de terra em Fpz. Utilizaram-se eletrodos 

de prata/cloreto de prata (Ag/AgCl) e a 

impedância eletrodo-pele, estimada pela M_Gui, 

ficou abaixo de 5 kΩ. Os sinais foram 

amostrados a fs = 2.000 Hz e armazenados. 

Aplicou-se filtragem passa-banda entre 65 e 125 

Hz e um filtro notch em 60 e 120 Hz para 

eliminar o ruído da rede elétrica. Os sinais foram 

segmentados em trechos de 1,024 s e agrupados 

em varreduras de 16 trechos, dos quais foi 

calculado seu espectro pela Transformada Rápida 

de Fourier (FFT - Fast Fourier Transform).  

3. Resultados 

(i) Os sinais medidos no M_Estim apresentaram 

concordância em frequência e amplitude com os 

parâmetros de teste preestabelecidos. Na Figura 

3, apresenta-se sinais AM (fp = 1.000 Hz, fm = 

80 e 40 Hz, amplitude 1 V), cuja distribuição de 

amplitude foi de 0,5 V na fp e 0,25 V nas bandas 

laterais (fp ± fm), correspondente a um índice de 

modulação 100%. O máximo THD para 500, 

1000, 2000 e 4000 Hz foi de 0,72, 0,32, 0,19 e 

0,20%, respectivamente, na tensão de 100 

mVrms. 
 

 
Figura 3. Amplitude espectral de tons AM, fm=80 e 40 

Hz, Rc=10Ω, Amp-1V. 
 

(ii) Os sinais adquiridos do gerador de fun-

ções apresentaram um erro relativo na amplitude 

(Tabela 1) menor que 3,6%, obtido em 100µVpp 

e 90 Hz.  

A amplitude média das ASSR’s para cada 

derivação de EEG, calculada em 25 varreduras 

(6,82 min), é apresentada na Tabela 2. As 

amplitudes foram maiores para 60 dBSPL em 

relação a 45dBSPL como esperado. As derivações 

Cz e Fz apresentaram as maiores ASSR’s. A 

Figura 4 apresenta a amplitude média da ASSR e 

do ruído, na derivação Cz, conforme as 

varreduras são acrescentadas. Após 24 varredu-

ras as amplitudes médias da ASSR estiveram 

entre 28 e 42 nV para 45dBSPL e entre 36 e 53 nV 

para 60dBSPL. A amplitude do ruído ficou entre 6 

e 8 nV.  

Tabela 1. Erro relativo (%) para medição de sinais de 
referencia. 

  10 30 50 70 90 110 130 

50mVpp 2,6 2,4 2,1 1,7 1,1 0,4 0,4 

100µVpp 1,9 1,4 0,5 0,8 3,6 0,3 1,4 

40µVpp 2,6 2,1 1,2 0,6 2,0 0,4 0,5 

4. Discussão e Conclusão 

A flexibilidade do protocolo de aquisição, 

estimulação e detecção é uma característica 

indispensável de um sistema ASSR no ambiente 

de pesquisa. Sistemas para uso clínico, uma vez 

que são sistemas proprietários, restringem o 

acrescimo de novas funcionalidades em hardware 

e software, além de limitar sua integração com 

outras plataformas para a análise de ASSR.  
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Tabela 2. Amplitudes médias ASSR (nV)  

dBSPL Cz Fz F3 F4 C3 C4 Pz P3 

45 34 34 32 32 31 31 28 25 

60 52 52 49 49 48 47 42 40 
 

 
Figura 4. Evolução da amplitude média das ASSR 

(n=30 fm’s das duas orelhas) para 500, 1.000, 2.000 e 
4.000 Hz. Estimativa da amplitude do ruído: 120 

componentes espectrais na vizinhança de cada fm.  
 

O sistema proposto neste estudo apresentou 

características favoráveis para a pesquisa das 

ASSR’s como uma estrutura modular amplamen-

te configurável e de baixo custo que permitirá o 

acréscimo de novas funcionalidades. Algumas 

vantagens são: módulos de aquisição e estimula-

ção embarcados; capacidade de aquisição até 8 

derivações (extensível para 32); e o ajuste da 

taxa de amostragem, ganho analógico, medição 

de impedância, personalização de estímulos 

auditivos múltiplos, processamento online de 

sinais, tudo a partir da interface de usuário. 

Ademais, sua arquitetura de software com 

bibliotecas de alto nível permite portabilidade a 

plataformas de processamento e análise como 

Matlab e VisualStudio.  

Os valores máximos de THD para o 

M_Estim (< 0.72%) e erro relativo para M_Aq (< 

3,6%) foram adequados  para manter baixa 

distorção do sinal de áudio e acurácia na medição 

de sinais de baixa amplitude, respectivamente. 

As amplitudes das ASSR’s (Figura 5) para 45 e 

60 dBSPL são similares a outros estudos 

utilizando tons AM [3, 8, 9, 10]. Maiores ASSR 

nas portadoras de 1 e 2 kHz em relação a 0,5 e 4 

kHz (Figura 4 e 5) é uma característica ampla-

mente descrita  na literatura [1, 2] . Os níveis de 

ruído em torno de 7nV são compatíveis com 

outros estudos [3, 4] e podem ser considerados 

adequados para identificação das ASSR na 

proximidade do limiar eletrofisiológico. 

Existem algumas limitações como o controle 

independente da intensidade por frequência 

portadora para tons múltiplos e a falta de um 

módulo de calibração do estímulo auditivo, que 

serão consideradas para implementações futuras. 

O sistema de estimulação múltipla e detecção de 

ASSR desenvolvido atende às necessidades 

básicas para realizar protocolos de ASSR.  
 

 
Figura 5. Amplitudes ASSR em diversos estudos 

aplicando tons AM (estimulação múltipla). 
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Resumo – As técnicas de Processamento Digital de Imagens (PDI) se fazem cada vez mais presentes no auxílio
ao diagnóstico médico por imagem. Dentre estas, as técnicas de segmentação apresentam relevante destaque. Tais
técnicas agregam benefícios provendo medidas de parâmetros que são difíceis de estimar e susceptíveis ao viés do
médico. O presente trabalho teve como objetivo analisar comparativamente as técnicas, transformada Watershed
e Crescimento de Região, no processo de segmentação de Acidente Vascular Cerebral (AVC) em imagens de
Tomografia Computadorizada (TC). Para realizar tal análise foram desenvolvidos algoritmos de segmentação que
implementam as metodologias de cada técnica. Os algoritmos foram aplicados a exames de TC de pacientes
com AVC. Os resultados obtidos pelos algoritmos foram comparados com um padrão-ouro, uma segmentação
manual realizada por um médico especialista. Os resultados mostram a viabilidade dos dois métodos, contudo a
transformada Watershed se destaca em todas as métricas utilizadas para análise, chegando a alcançar valores de
acurácia acima de 92%.

Palavras-chave: segmentação, transformada Watershed, Crescimento de Região, imagem digital.

1. Introdução
O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é um conjunto
de eventos que acometem repentinamente o sistema
vascular intracraniano, sendo uma das maiores cau-
sas de morbimortalidade em todo o mundo. É cau-
sado pela alteração do fornecimento de sangue a
uma determinada região do cérebro [8] que se tra-
tada rapidamente existe a possibilidade de recupe-
ração da região prejudicada. Na avaliação do paci-
ente a Tomografia Axial Computadorizada (TC) é
um importante exame e o primeiro a ser solicitado,
pois permite verificar a extensão e a severidade do
acidente. Além disso afastar outras enfermidades
que entram no diagnóstico diferencial do AVC.

O médico realiza uma segmentação visual no TC
para distinguir as áreas afetadas, contudo as altera-
ções que aparecem nas imagens de TC durante as
primeiras horas da instauração são sutis e em alguns
casos imperceptíveis a uma simples análise visual
[6]. De forma semelhante, as técnicas de segmen-
tação buscam destacar da imagem original a região
de interesse considerando suas propriedades e pa-
drões. Por ser um problema com caráter emergen-
cial, cuja identificação e mensuração precoce são di-
fíceis, um sistema computacional têm um papel im-
portante na obtenção de informações imperceptíveis
a olho humano [3]. Neste sentido, estudos na área da
Visão Computacional (VC) são realizados para de-
senvolver ferramentas que auxiliem no processo de
extração e análise de informações contidas nessas

imagens [7]. O presente trabalho tem por objetivo
explorar duas técnicas de segmentação, a transfor-
mada Watershed e o Crescimento de Região, reali-
zando uma avaliação comparativa e propor a técnica
mais adequada para o processo de segmentação de
regiões afetadas por AVC em exames de TC.

2. Técnicas de Segmentação
Segmentar uma imagem consiste em identificar os
objetos de interesse em uma imagem digital. As
técnicas identificam características como similari-
dade ou descontinuidade a fim de encontrar e iden-
tificar um objeto. A escolha da técnica mais propí-
cia torna-se uma tarefa estritamente importante na
obtenção de um algoritmo apropriado para a seg-
mentação. As técnicas Watershed e Crescimento
de Região são amplamente utilizadas em imagens
médicas [7], entretanto faz-se necessário um estudo
destes métodos e uma adequação deles, visto que
este problema apresenta-se divergente dos demais,
devido a complexa distribuição da intensidade de pi-
xels tornando o processo de segmentação uma tarefa
difícil e muitas vezes falha.

2.1. Transformada Watershed
A transformada Watershed é uma das ferramentas
mais poderosas da morfologia matemática. Este mé-
todo interpreta a imagem como uma superfície topo-
gráfica, no qual cada pixel corresponde a uma posi-
ção e sua intensidade de tons de cinza determina sua
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altitude. Do ponto de vista topográfico, a imagem
possuirá "vales"e "picos"com diversas alturas [2].
Usando os conceitos de inundação de relevos topo-
gráficos pode ocorrer dois tipos de inundação, uma
decorrente da água vinda de cima, como se fosse
derramada sobre o relevo, e outra como consequên-
cia de furos nas regiões mais baixas, por onde a água
entraria após mergulhar o relevo em um reservató-
rio de água [1]. A partir desta noção, deseja-se então
identificar bacias hidrográficas, definidas por míni-
mos regionais, e nos pontos onde águas provenien-
tes de mínimos diferentes se tocam ergue-se uma
barreira formando as linha de divisão das bacias. No
final, essas linhas divisórias resultantes das diversas
inundações serão as Watersheds [5].

2.2. Crescimento de Região
A técnica Crescimento de Região agrupa pixels em
regiões maiores com base em critérios de cresci-
mento pré-definidos. O processo inicia-se a partir
de um pixel semente (seed), que é selecionado na
região de interesse. Durante o crescimento os pixels
vizinhos com características semelhantes a semente
são acrescentados à região gradualmente até que não
haja mais pixels para serem adicionados [9]. Esse
processo ocorre por meio de iterações sucessivas até
que toda região conectada seja percorrida. Quando
não existirem mais pontos com as características
da semente conectados aquela região, define-se ou-
tra semente que ainda não tenha sido percorrida e
inicia-se o processo novamente [1]. A região (ob-
jeto) é então representada por todos os pixels que
foram aceitos durante o processo de crescimento. A
seleção da característica usada para a escolha dos
vizinhos a serem adicionados à região do pixel se-
mente, ou seja, o critério de similaridade, depende
fortemente do problema analisado e das caracterís-
ticas da imagem.

3. Experimento
O objetivo deste trabalho é realizar uma avaliação
comparativa dos métodos no processo de segmenta-
ção de áreas de AVC em imagens de TC. Para tanto,
foram desenvolvidos algoritmos que implementam
tais metodologias utilizando a linguagem C/C++ em
conjunto com a biblioteca openCV 2.4.9. Cada um
dos métodos é inicializado de forma distinta, no
qual sua inicialização conduz ao seu melhor resul-
tado. Os métodos citados geram uma segmentação
das áreas de AVC em imagens de TC e os resulta-
dos são avaliadas de forma quantitativa, utilizando

para tanto os valores de ajuste de forma. Para esta
avaliação, o padrão-ouro da segmentação do AVC é
obtido através da segmentação manual realizada por
um médico neurologista. Este trabalho faz a compa-
ração dos métodos utilizando apenas 40 imagens de
TC de cérebro de 8 exames de pacientes com ACV.

O modelo do tomógrafo utilizado para adqui-
rir as imagens foi o GE Medical System HiSpeed
(GEMSH). Os cortes tomográficos são realizados na
base do plano axial, sob as seguintes condições: es-
pessura do corte 0, 7 mm, campo de visão 230 mm,
tensão elétrica no tubo 120 Kv, corrente elétrica no
tubo 80 mA, dimensão da janela foi de 512 x 512 pi-
xels e do Voxel 0, 585 x 0, 585 x 1, 5 mm com uma
quantificação de 16 bits. Para a leitura das imagens,
que estão no formato DICOM (Digital Imaging and
Communications in Medicine) foi utilizada a bibli-
oteca opensource DCMTK (Dicom ToolKit) forne-
cida pela OFFIS que é compatível com a linguagem
C/C++.

Os algoritmos foram submetidos a testes com a
base de dados descrita acima. Os resultados obtidos
foram comparados pixel a pixel, imagem por ima-
gem, com um padrão-ouro. Deste modo, a figura
1 apresenta exemplos da segmentação padrão-ouro
em vermelho (a), as comparações com os resultados
obtidos com a transformada Watershed em azul (b)
e Crescimento de Região em verde (c).

Figura 1. Exemplos de segmentação de AVC
em imagens de TC. Segmentação padrão-ouro
(a), comparação com Watershed (b) e com
Crescimento de Região (c).

Para aumentar as chances do sucesso da seg-
mentação, um pré-processamentos é realizado para
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melhorar as imagens, retirando pequenos deta-
lhes/ruídos que possam influenciar no processo.
Nessa etapa a imagem é convertida para tons de
cinza e um filtro de média com máscara de tamanho
3 x 3 é aplicado visando suavizar seus contornos.
A aplicação da transformada Watershed foi reali-
zada de forma semi-automática, pois sua aplicação
direta pode levar a uma super-segmentação. Para
contornar este problema, foram utilizados marcado-
res visando, a diminuição do número de mínimos
regionais e como consequência o número de regiões
identificadas [4]. Um marcador é um componente
conectado pertencente à imagem, que fornece uma
informação adicional a respeito das estruturas que
serão segmentadas. A única diferença em relação
ao processo de inundação descrito acima é que so-
mente as regiões dos marcadores são perfuradas. No
algoritmo desenvolvido para técnica Watershed, os
marcadores são selecionados de forma manual por
meio de eventos do click do mouse, um para região
de interesse e outro para o fundo da imagem.

Para o método de Crescimento de Região, a ima-
gem em tons de cinza passa por uma Limiarização,
que é realizada visando separar a região de inte-
resse do restante da imagem. O valor do limiar
(T = 95) foi definido após uma análise do histo-
grama dos exames em questão. Posteriormente é
aplicada uma operação morfológica de fechamento,
com elemento estruturante (EE) circular de tama-
nho 5 x 5, para remoção de ruídos. Foram testados
vários EE de tamanhos e formas diferentes. O EE
circular 5 x 5 foi o que apresentou melhor acaba-
mento, mantendo nítidos os pequenos detalhes da
imagem. A semente escolhida pode ser um único
pixel ou um grupo de pixels e funciona de forma
similar ao marcador utilizado na segmentação por
Watershed.

4. Resultados
Durante os testes foram realizadas 30 iterações de
segmentação para cada imagem, pois as inicializa-
ções (indicação dos marcadores e semente de inici-
alização) alteram os resultados. A tabela 1 mostra
os resultados das taxas de verdadeiro positivo (VP),
verdadeiro negativo (VN), falso positivo (FP) e falso
negativo (FN) da análise pixel a pixel entre os re-
sultados obtidos pelos métodos com o padrão-ouro
para cada exame de TC exibido na figura 1. Esses
valores são utilizados para os cálculos da acurácia
(ACC), da sensibilidade (TPR) e da especificidade

(SPC), os quais estão plotados nos gráficos da fi-
gura 2.

Tabela 1. Resultados das taxas de VP, VN, FP,
FN, ACC, TRP e SPC da análise comparativa
pixel a pixel entre os resultados obtidos pelos
métodos com o padrão-ouro.

Transformada Watershed
TC1 TC2 TC3 TC4 TC5

TP (pixels) 8132 6860 1025 7951 5210

TN (pixels) 192 872 151 107 511

FP (pixels) 446 1152 163 7584 608

FN (pixels) 254 280 12 865 97

ACC 92% 84% 87% 83% 89%

TRP 97% 96% 99% 90% 98%

SPC 95% 84% 84% 91% 89%

Crescimento de Região
TC1 TC2 TC3 TC4 TC5

TP (pixels) 7274 5342 746 8039 3762

TN (pixels) 87 759 128 2266 330

FP (pixels) 747 856 68 2979 1017

FN (pixels) 834 1615 196 713 1347

ACC 82% 71% 77% 73% 63%

TRP 91% 86% 92% 73% 79%

SPC 91% 88% 93% 66% 80%

Figura 2. Resultados de ACC, TPR e SPC.
Transformada Watershed (a) e Crescimento de
Região (b).

Para avaliar os resultados obtidos utilizando a
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métrica de ajuste de forma, a figura 2 apresenta os
índices de ACC, TPR e SPC obtidos pelos mé-
todos avaliados utilizando as imagens dos pacientes
com AVC. Estes valores são utilizados como refe-
rência para comparar os métodos em uma avaliação
preliminar. Para complementar a análise é calculada
a média (µ) e o desvio padrão (σ) da ACC das 30
iterações realizadas para cada imagem.

5. Conclusões
Neste artigo, apresentamos um estudo comparativo
entre as técnicas Watershed e Crescimento de Re-
gião no processo de segmentação de áreas de ocor-
rência de AVC em imagens de TC. Os dois al-
goritmos foram submetidos a testes de segmenta-
ção. Analisando os resultados obtidos a transfor-
mada Watershed obteve valores de ACC entre 89%
e 92% o que representa uma excelente taxa de acerto
na identificação dos pixels que indicam a doença.
Sua SPC ficou entre 89% e 95%, excluindo cor-
retamente os pixels que não são taxados como in-
dício para doença. Sua TPR alcançou valores en-
tre 90% e 99% mostrando que o algoritmo conse-
gue distinguir corretamente os pixels que indicam
a doença. Enquanto ao passo que o método Cresci-
mento de Região atingiu valores deACC entre 63%
e 82%, SPC entre 66% e 93% e TPR entre 73% e
92%. Utilizando os exames mostrados na Figura 2 a
transformada Watershed apresentou uma µ deACC
mais elevada, 87, 19%. Já o método Crescimento de
Região obteve 73, 46%. O σ da técnica Watershed
mostrou-se mais estável apresentado uma medida de
variabilidade de 3, 62%, enquanto o método Cresci-
mento de Região obteve 7, 01%.

Os dois métodos alcançaram o objetivo, os resul-
tados mostram-se satisfatórios, contudo, verificando
os resultados obtidos em comparação com o padrão-
ouro, fica visível que a transformada Watershed rea-
lizou o processo de forma mais confiável e eficiente.
Deste modo, pode-se concluir que a transformada
Watershed pode integrar sistemas de auxílio ao di-
agnóstico médico na área de Neurologia, visto que
segmentou a área que apresenta ocorrência de AVC
de forma mais satisfatória.

Como extensões deste projeto, pretende-se tes-
tar os algoritmos em exames completos e utilizar as
duas técnicas em questão em conjunto com o Mo-
delo de Contorno Ativo Crisp Adaptativo 2D e 3D

para extração automática dos contornos visando ge-
rar uma visualizar em 3D da área de ocorrência do
AVC.

Referências
[1] Alex Fernando de Araujo. Método para extra-

ção e caracterização de lesões de pele usando
difusão anisotrópica, crescimento de regiões,
watersheds e contornos ativos. 2010.

[2] Abdelhafid Bessaid and Aicha Belgherbi.
Morphological segmentation of the spleen from
abdominal ct images. 2012.

[3] V. Grau, A.U.J. Mewes, M. Alcaniz, R. Kikinis,
and S.K. Warfield. Improved watershed trans-
form for medical image segmentation using
prior information. Medical Imaging, IEEE
Transactions on, 23(4):447–458, April 2004.

[4] K. Karantzalos and D. Argialas. Improving
edge detection and watershed segmentation
with anisotropic diffusion and morphological
levellings. International Journal of Remote
Sensing, 27(24):5427–5434, 2006.

[5] André Körbes and RA Lotufo. Analise de algo-
ritmos da transformada watershed. In 17th In-
ternational Conference on Systems, Signals and
Image Processing, 2010.

[6] Temesguen Messay, Russell C. Hardie, and Ste-
ven K. Rogers. A new computationally effici-
ent {CAD} system for pulmonary nodule detec-
tion in {CT} imagery. Medical Image Analysis,
14(3):390 – 406, 2010.

[7] Pedro Pedrosa Rebouças Filho, Paulo César
Cortez, and Marcelo Alcântara Holanda. Mo-
delo de contorno ativo crisp: nova técnica de
segmentação dos pulmões em imagens de tc.
Revista Brasileira de Engenharia Biomédica,
27(4):259–72, 2011.

[8] Cathy R. Zhang, Lisa Cloonan, Kaitlin M. Fitz-
patrick, Allison S. Kanakis, Alison M. Ayres,
Karen L. Furie, Jonathan Rosand, and Natalia S.
Rost. Determinants of white matter hyperinten-
sity burden differ at the extremes of ages of is-
chemic stroke onset. Journal of Stroke and Ce-
rebrovascular Diseases, 24(3):649 – 654, 2015.

[9] Steven W. Zucker. Region growing: Childhood
and adolescence. Computer Graphics and
Image Processing, 5(3):382 – 399, 1976.

VII SIIM / VI SPS-UNICAMP 116

Campinas, 21 a 23 de Outubro de 2015 FEEC - UNICAMP



Avaliação de técnicas de Processamento Digital de Imagens na
segmentação dos pulmões em imagens de Tomografia

Computadorizada do Tórax
Pedro P. Rebouças Filho , Valberto E. R. Silva Filho ,

Paulo C. Cortez , Edson C. Neto , Elizângela S. Rebouças

Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE)
Universidade Federal do Ceará (UFC)

pedrosarf@ifce.edu.br, valbertoenoc@gmail.com,

cortez@lesc.ufc.br, edsoncavalcanti@hotmail.com, elizangelareboucas@gmail.com

Resumo – Algumas doenças pulmonares, como a fibrose tendem a elevar a densidade radiológica em algumas
regiões internas aos pulmões, enquanto doenças como a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) tendem a
diminuir as densidades radiológicas de regiões internas ao pulmão. Desta forma, este trabalho visa avaliar métodos
recentes de Processamento Digital de Imagens aplicados na segmentação dos pulmões em imagens de Tomografia
Computadorizada do tórax de pacientes com fibrose, DPOC e sadio. Os métodos avaliados neste trabalho são os
Métodos de Contornos Ativos Gradient Vector Flow (GVF), Vector Field Convolution (VFC), Crisp, Crisp Adap-
tativo, os baseados na transformada de Hilbert e o Sistema SISDEP. Dentre estes métodos, o SISDEP e o Método
de Contorno Ativo Crisp Adaptativo apresentam-se superiores aos demais quando empregados na segmentação dos
pulmões em imagens de TC do tórax de voluntários sadios, pacientes com DPOC e pacientes com fibrose.
Palavras-chave: segmentação de pulmão, Tomografia Computadorizada, avaliação de segmentação.

1. Introdução

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima
que existam 300 milhões de pessoas que sofrem de
asma, e que esta doença causa cerca de 250 mil
mortes por ano em todo mundo. Além disto, a OMS
estima que 210 milhões de pessoas tinham DPOC
em todo o mundo, causando a morte de mais de 300
milhões de pessoas em 2005. Estudos recentes reve-
lam que a DPOC está presente no grupo etário de 20
a 45 anos, embora caracterize-se por ser uma doença
de pessoas com idade superior a 50 anos. Neste sen-
tido, a OMS estima que o número de mortes por
DPOC deve aumentar 30% até 2015, e que em 2030
a DPOC seja a terceira causa de morte em todo o
mundo [13].

Neste contexto, é de fundamental importância
para saúde pública realizar e determinar diagnós-
ticos precoces e corretos para detectar os estágios
reais das doenças pulmonares. O auxílio ao di-
agnóstico mostra-se importante tanto do ponto de
vista clínico quanto em pesquisa. Dentre os fa-
tores que contribuem para isto, pode-se citar o au-
mento da precisão do diagnóstico do médico espe-
cialista à medida que aumenta o número de infor-
mações sobre o estado do paciente. Deste modo,
certas doenças podem ser detectadas precocemente,
inclusive salvando vidas em alguns casos. Além
disto, algumas técnicas desenvolvidas permitem que
o quadro clínico evolutivo da doença seja devida-

mente acompanhado [7].

Considerando um sistema de Visão Computa-
cional na área de Pneumologia, constata-se que a
etapa de segmentação é essencial para o auxílio ao
diagnóstico médico correto e preciso, visto que esta
etapa delimita a área dos pulmões em imagens de
TC do tórax que deve ser analisada pelo sistema ou
pelo médico especialista.

A segmentação de objetos ou estruturas em ima-
gens médicas é um processo que, em geral, é mais
complexo se comparado com a segmentação de ou-
tros tipos de imagens. Isto ocorre devido à vari-
abilidade das formas de estruturas e/ou órgãos in-
ternos, dependendo inclusive do plano de visualiza-
ção destas imagens. Além disso, há a possibilidade
de doenças afetarem estes órgãos, contribuindo para
aumentar a dificuldade no desenvolvimento de téc-
nicas eficientes de segmentação de imagens médicas
[7].

Neste contexto, este trabalho visa avaliar méto-
dos recentes de Processamento Digital de Imagens
aplicados na segmentação dos pulmões em imagens
de TC do tórax de pacientes com fibrose, DPOC e
sadio.

2. Fundamentação Teórica
As imagens de TCAR dos pulmões são adquiri-
das nas posições ápice, hilo e base no plano de
corte axial, sob as seguintes condições: os cortes
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possuem espessura da fatia de 1, 5 mm, campo de
visão de 312 mm, voltagem do tubo de 120 kv,
corrente elétrica do tubo de 200 mA, ajuste da
janela pulmonar: centro e largura, respectivamente
de −600/1600 UH, a dimensão da imagem recon-
struída é de 512×512 pixels, e voxel com dimensões
0, 585×0, 585×1, 5 mm e quantificadas em 16 bits
[2].

Uma imagem de TC dos pulmões representa uma
fatia da caixa torácica onde encontra-se diversas es-
truturas, como vasos, artérias, vias aéreas, pleura
e parênquima pulmonar, possuindo cada uma, in-
formações específicas. Assim, para a análise e o
auxílio ao diagnóstico de doenças pulmonares, é
necessária a segmentação dos pulmões como ponto
de partida.

Neste sentido, técnicas de segmentação dos pul-
mões são desenvolvidas buscando otimizar esta
etapa. Dentre estas Felix [6] obtêm a segmentação
dos pulmões em imagens de TC através de cresci-
mento de região.

Já Felix [9] combina morfologia matemática,
crescimento de região, limiarização e detecção de
bordas para obter resultados mais precisos. Silva
[1] utiliza técnicas de MCA Tradicionais para seg-
mentar os pulmões, enquanto Shojaii [14] utilizam
transformada watershed para obter a segmentação
dos pulmões.

Os métodos tradicionais de segmentação basea-
dos em Limiarização, Crescimento de Regiões, de-
tecção de bordas, Watershed não costumam apre-
sentar resultados consistentes em imagens de TC do
tórax [2]. Isto acontece, no primeiro caso, pela im-
precisão na detecção das bordas dos pulmões gera-
das pelas estruturas internas, como veias, artérias
e vias áreas [3]. Já no segundo caso, doenças
pulmonares ou ruídos podem distorcer as densi-
dades radiológicas expressas em UH dos pulmões
[2]. Além disso, técnicas de segmentação que uti-
lizam as informações de bordas ou características
de regiões separadamente, em geral, apresentam re-
sultados insuficientes e são adequados somente para
casos específicos [7]. Este fato ocorre, devido a
estas técnicas incluírem estruturas que não fazem
parte do tecido pulmonar, o qual se deseja analisar,
tais como: a traquéia, o hilo e parte da cavidade do
tórax [15, 8].

Com o objetivo de contornar restrições de técni-

cas anteriormente mencionadas, destacam-se as téc-
nicas de segmentação desenvolvida no Sistema de
Detecção de Enfisema Pulmonar (SISDEP) [10], o
Método de Contorno Ativo Crisp [13] e os méto-
dos de Contornos Ativos Hilbert 2D [7]. O sistema
SISDEP faz a segmentação automática dos pulmões
através da técnica de Crescimento de Região associ-
adas com as operações morfológicas de fechamento
e erosão [10].

Os métodos avaliados neste trabalho são: MCA
Vector Field Convolution (VFC) [11], MCA Gra-
dient Vector Flow (GVF), MCA baseados na trans-
formada de Hilbert 2D (THRMod e THRMulti) [7],
MCA Crisp [13], MCA Crisp Adaptativo 2D [12] e
segmentação pelo método do SISDEP [10].

3. Resultados

Nesta etapa, os resultados obtidos pelos métodos
THRMulti, THRMod, GVF, VFC, Crisp, Crisp
Adaptativo e SISDEP são comparados na segmen-
tação dos pulmões em imagens de TC normal, com
fibrose e com DPOC. Esta comparação é realizada
baseada na métrica ajuste de forma Fitff . Esta
métrica é definida como a razão da intersecção e
união das áreas de Ak e Al, dada por:

Fitf =
(Ak ∩Al)

Ak ∪Al
(1)

Tomando como base tal métrica foi possível
plotar os valores obtidos nas avaliações quantitati-
vas utilizadas nas 12 imagens de TC de cada doença,
no qual são considerados 24 pulmões de teste, em
que cada imagem possui 2 destes pulmões. Além
disto, nos testes são considerados os níveis de corte
ápice, hilo e base. Deste modo, a Figura 1 apresenta
exemplos de resultados de pacientes com DPOC,
voluntários sadios e pacientes com fibrose, respec-
tivamente. Nestes resultados, estão duas imagens
de exemplo para cada um dos tipos citados, sendo
os dois à esquerda de pacientes com DPOC, os dois
centrais de voluntários sadios e os dois da direita são
de pacientes com fibrose.

Neste sentido, para avaliar os resultados obtidos
utilizando as métricas de ajuste de forma, os resulta-
dos obtidos por todas as imagens são apresentados
na Figura 2, sendo de 1 até 24 de pacientes com
DPOC, de 25 à 48 de voluntários sadios e de 49 à
72 de paciente com fibrose.
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Figure 2. ajuste de forma obtido 72 pulmões de teste, sendo na ordem DPOC (1-24), sadios (25-48) e
fibrose(49-72) utilizando os MCAS THRMod, THRMulti, GVF, VFC, Crisp, Sisdep e Crisp Adaptativo.

Figure 1. exemplos de segmentação dos pul-
mões em imagens de TC do tórax de pacientes
com DPOC (as duas da esquerda), voluntários
sadios (as duas centrais) e pacientes com fi-
brose (as duas da direita) obtidas pelo médico
especialista, MCA THRMulti, MCA THRMod,
MCA GVF, MCA VFC, MCA Crisp, SISDEP e
MCA Crisp Adaptativo, apresentadas em cada
linha de cima para baixo, respectivamente.

4. Conclusões
Neste trabalho, os métodos do SISDEP, THRMod,
THRMulti, GVF, VFC, Crisp e Crisp Adaptativo

são avaliados e comparados na segmentação dos
pulmões em imagens de TC do tórax. Esta compara-
ção utiliza a métrica de ajuste de forma, tomando
como padrão de referência a segmentação manual
realizada por um médico pneumologista. Nesta
avaliação são considerados 72 pulmões, sendo 24
de voluntários sadios, 24 de pacientes com DPOC e
24 de pacientes com Fibrose.

Desta forma, o método desenvolvido no sistema
SISDEP e o MCA Crisp Adaptativo 2D aplicados
na segmentação dos pulmões apresentam-se supe-
riores aos demais quando empregados na segmen-
tação dos pulmões em imagens de TC do tórax de
voluntários sadios, pacientes com DPOC e pacientes
com fibrose. Estes métodos obtém medida de ajuste
de forma superiores a 90% em todos os pulmões tes-
tados, mantendo estes índices de medidas de ajuste
nos três tipos de imagens analisadas, normal, fibrose
e DPOC, e nos três níveis de corte considerados,
ápice, hilo e base.

Com relação ao tempo médio de processamento,
conclui-se que os valores obtidos pelo MCA Crisp
Adaptativo 2D é metade do tempo médio de pro-
cessamento obtido pelo método do sistema SISDEP
quando aplicado na segmentação dos pulmões em
imagens de TC do tórax. Portanto, pode-se con-
cluir que o MCA Crisp Adaptativo 2D possui baixo
custo computacional, comparado aos outros méto-
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dos analisados. Além disso, obtém altos índices de
ajuste em todos os níveis de corte experimentados,
considerando imagens de voluntário sadio, paciente
com DPOC e fibrose.
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Resumo – Este trabalho apresenta o reconhecimento de um dos parâmetros globais da LIBRAS, as configurações de 

mão, utilizando o classificador k-vizinhos mais próximos e a técnica de redução de dimensionalidade (2D)²PCA .  Um 

conjunto de dados, robusto e representativo das condições do cotidiano, constituído de 12.200 imagens de profundidade 

das 61 configurações de mão, capturadas pelo sensor Kinect® foi construído.  As imagens foram submetidas inicialmente 

a uma etapa de segmentação que buscou isolar a região da mão direita do resto do corpo. Buscando a eliminação de 

redundância no conjunto de dados foi implementado uma etapa de extração de características, através da técnica 

(2D)2PCA. O classificador “k-vizinhos mais próximos” foi a técnica utilizada para a etapa final de reconhecimento 

automático das configurações de mão. O referido classificador, implementado com k=1 e matriz de característica de 

10x10, conseguiu o melhor desempenho, classificando corretamente 96,3% das amostras de testes. 

Palavras-chave: deficiência auditiva, surdos, LIBRAS, configurações de mão, reconhecimento de padrões, k-

vizinhos mais próximos, Kinect®, (2D)²PCA . 

1. Introdução 

De acordo com o IBGE (Censo 2010), o Brasil 

possui 9,7 milhões de brasileiros com algum grau 

de deficiência auditiva, mais de cinco por cento 

da população. Para a maior parte destas pessoas a 

língua natural principal utilizada para sua 

comunicação é a LIBRAS (Língua Brasileira de 

Sinais) e não o português. 

O reconhecimento de sinais visa permitir uma 

maior inserção sócio-digital da comunidade 

surda através da interpretação da língua de sinais 

pelo computador em formato de áudio ou texto. 

A maioria dos trabalhos encontrados na literatura 

sobre este tema limita-se ao reconhecimento do 

alfabeto manual que, apesar de ter surgido pela 

necessidade de representar visualmente as letras 

de um determinado alfabeto, é caracterizado 

como um “empréstimo linguístico” [1]. 

Consciente de que a LIBRAS não é soletração, 

alguns autores concentram suas pesquisas na 

fonologia que estuda a menor unidade da língua, 

os fonemas.  Segundo Rossi [2] um sinal pode 

ser formado a partir da alteração ou combinação 

de 5 parâmetros fonológicos: configuração de 

mão, ponto de articulação, orientação, 

movimento e expressão facial. 

O presente trabalho também segue esta linha de 

raciocínio, propondo o estudo e reconhecimento 

de um desses parâmetros globais, a configuração 

de mão, o qual está presente em todos os sinais 

da LIBRAS. Segundo Pimenta e Quadros [3] na  

LIBRAS existem 61 configurações de mão, as 

quais são apresentadas na Figura 1. 

Na literatura encontramos duas linhas de 

pesquisa no que diz respeito ao reconhecimento 

da língua de sinais: a primeira utiliza apenas 

técnicas de visão computacional, a segunda faz 

uso de luvas sensoriais para facilitar a extração 

de características e o reconhecimento dos sinais. 

 

 

Figura 1. Configurações de mão em LIBRAS 
 
Adicionalmente, a fim de facilitar a etapa de 

segmentação das mãos através de operações 

simples como a de Limiar alguns autores [4], [5], 

[6] e [7] utilizam imagens com background 

homogêneo de cor escura ou branca. Esses 

mesmos autores utilizam redes neurais como 

método de reconhecimento dos padrões.  

Este trabalho apresenta uma proposta de 

reconhecimento de sinais das configurações de 

mãos, através do uso do classificador k-vizinhos 

mais próximos, associado a técnica de redução 

de dimensionalidade (2D)²PCA testada em um 

conjunto de dados robusto e representativo. 

VII SIIM / VI SPS-UNICAMP 121

Campinas, 21 a 23 de Outubro de 2015 FEEC - UNICAMP



2. Materiais 

A base de dados construída possui um conjunto 

de 12.200 amostras, 200 imagens para cada uma 

das 61 configurações de mãos. No total 10 

pessoas colaboraram com 20 imagens de cada 

configuração. Para cada captura foram gerados 2 

arquivos: um correspondente a imagem true 

color, o outro corresponde ao mapa de 

profundidade da cena. Na presente proposta foi 

utilizado apenas o mapa de profundidade. 

A mão que realizou as configurações foi a 

direita, conforme mostra a figura 2. Foi utilizado 

o ambiente de desenvolvimento MATLAB® para 

a implementação dos métodos. 

 

 

Figura 2. Ilustração do esquema de aquisição de 
imagens das configurações de mão. 

 
Para se obter um conjunto de dados robusto e 

representativo, foi solicitado às pessoas que 

movessem a mão no momento da execução das 

configurações.  

A figura 3 mostra exemplos de imagens da base 

de dados. 
 

 

Figura 3. Exemplos de imagens de uma mesma 
configuração de mão capturadas em diferentes 

inclinações. 

3. Métodos 

O desenvolvimento deste trabalho teve como 

foco atuar no reconhecimento de configurações 

de mão da LIBRAS que são capturadas pelo 

dispositivo Kinect®. A figura 4 traz o diagrama 

em blocos da proposta implementada. 

 

Construção de um banco de 

Imagens de configurações 

de mão de LIBRAS

Segmentação do gesto

Segmentação da região 

da mão direita

Remoção do antebraço

Pós-processamento

Padronização

Normalização

Reconhecimento

Redução de 

dimensionalidade

Classificação

 

Figura 4. Diagrama em blocos do método 
proposto. 

3.1. Segmentação do gesto 

    3.1.1. Segmentação da mão direita 

 
Para separar a região da mão e antebraço do 

restante do corpo foi utilizada a técnica de 

segmentação por crescimento de regiões [8]. 

Dois problemas imediatos devem ser resolvidos 

para execução deste método: (a) a seleção de 

semente que represente a região de interesse e (b) 

a seleção do critério de similaridade. 

A escolha do ponto semente, S, foi feita com 

base no cálculo da menor distância da cena ao 

eixo de referência do dispositivo Kinect®, dmin.  

Se p está 8-conectado ao pixel semente, S, e se 

dP – dmin for menor ou igual a um valor de limiar 

T, obtido experimentalmente, o pixel, p, passa a 

fazer parte da região de pele correspondente a 

mão direita. 

Em que a distância entre um dado pixel, p, e o 

eixo de referência do Kinect® é dP. 

A figura 5 mostra um exemplo da segmentação 

com dois valores distintos de T. Nela pode-se 

notar a discrepância na região segmentada ao se 

aplicar um limiar de 90 e 100mm, 

respectivamente. O valor de T obtido, após a 

realização de experimentos, foi de 90mm.  

 

 

Figura 5. Resultado do processo de crescimento 
de regiões com diferentes limiares: (a) T=90mm 

e (b) T=100mm 
 

    3.1.2. Remoção do antebraço 

 
Como observado na figura 5(a) a região 

segmentada inclui parte do antebraço. Para 

removê-lo, inicialmente as imagens segmentadas 
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foram todas padronizadas com respeito as suas 

inclinações para uma inclinação de 90o. em 

relação ao eixo x.                                                               

Feito isso, é realizada a remoção do antebraço, 

definido experimentalmente a linha de corte, 

através da análise estatística de 610 imagens do 

banco (1 imagem/configuração/indivíduo). 

3.2. Pós-processamento 

Essa etapa compreende a padronização e a 

normalização das imagens. A primeira engloba o 

recorte das imagens segmentadas no limite da 

região da mão e o remapeamento das mesmas em 

uma “dimensão padrão” correspondente a maior 

dimensão de todas as imagens do banco após o 

recorte. A normalização consistiu em subtrair 

cada uma das profundidades (intensidades de 

cada pixel) pela menor profundidade (menor 

intensidade de pixel). 

3.3. Reconhecimento 

3.3.1. Redução de dimensionalidade 
 

A técnica utilizada para redução de 

dimensionalidade é conhecida como (2D)2PCA. 

Foi proposta por Zhang e Zhou [9] e consiste em 

encontrar duas matrizes de dispersão: X e Z. A 

matriz X é obtida pelo método 2DPCA e a matriz 

Z é obtida pelo método “alternative 2DPCA. 

A matriz de características Ck , de dimensão d por 

q, é obtida projetando-se a i-ésima imagem, Ai 

nas matrizes X e Z simultaneamente. É dada pela 

Eq. 1. 

 

  ,               (1) 

 

Por sua vez, a matriz  que realiza a 

transformação linear é formada pelos autovetores 

que correspondem aos q maiores autovalores da 

matriz de covariância horizontal, GH, dada pela 

Eq 2. E a matriz Z é formada pelos autovetores 

que correspondem aos d maiores autovalores da 

matriz de covariância vertical, GV dada pela Eq. 

3. 

 

 ,        (2) 

 

,       (3) 

 

em que  é a média aritmética das  imagens de 

treinamento equivalente a 6.100 dados. 

A técnica (2D)2PCA é então aplicada aos dados 

de treinamento que são usados para construção 

dos vetores de projeção. Após, projetam-se todas 

as imagens do banco nos referidos vetores que 

passam a ser representadas por uma matriz de 

característica correspondente.  

 

    3.3.2. Classificação 

 
A etapa de classificação foi implementada pela 

técnica dos k-vizinhos mais próximos. Calcula-se 

a distância euclidiana entre uma matriz de 

característica da imagem de teste e cada matriz 

de característica das imagens de treinamento. A 

classe atribuída ao objeto de teste será a classe 

mais votada entre os k-vizinhos mais próximos 

do conjunto de treinamento. Na implementação 

do classificador referido foram realizados 

experimentos com k variando de 1 a 20 em 

incrementos de 1.  

4. Resultados 

Todas as 12.200 imagens foram submetidas aos 

processos de segmentação do gesto e pós-

processamento. A figura 6 apresenta um exemplo 

das imagens resultantes desses processos. 

  

 
(a)                             (b)                            (c) 

 

Figura 6. Exemplo de imagens resultante 
dos processamentos (a) segmentação da mão 

(b) remoção do antebraço e (c) pós-
processamento (padronização) 

 
Na figura 7 é apresentado o impacto do número 

de vizinhos mais próximos, k, na taxa de acerto. 

Verifica-se que com o aumento de k a taxa de 

acerto do sistema de reconhecimento cai 

drasticamente.  
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Figura 7. Número de k-vizinhos versus taxa de 
acerto. 

O comportamento da taxa de acerto em função 

da dimensão da matriz de característica, uma vez 

fixado o valor de k=1, é apresentado na figura 8.  
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Figura 8. Dimensão da matriz de característica 
versus taxa de acerto (com k=1). 

 
Percebe-se no gráfico da figura 8 um crescimento 

na taxa de acerto, conforme a dimensão da matriz 

de características é aumentada, alcançando um 

ponto máximo em 10x10 e, posteriormente, 

decrescendo. 

A melhor taxa de acerto foi de 96,3%, a qual foi 

obtida com uma matriz de característica de 

dimensão 10x10 e o classificador 1-vizinho mais 

próximo. 

5. Conclusões 

Neste trabalho foi proposta uma abordagem para 

o reconhecimento das 61 configurações de mão 

da LIBRAS utilizando redução de 

dimensionalidade de imagens, através da técnica 

(2D)2PCA e finalmente estes dados foram 

submetidos ao classificador k-vizinhos mais 

próximos. A alta taxa de acerto alcançada 

(96,3%) é reforçada pelo fato da mesma ter sido 

obtida em um conjunto de imagens robusto e 

representativo das condições do cotidiano, uma 

vez que as imagens foram capturadas em 

posições (diferentes distâncias em relação ao 

corpo) e ângulos de rotação diferentes (na faixa 

de 45o e 135o). Soma-se a isso a quantidade de 

imagens/configuração muito superior as 

utilizadas por outros autores, por exemplo [10], 

200 imagens, totalizando 12200 imagens.  

Como continuidade desse trabalho sugerimos o 

reconhecimento automático dos outros 

parâmetros fonológicos: ponto de articulação, 

orientação, movimento e expressão facial. 
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Resumo – Com o avanço da tecnologia, sistemas de identificação se tornaram cada vez mais relevantes em 
diversas aplicações. À medida que métodos tradicionais de autenticação foram se tornando menos confiáveis e 
seguros, sistemas de autenticação biométricos passaram a atrair mais atenção. A autenticação biométrica por meio 
de Reconhecimento Facial se destaca por ser uma das técnicas menos intrusivas ao mesmo tempo em que apresenta 
desempenho confiável.  Um dos grandes desafios que envolvem este problema encontra-se na escolha das 
características mais representativas da face. Dentre as mais variadas técnicas, o LBP se sobressai por possuir baixo 
custo computacional e alta taxa de acerto na classificação. Este artigo tem como objetivo apresentar um sistema 
de reconhecimento facial que faz uso do método LBP para extração de características da face e uso do KNN para 
classificação. O sistema apresenta excelentes taxas de acerto e grande potencial a ser explorado.  
Palavras-chave: Reconhecimento Facial, LBP, Autenticação Biométrica, Controle de acesso. 

1. Introdução 
Sistemas de reconhecimento facial têm sido 

objetos de pesquisa para uso em aplicações de 
segurança pública, identificação de indivíduos, 
coleta de dados para fins de entretenimento e 
multimídia, dentre outros [1]. 

Dentre as aplicações mencionadas, o uso para 
autenticação de usuário em sistemas de controle 
de acesso se destaca, pois, oferece uma solução 
não intrusiva, além de ser possível obter maiores 
taxas de acerto na classificação. 

A classificação de objetos baseia-se na 
medição de algumas características ou 
propriedades mais representativas denominadas 
de atributos ou descritores [2].  

A etapa de extração de atributos é 
fundamental em um sistema de visão 
computacional que tem como objetivo final 
classificar objetos em uma determinada cena. 
Estes atributos podem ser representados por 
sequências numéricas, de modo a facilitar a 
classificação e interpretação destes dados. 

Diversas técnicas para extração de 
características são desenvolvidas de acordo com 
cada aplicação, considerando-se: os objetos a 
serem classificados; quais as condições de 
ambiente; quais exigências de eficiência; eficácia; 
dentre outras. 

Aplicações de reconhecimento facial têm 
despertado crescente interesse em técnicas de 
extração de atributos para aprimoramento de seus 
resultados. Isso é plenamente justificável, visto 
que se os atributos não forem suficientemente 
representativos, nem mesmo o classificador mais 
sofisticado deve conseguir bons resultados na 
tarefa de reconhecimento. 

Idealmente, os atributos que representam a 
face devem ser únicos para cada pessoa, mas 
também devem possuir tolerância as variações da 
face da mesma pessoa e do ambiente. Além disso, 
os algoritmos devem ser eficientes, o que torna o 
sistema viável. Tais características são difíceis de 
encontrar em algoritmos de extração de atributos, 
visto que há grande variabilidade em aparências 
faciais. 

No trabalho de Jemaa et. al. [3], é utilizado o 
Filtro Gabor [4], uma ferramenta de 
processamento de imagens que se aplica à 
extração de características baseado em 
transformada Wavelet.  

Uma técnica bastante utilizada, apresentada 
por Slavkovic [5], chama-se Eigenfaces. Esta 
técnica utiliza os autovalores e autovetores da 
imagem da face estudo no qual são calculados os 
autovalores e autovetores da imagem que contém 
a face, em seguida é feita a redução de 
dimensionalidade dos atributos com PCA.  

Nagaraju mostra um dos algoritmos que tem 
se destacado por sua simplicidade e eficiência 
computacional, o Local Binary Patterns (LBP) 
[6]. 

 Nesse sentido, a avaliação de técnicas de 
extração de atributos se torna uma das etapas 
cruciais no processo de reconhecimento facial. 

Este artigo propõe um sistema de 
reconhecimento facial simples que faz uso do LBP 
para extração de atributos e o KNN, um 
classificador simples para demonstrar a 
representatividade dos atributos calculados. 
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2. Metodologia 
Esta seção dedica-se a apresentar as etapas 

envolvidas em um Sistema de Reconhecimento 
Facial.  

A representação de um modelo geral de um 
Sistema de Reconhecimento Facial está mostrada 
na Figura 1[1]. 

 
Figura 1. Modelo de um Sistema de 

Reconhecimento Facial. 
Nesta figura, o sistema recebe uma imagem de 
entrada, que deve conter uma pessoa. Em seguida, 
um algoritmo de detecção varre a imagem em 
busca de faces. Encontrada a face do indivíduo, a 
imagem passa por um pré-processamento que 
realiza padronizações de natureza geométrica e 
correções de iluminação. Isso acontece com 
intuito de tornar o reconhecimento invariante às 
alterações ambientais.   

Uma vez imagem normalizada, a extração de 
atributos da imagem é efetuada, que tem por 
função selecionar as características do indivíduo e 
guardá-las em um vetor de atributos, conforme é 
mostrado na Figura 1. Esse vetor é usado pelo 
classificador para comparar o indivíduo atual com 
os que foram previamente cadastrados pelo 
sistema. 

Na etapa de classificação, conforme mostrado 
na Figura 1, a saída do sistema é produzida, de 
acordo com o tipo de comparação que se está 
fazendo. Neste trabalho, a comparação 1:N será 
utilizada, em que um rosto desconhecido é 
comparado com todos que se encontram no banco 
para que seja identificado dentre os que estão 
cadastrados. O classificador KNN foi utilizado 
para esta tarefa, por ser o mais simples 
computacionalmente.  

2.1. Detector de Faces 
A primeira etapa consiste na detecção de faces 

na imagem. Para esta etapa, foi utilizado o 
algoritmo tradicional detecção de objetos de 
Viola-Jones [7]. O algoritmo de Viola-Jones 
realiza uma combinação de Características tipo 
Haar e Classificador Adaboost.  

2.2. Pré-Processamento 
Na segunda etapa é realizada a padronização 

da face. Neste passo, algumas operações básicas 
são aplicadas na imagem a fim de corrigir 

imperfeições e reduzir ruídos causados por 
alterações de ambiente não controlado. A 
sequência de operações do sistema seguiu o 
algoritmo proposto por Tan [3], porém, os 
parâmetros escolhidos para esta aplicação foram 
determinados empiricamente.  

A primeira operação é a correção Gamma, 
uma operação de controle de brilho que se dá pela 
elevação dos níveis de cinza da imagem por um 
fator exponencial, nesse caso, usa-se 0,2. 

A segunda operação é a aplicação do filtro 
Difference of Gaussian (DoG), onde dois filtros 
gaussianos com janela de tamanho 29 pixels,  
!" = 9	e janela de tamanho 6 pixels, !& = 0,25,	 
respectivamente, são aplicados na mesma imagem 
e a diferença desse resultado é sobreposto na 
imagem resultante. 

Finalmente, a última etapa consiste na 
equalização de histograma. A Figura 2 apresenta 
exemplo da imagem original e processada.  

 
Figura 2. Exemplos de faces pré-

processadas. 

2.3. Extração de Atributos (LBP) 
O LBP é o algoritmo de extração de atributos 

que é discutido nesse trabalho. Além de possuir 
baixo custo computacional, é invariante às 
transformações monotônicas nos tons de cinza da 
imagem [8]. Isto o torna um bom candidato para 
aplicações de biometria facial.   

Como foi apresentado por Ojala et al. [9], 
LBP é um descritor de textura. Seu uso na 
descrição de um pixel é criado pela releitura como 
número binário do resultado da limiarização de 
uma vizinhança 3 x 3, utilizando o valor do pixel 
central como limiar [10]. Esse número binário é 
chamado de Código LBP. A Figura 3 descreve a 
utilização desta técnica. 

 
 Figura 3. Descrição do LBP.  
 No trabalho de Tan e Triggs[8], é proposto 
raios r de vizinhança maiores e diferentes 

Entrada Detecção	de	
Faces

Pré-
Processamento

Extração	de	
AtributosClassificaçãoSaída
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quantidades para pontos de amostras s. A notação 
desses parâmetros se dá por LBPr,s. O operador 
original que possui 1 pixel de raio e 8 pontos de 
amostra é dado por LBP8,1.  Outro conceito 
importante a ser definido são os “padrões 
uniformes”. Um Código LBP é dito uniforme se 
tiver no máximo duas transições de 0-1 ou 1-0 se 
analisado como uma string circular. Sendo assim, 
a string 01000000 é dita uniforme, enquanto que 
00100100 é dita não uniforme. 

Ojala [9] notou que em 90% das imagens 
testadas eram compostas por padrões uniformes. 
Portanto, pouca informação seria perdida se todos 
os padrões não uniformes fossem atribuídos a um 
único valor arbitrário. A notação 3456,"7&  é 
utilizada para indicar que os padrões são 
considerados uniformes com duas transições.  
 Uma das formas de calcular os atributos 
LBP é dividindo a imagem em regiões uniformes 
e concatenando seus respectivos histogramas 
LBP. Neste trabalho, a imagem foi dividida em 25 
regiões iguais. Uma vez que o LBP é calculado 
para cada região da imagem dividida, o 
histograma LBP pode ser definido pela equação 
 

89 = : ;< =, > = ? ,@,A 	? = 0, … , C − 1, 
 
em que n	é	o	número	de	diferentes	regiões	na	
qual	a	imagem	foi	dividida	e			

: V = 1, V = 1
0, V = 0. 

Em outras palavras, os histogramas calculados 
para cada região da imagem são concatenados em 
um único vetor de características. Esse vetor é 
utilizado para a classificação do indivíduo. 

2.4. Classificação (KNN) 
O K-nearest-neighbors (KNN) é uma 

ferramenta utilizada para classificação e 
regressão. Em caso de classificação, este 
algoritmo realiza a medição de distâncias entre 
vetores de atributos, buscando os K objetos nos 
quais a distância for a menor do objeto que se está 
classificando [12].  

Em alguns casos, a distância mínima (limiar) 
entre os objetos mais próximos e o objeto a ser 
classificado é armazenada e utilizada como 
parâmetro de uma classe que se encontra diferente 
de todas as outras cadastradas. Esse limiar é de 
fundamental importância para a determinação de 
uma face não previamente cadastrada no sistema 
de reconhecimento facial.  

Neste trabalho, a distância Euclidiana e K=3 
vizinhos são utilizados para configuração do 
classificador. 

2.5. Sistema 
Um sistema de controle acesso utilizando 

reconhecimento facial foi desenvolvido para teste 
das técnicas apresentadas. Este sistema possui as 
seguintes funcionalidades: Cadastro de Usuário, 
Reconhecimento Facial. 

O foco deste trabalho é apresentar o 
desempenho do algoritmo de reconhecimento 
facial, que faz uso da Comparação 1: N. 

Para que o erro de classificação do sistema 
seja reduzido, são realizadas amostragens de três 
imagens de cada face de cadastro e três para 
reconhecimento, para facilitar o reconhecimento e 
contabilização de erros.  

 A saída do classificador é dada pela classe 
que apresenta maior semelhança com o indivíduo 
em análise. E ainda assim, se a distância retornada 
na saída da classificação for maior que o limiar 
definido na seção 2.4, este indivíduo será 
classificado como “Desconhecido”. Além disso, o 
sistema cadastra um usuário que foi corretamente 
identificado no banco para manter o banco 
atualizado, considerando-se as mudanças naturais 
na aparência das pessoas. Desta forma, diminui-se 
o risco de o classificador errar na comparação.  

3. Resultados 
Para a validação do sistema, é considerado um 

universo de 12 usuários. Três imagens foram 
capturadas para cada usuário cadastrado. Os 
mesmos usuários foram submetidos a testes de 
reconhecimento 5 vezes ao dia por um período de 
7 dias.  

Antes de alcançar o número de 12 usuários, o 
reconhecimento com o indivíduo não cadastrado 
era realizado para testar o limiar mínimo de 900, 
encontrado empiricamente, para a saída do 
classificador quando os usuários estão fora do 
banco. 

Ao todo, três taxas de reconhecimento foram 
calculadas: A primeira contabiliza a saída do 
KNN. Se K=3 e três imagens são utilizadas para 
cada reconhecimento, em 5 reconhecimentos por 
dia, são dadas 15 chances ao classificador de 
apontar a classe correta. Sendo assim, a taxa de 
acerto é dada pela razão entre o número de vezes 
que o KNN apontou para a classe correta e o 
número de chances dadas. A segunda taxa 
contabiliza o acerto para a classe “Desconhecido”, 
contabilizada a quantidade de reconhecimentos 
corretos em função da quantidade de usuários 
presentes no banco. E finalmente, a taxa de acerto 
geral que representa o acerto do sistema ao 
identificar os usuários cadastrados no sistema 
corretamente.  
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A taxa de acerto obtida pelo classificador em 
cada tentativa de reconhecimento por pessoa, ao 
longo dos 7 dias é ilustrada na Figura 4. É 
mostrado na Figura 5 a taxa de acerto para 
identificação de usuários cadastrados e não 
cadastrados em função da quantidade de usuários. 

 
Figura 4. Taxa de acerto KNN 

 
Figura 5. Taxa de acerto Usuários 

Cadastrados e Não Cadastrados. 
Embora nota-se que a taxa de acerto do KNN 

reduza ao longo dos dias, a taxa de sucesso 
continua correta, visto que se considera a classe na 
qual o classificador mais apontou como correta, 
ou seja, se mais de 4 dos 9 reconhecimentos 
apontarem para a classe correta, considera-se que 
houve sucesso no reconhecimento. Também é 
importante ressaltar que a taxa de redução do 
acerto mantém-se constante, devido ao acréscimo 
dos usuários corretamente reconhecidos ao banco 
de dados. 

A taxa de acerto para usuários não 
cadastrados foi notadamente reduzida à medida 
que o banco cresce. Tornando cada vez mais 
difícil para o classificador identificar uma nova 
face como “Desconhecido”. Porém, se um usuário 
a ser reconhecido encontra-se presente no banco, 
a taxa de reconhecimento mantém-se alta.  

4. Conclusões e futuros trabalhos 
O Sistema de Reconhecimento Facial com uso 

do Método LBP para extração de atributos e KNN 
como classificador apresentou resultados 
favoráveis e grande potencial a ser explorado.  
Embora a quantidade de usuários não seja 
suficiente para uma avaliação mais completa do 
sistema. 

Em trabalhos futuros pretende-se realizar 
testes com outros classificadores não lineares e 
mais robustos para buscar uma classificação ainda 
mais confiável. Além de estabelecer um método 
para calcular um limiar automático, através de 
algoritmos de otimização de parâmetros, para 
usuários não cadastrados, a fim de demonstrar que 
a confiabilidade alcançada pode ser adequada para 
o uso da aplicação em sistemas de controle de 
acesso.  
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Resumo – O presente trabalho em andamento apresenta um método de seleção de área contida por stents na
posição coberto-embutido de FD-IOCT através de algoritmos simples e rápidos utilizando informações de frames
vizinhos da imagem DICOM e fitting de elipses. Ele pode auxiliar médicos no acompanhamento de pacientes com
doença coronariana evitando a segmentação de imagens manualmente e economizando seu tempo. Os resultados
obtidos são promissores apesar de haver dificuldade na comparação com estudos anteriores por utilizar a medição
de área ao invés de objetos individuais.

Palavras-chave: stent, FD-IOCT, segmentação.

1. Introdução
As doenças cardiovasculares (CVD) vem sendo

foco de pesquisas nos últimos anos devido à sua alta
taxa de mortalidade. Estima-se que 17,5 milhões de
pessoas morreram de CVD em 2012, representando
31% de todas as mortes do planeta. Destas, estima-
se que 7,4 milhões foram consequência de doença
coronariana (CHD) [1]. A CHD é uma forma de
doença cardíaca causada pelo acúmulo de placa nas
paredes das artérias coronárias gerando seu estreita-
mento e dificultando a passagem de sangue. Depen-
dendo da sua gravidade ela pode causar infarto e até
a morte [2].

Um procedimento muito utilizado no tratamento
da CHD é a implantação de stents, uma estrutura
tubular que é expandida e mantida no vaso san-
guíneo abrindo espaço para a passagem de sangue.
Apesar do tratamento diminuir as chances de este-
nose, um novo acúmulo de placa pode ocorrer, por
isso é de grande importância que seja realizado um
acompanhamento da situação do vaso [3]. Entre os
exames com este objetivo, a Tomografia Intravas-
cular por Coerência Ótica no Domínio da Frequên-
cia (FD-IOCT) vem sendo cada vez mais utilizada.
Esta, produz imagens de cortes trans-axiais da arté-
ria através dos reflexos da luz transmitida por um ca-
teter durante sua extração e simultânea rotação [4].

Especialistas utilizam as imagens de FD-IOCT
para localizar manualmente a região da neoíntima
(camada de placa formada após implantação do
stent) e realizar o acompanhamento. Para acelerar
este processo e evitar a perda de tempo de especia-
listas, potenciais aplicações foram desenvolvidas.

Existem abordagens de segmentação de lúmen e

stent baseadas em técnicas tais como o Modelo de
Markov e Wavelet [5], Fuzzy C-means [6], perfis
de intensidade [7], análise de homogeneidade [8],
algoritmo K-means [9], entre outros.

Apesar das técnicas existentes apresentarem
bons resultados, ainda existe carência de um método
robusto e eficiente para a obtenção da área contida
por stents localizados na parede de artérias coroná-
rias em FD-IOCT. Por esta razão, o presente traba-
lho tem como objetivo desenvolver um método de
obtenção da área contida por partes de stents na po-
sição coberto-embutido em imagens de FD-IOCT
de artérias coronárias, possibilitando a futura aná-
lise do crescimento da neoíntima e com isso a ava-
liação e acompanhamento de pacientes com CHD e
stent.

2. Materiais e Método

A presente pesquisa em andamento envolveu
análises e testes em 191 imagens consecutivas de
FD-IOCT de uma coronária de porco. As imagens
foram fornecidas pelo Instituto do Coração do Hos-
pital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de São Paulo, com o respectivo aval do
comitê de ética (número SDC 2929/07/004).

O método proposto obtém automaticamente
as áreas contidas por stents na posição coberto-
embutido. Ele é subdividido em pré-processamento,
onde são removidas características indesejadas; pro-
cessamento, o qual seleciona candidatos a possíveis
partes de stent; e pós-processamento, onde são uti-
lizados frames vizinhos para a seleção da área dese-
jada.
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2.1. Pré-processamento

As imagens foram adquiridas no formato DI-
COM e inicialmente foi realizada uma seleção ma-
nual da região dos frames onde o stent estava lo-
calizado, removendo alguns frames iniciais e finais.
Após esta primeira etapa se inicia o processo auto-
mático (Figura 1).

Figura 1. Etapas do pré-processamento. (a)
Imagem normalizada com indicação de carac-
terísticas a serem removidas. (b) Imagem com
características removidas. (c) Imagem em Co-
ordenadas Polares em tons de cinza

Para cada frame foi realizada uma normalização
em tamanho para 400x400 pixels. Em seguida o re-
flexo do cateter foi removido através do preenchi-
mento da região circular com a cor preta (valor 0)
de acordo com o conhecimento da sua localização
(sempre central) e raio (26 pixels). Também, foram
removidos objetos que não representam caracterís-
ticas físicas localizados através da sua cor amarela
ou branca (Figuras 1a e 1b). Continuando, as ima-
gens foram convertidas em tons de cinza, porém uti-
lizando apenas o canal azul por possuir menos ruído
que os canais verde e vermelho. Finalizando o pré-
processamento, as imagens foram convertidas para
Coordenadas Polares, para facilitar o processamento
(Figura 1c).

2.2. Processamento

O processamento (Figura 2) é a etapa onde são
identificadas possíveis partes de stent. Nele, as ca-
racterísticas de intensidade e formação de sombras
são as principais informações para diferenciar os
stents do restante da imagem.

Figura 2. Etapas do processamento. (a) Ima-
gem após filtro de potência e derivada com
seta indicando guia. (b) Imagem após th-
reshold e sem a guia. (c) Candidatos a stent
após conversão para Coordenadas Cartesia-
nas (verde) sobrepostos na imagem original
(vermelho)

Para acentuar picos de intensidade em cada
frame, cada pixel foi elevado à 4a potência e em
seguida foi realizada uma filtragem derivativa (Fi-
gura 2a) conforme a Equação 1, onde ID(x, y) é a
imagem após o filtro, IP a imagem antes do filtro, x
representa o ângulo e y a posição radial dos pixels
nas imagens em Coordenadas Polares.

ID(x, y) = 2IP (x, y)− IP (x, y + 2)− IP (x, y − 2)
(1)

Para finalizar, foi utilizado o threshold MaxEn-
tropy [10] isolando os possíveis candidatos (Figura
2b).

É importante notar que nesta etapa as caracterís-
ticas da guia são similares às dos stents, portanto é
necessário removê-la. Para realizar esta remoção ela
foi identificada através do seguinte procedimento.
Utilizando as imagens pré-processadas foi aplicado
o threshold Otsu [11], tornando-as binárias. Depois
disso, foram analisadas cada linha vertical das ima-
gens mantendo em cada uma o trecho de maior com-
primento vertical com valor binário 1. Para finalizar,
a guia foi encontrada através de 3 características: lo-
calização (encostada no cateter), espessura (menor
que 15 pixels) e comprimento horizontal (o maior de
qualquer outra característica). Após a remoção da
guia as imagens foram convertidas novamente para
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Coordenadas Cartesianas (Figura 2c).

2.3. Pós-processamento
No pós-processamento a área contida pelo stent

é selecionada.

Observando imagens consecutivas do arquivo
DICOM, é possível notar que o posicionamento das
partes do stent não mudam bruscamente. Assim, fo-
ram somadas em uma única imagem todas as infor-
mações extraídas de (4) frames consecutivos de cada
lado (Figura 3), representando um comprimento de
aproximadamente 0, 8mm da artéria estudada.

Figura 3. (a) Elipse traçada sem unir candida-
tos de stent de frames vizinhos sobrepondo
imagem original. (b) Resultado do mesmo
frame com união de informações de frames vi-
zinhos

Como a estrutura do stent, mesmo dentro da ar-
téria, é aproximadamente cilíndrica suas secções fo-
ram consideradas elipses. Com isso, para a seleção
da área foi utilizado em cada frame (já com seus
respectivos vizinhos) um método de fitting de elipse
baseado em Halir e Flusser (1998) [12].

Uma elipse é considerada um caso especial de
uma secção de cônica e pode ser representada com
o seguinte polinômio

F (x, y) = ax2+bxy = cy2+dx+ey+f = 0 (2)

e restrição para o caso da elipse

4ac− b2 = 1 (3)

Para a minimização da distância algébrica dos pon-
tos (xi, yi) os seguintes vetores devem ser conside-
rados

A = [a, b, c, d, e, f ]T

X = [x2, xy, y2, x, y, 1]
(4)

e reescrevendo a equação 2 como

FA(X) = X ·A = 0 (5)

a minimização da discrepância de fitting pode ser
realizada a partir da equação

minA

N∑
i=1

F (xi, yi)
2 = minA

N∑
i=1

(FA(Xi))
2

= minA

N∑
i=1

(Xi ·A)2

(6)

A partir deste algoritmo, em cada frame foram
traçadas elipses. Em seguida, elas foram redesenha-
das até estarem a no máximo 5 pixels de distância
dos pontos através de uma técnica iterativa, onde em
cada iteração os pontos mais distantes da elipse são
removidos e uma nova elipse é traçada.

2.4. Resultados
Para a avaliação do método foram utilizadas 191

imagens consecutivas de uma coronária com stent
na posição coberto-embutido. As imagens processa-
das através do método foram comparadas com me-
dições realizadas manualmente por especialistas. O
algoritmo foi criado e executado através de plugins
do aplicativo Imagej na linguagem Java. O tempo
de processamento foi em média de 0,3 segundos
por imagem em um computador pessoal DELL com
processador Intel Core 2 Duo 2.93 GHz, 4 GB de
RAM e sistema operacional Linux Mint 16 Cinna-
mon 64-bits. A métrica utilizada para avaliação foi
proposta por Udupa [13] e tem como resultado va-
lores de Verdadeiro Positivo e Falso Positivo.

A tabela 1 mostra os resultados obtidos com a
comparação da área encontrada automática e manu-
almente. Os valores se mostram promissores, po-
rém não foi possível compará-los a estudos anterio-
res pois estes identificam os stents individualmente
enquanto o presente seleciona diretamente uma área
contida por eles, que se apresenta mais útil para a
análise de crescimento de neoíntimas.

Tabela 1. Resultados do método proposto em
191 imagens

Verdadeiro Positivo Falso Positivo
89, 96± 10, 86 3, 87± 2, 24

2.5. Discussão e Conclusão
Um método foi apresentado para a detecção

semi-automática da área contida por stents na posi-
ção coberto-embutido em FD-IOCT de coronárias.
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Esta informação permite aos especialistas analisar a
real gravidade da CHD.

A abordagem utiliza um método simples e rá-
pido de seleção de candidatos a partes de stent para
depois simular a estrutura de um cilindro através
da utilização de frames consecutivos e uma técnica
de fitting iterativa de elipses. Seu grande diferen-
cial é poder encontrar áreas aproximadas ao manual
mesmo sem possuir todas as informações de partes
de stent.

Os resultados obtidos são promissores, porém
existe grande dificuldade de comparação com outros
estudos por utilizar como resultado uma área ao in-
vés de estruturas individuais. Além disso, os resul-
tados manuais considerados como reais não neces-
sariamente são exatos, sendo que a literatura relata
variabilidade significativa entre diferentes observa-
dores.

Se planeja dar continuidade ao projeto através do
fitting real de um cilindro considerando a imagem
DICOM como uma estrutura em 3 dimensões. Além
disso, é desejável uma maior quantidade de imagens
para avaliação de resultados.
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Resumo – Este artigo tem como objetivo apresentar um sistema para avaliar e possivelmente melhorar a 

qualidade de imagens dermatológicas a partir da introdução de um dispositivo físico juntamente com um 

software, visando à aplicação na área de teledermatologia. Tal conjunto busca aprimorar tanto cor, como 

resolução e possíveis erros de perspectiva, possibilitando ao profissional de saúde um melhor diagnóstico à 

distância, além de permitir que o paciente receba um resultado sem necessariamente se locomover até um centro 

médico, ampliando a área de atuação e público nessa área da medicina. Com a abordagem apresentada, em 

relação à cor foi observada uma melhora global de aproximadamente 54%.  Enquanto isso, a correção de 

resolução apresentou resultados promissores, com correções em média de 23% e valores de erro quadrático 

médio normalizado próximos de 0,06, possivelmente um limiar para se aceitar a qualidade das imagens. 

Palavras-chave: teledermatologia, processamento de imagens, imagens dermatológicas, calibração de cores. 

 

1. Introdução 

Telemedicina, literalmente “curar à distância”, é 

definida como o conjunto de práticas que se 

utiliza da informática e dos meios de 

comunicação visando aprimorar o acesso às 

informações médicas, tanto para diagnóstico, 

como para prevenção e tratamento de doenças 

[11,12].
 
Dentre as aplicações dessa área, uma de 

grande desenvolvimento é a teledermatologia, 

uma vez que, em práticas dermatológicas, grande 

parte dos diagnósticos se dá pelo campo visual.  

Em meio a esse contexto, existem diversas 

iniciativas de incentivo à teledermatologia no 

Brasil, destacando-se entre elas a do Hospital do 

Câncer de Barretos, onde há um setor exclusivo 

para diagnóstico baseado em imagem, atendendo 

regiões mais distantes e promovendo o 

tratamento caso o diagnóstico seja positivo.  

Ainda que possa parecer controversa, a 

eficiência das imagens teledermatológicas é um 

campo de estudo que se encontra em 

crescimento, mas que apresenta resultados 

promissores, com a correlação entre diagnóstico 

presencial e diagnóstico remoto chegando, em 

alguns casos, próximo a 100% [6,9]. 

Contudo, existem pontos que são ressaltados 

nesse tipo de análise: primeiramente, as imagens 

são tiradas por profissionais da saúde treinados 

para obtenção das mesmas, o que constitui uma 

dificuldade à disseminação da prática da 

teledermatologia em regiões de acesso 

dificultado ou com baixa infraestrutura. Além 

disso, como cada câmera apresenta um sistema 

de cores próprio, é necessária a calibração das 

imagens obtidas por câmeras diferentes a fim de 

se obter resultados uniformes. Por fim, uma vez 

que se supõe que a fonte da imagem é a mesma, 

há a dificuldade de se obter um diagnóstico da 

fidelidade da imagem obtida em relação à pele. 

Na literatura, resultados efetivos são 

encontrados tanto em relação ao tratamento de 

imagens a fim de calibrar cores e aprimorar a 

resolução, como também sobre o diagnóstico 

utilizando telefones celulares [1,2,3,4,5]. 

Entretanto, pouco é desenvolvido sobre a 

utilização dos procedimentos de calibração com 

o intuito de poder auxiliar o profissional da saúde 

tanto através de imagens obtidas em celulares 

como em câmeras convencionais e a utilização 

de uma plataforma voltada para o paciente, que o 

possa instruir e fornecer o feedback necessário 

caso a imagem atenda a uma qualidade 

suficiente. 

2. Metodologia 

A necessidade de calibração de cores surge do 

fato que cada dispositivo apresenta um sistema 

RGB próprio e que varia para cada aparelho. 

Dessa maneira, as fotos nem sempre condizem 

com a imagem que se é vista fisicamente. Para 

isso, existem espaços colorimétricos cujos 

valores são definidos a partir do espectro da luz 

visível, como o CIE L*a*b* (CIELAB), que 

possui uma relação direta com o sRGB, próprio 

para reprodução [10].  

Além disso, a aquisição de imagens em 

alguns aparelhos pode sofrer suavização de 

bordas (blur) ou até mesmo efeitos causados pela 

movimentação da câmera no momento da foto. 
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Essas, por sua vez, consistem em dificuldades 

para a análise profissional de imagens, 

necessitando ser aferidas e, possivelmente, 

corrigidas. 

Este projeto busca aprimorar a qualidade das 

imagens a partir de duas partes complementares. 

Primeiramente, um dispositivo auxiliar em 

formato de cartão que seria posicionado próximo 

à pele no momento da fotografia, auxiliando a 

aferição tanto da qualidade da cor como da 

resolução. Pretende-se produzir de maneira com 

que o custo relativo seja baixo, facilitando sua 

aplicação para um grande número de pacientes. 

Junto a ele, encontra-se um software responsável 

por realizar o processo de calibração e avaliação 

da imagem automaticamente, sendo 

desenvolvido na plataforma de código aberto 

FIJI, baseada no sistema ImageJ [8]. 

2.1. Dispositivo Físico 

Com o intuito de se corrigir tais problemas, 

desenvolveu-se uma cartela (Figura 1) 

semelhante ao MacBeth ColorChecker Chart 

(GretagMacBeth AG, Regensdorf, Suiça), mas 

que pode ser modificada conforme a necessidade. 

 

 
Figura 1 – Dispositivo físico 

 

Ela é composta por 24 segmentos de cores 

correspondentes a diversos elementos do 

espectro visível, impressos após a utilização de 

um calibrador, a fim de que os resultados sejam 

confiáveis. 

Conta também com dois segmentos 

correspondentes a regiões para se analisar a 

ocorrência de blur ou movimento, uma vez que a 

imagem final é dada pela convolução 2D da 

imagem ideal com a denominada Point Spread 

Function (PSF), a qual pode ser estimada 

conhecendo-se tanto o modelo ideal como o 

resultado após a tomada de imagem. Neste caso, 

um dos segmentos é utilizado para gerar a PSF 

enquanto o outro verifica os resultados. 

Além disso, a faixa branca nas bordas 

facilita sua automática identificação dentro do 

software. Possui, por fim, um código QR que 

pode facilitar a integração com um sistema de 

usuários ao conter, por exemplo, um número 

correspondente ao paciente. 

2.2. Software 

As imagens coletadas são analisadas pelo 

software de acordo com o fluxograma 

representado na figura 2. 

 

 
 

Figura 2 – Fluxograma das etapas do software 

2.2.1 Detecção de Dispositivo Físico 
A localização do dispositivo se dá 

primeiramente através da aplicação de um filtro 

detector de bordas. Supondo-se que o cartão 

encontra-se completo na imagem e que seu 

tamanho relativo não é reduzido, a linha branca 

corresponde à borda acentuada de maior área, 

podendo ser segmentada. A partir dessa região, 

extraem-se os quatro vértices do retângulo 

deformado pela perspectiva ao se buscar os 

pontos extremos em cada direção, rotacionando a 

imagem de 12,5º em sentido horário ou anti-

horário caso sejam detectados vértices 

inconsistentes. 

2.2.2 Correção de Perspectiva 
Para corrigir a perspectiva, utiliza-se um 

homografia 2D entre os quatro vértices 

encontrados e quatro vértices ideais no caso de 

um dispositivo alinhado com o plano de captura, 

mantendo-se o comprimento do menor lado a fim 

de se evitar distorções causadas por interpolação. 

A área da região formada pelos quatro pontos é 

mantida para se facilitar a comparação visual, 

enquanto que as distâncias são calibradas a partir 

do tamanho conhecido da cartela, permitindo um 

diagnóstico mais preciso. 

2.2.3 Correção de Resolução 
Uma vez que a perspectiva está corrigida e o 

dispositivo encontra-se alinhado com o plano da 

imagem é possível efetuar a localização dos 

segmentos corretivos geometricamente, 

extraindo-os com maior precisão a partir de 

detecção de bordas em uma janela dentro da qual 

deve ser encontrado. 

Prossegue-se, realizando a deconvolução 

utilizando o algoritmo Modified Residual Norm 

Detecção de 
Dispositivo Físico 

Correção de 
Perspectiva 

Correção de 
Resolução 

Correção de Cor 
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Steepest Descent (MRNSD), obtendo uma versão 

estimada da PSF após 50 iterações [7]. 

Devido ao fato de o resultado obtido ser 

aproximado, extrai-se um kernel de tamanho 

menor ou igual a 15x15 de maneira a se evitar 

distorções. Esse, por sua vez, é utilizado para 

aplicar uma deconvolução em toda a imagem 

utilizando o mesmo algoritmo, mas com um total 

de 15 iterações, sendo 5 para cada canal de cor. 

Tal operação é realizada uma vez que é assumida 

uma PSF praticamente invariante no espaço, 

condizendo com os resultados obtidos (Figura 4). 

2.2.4 Correção de Cor 
Com a imagem corrigida em relação à 

resolução, os 24 segmentos de cor são 

localizados geometricamente, extraindo-se a 

média de cada um. As médias são convertidas 

para o espaço CIELAB para se realizar a 

calibração, devido ao fato desse espaço ser mais 

próximo da visão humana, sendo o alvo para a 

otimização. Essa conversão é realizada utilizando 

as especificações IEC 61966-2-1:1999, podendo 

transformar a partir de um esquema de cores 

teoricamente equivalente ao sRGB. 

Com os valores convertidos e os tabelados à 

disposição, realiza-se uma aproximação 

polinomial de terceiro grau para a calibração. Os 

resultados são comparados aos ideais para 

estabelecer uma medida da calibração através da 

métrica Δ𝑬𝒂𝒃
∗ , ou distância euclidiana entre as 

cores no espaço CIELAB, segundo a qual uma 

diferença de até três unidades é quase 

imperceptível ao olho humano [2]. 

3. Resultados 

Os seguintes resultados foram obtidos utilizando 

câmeras de 5 e 3 megapixels (MP) de telefones 

celulares e uma câmera convencional de 8.2 MP, 

totalizando um grupo de 35 imagens nas quais o 

software identificou a cartela. Mesmo sem 

apresentar valor diagnóstico ideal, pois não 

foram obtidas utilizando uma versão calibrada do 

dispositivo, indicam a eficiência dos algoritmos 

corretivos, assim como uma ilustração do 

resultado final (Figura 3). 

 

 
Figura 3 – Exemplo de Correção Completa. À 

esquerda: imagem original. À direita: imagem 

corrigida. 

 

 
Figura 4 – Detalhe da correção em resolução. À 

esquerda: modelo antes da correção. À direita: 

modelo corrigido utilizando a PSF de outro. 

 

Com relação à resolução, utilizou-se a métrica do 

erro quadrático médio (MSE) após normalização, 

comparando os valores obtidos para ambos os 

modelos e a média entre eles. Os resultados 

obtidos constam na figura 5. Observa-se uma 

média final próxima de 0,06, possivelmente um 

limiar para o encaminhamento das imagens. 

 
Figura 5 – Valores médios de MSE após 

correções 

 

A correção de cor foi analisada a partir da 

métrica Δ𝑬𝒂𝒃
∗ , comparando os valores obtidos 

antes e depois da calibração. Nessa métrica, 

menores valores indicam melhor qualidade em 

relação à cor. A média obtida ao fim foi de 

aproximadamente 11 unidades. Os resultados são 

apresentados na figura 6. 

 
Figura 6 – Resultados da correção de cores com 

valores na métrica ΔEab
∗  

4. Próximos Desenvolvimentos 

A partir dos resultados já obtidos, pretende-se 

aplicar a metodologia desenvolvida em 
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plataformas de teledermatologia de centros de 

saúde, aprimorando-a conforme a necessidade 

dos profissionais envolvidos e dos pacientes. O 

Hospital do Câncer de Barretos tem interesse no 

desenvolvimento deste projeto e está disposto a 

colaborar na análise das imagens dermatológicas 

e na avalição do módulo. Dessa maneira, o 

projeto será submetido à Comissão de Ética da 

instituição e, caso aprovado, as imagens 

utilizadas terão consentimento dos pacientes. 

Busca-se também aprimorar possíveis falhas 

de software, visando o menor número de 

iterações ou fotografias do paciente até que se 

obtenha uma imagem com qualidade necessária 

para enviar a um profissional. Dentre tais fatores 

a se aprimorar está a diminuição de falsos 

negativos, ou seja, imagens nas quais há a 

presença do dispositivo, mas que não é 

localizado corretamente. 

5. Conclusões 

Este artigo apresentou o desenvolvimento de 

uma metodologia para correção de imagens 

dermatológicas, observando-se correção de cores 

com índices próximos a 55% de melhora, além 

de se chegar a um valor médio mais próximo ao 

ideal de percepção visual.  

Além disso, foi observada uma melhora 

evidente de resolução comparada à imagem 

original desfocada em média de 23%, o que 

facilita a verificação de bordas, possibilitando 

um diagnóstico mais efetivo.  

Por fim, a possibilidade de aplicação deste 

projeto em um hospital abre caminho para um 

aprimoramento visando melhores resultados para 

os profissionais de saúde, o que se liga 

diretamente com o maior número de diagnósticos 

feitos corretamente e nos estágios iniciais da 

doença, revertendo-se na melhora da qualidade 

de vida da população atendida. 
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Abstract – With the increasing number of elderly, a more accurate clinic assessment of bone strength 

(integration of quantity and quality) of patients with osteoporosis (bone loss) is crucial for determining the risk 

and prevention of fractures. 3D x-ray microtomography was used to determine patterns of porosity in the 

microarchitecture of trabecular bone of human cadaveric. Thirty individuals were pre-selected by calcaneal 

ultrasonometry as normal, osteopenic and osteoporotic. The results of the porosity intertrabecular  demonstrating 

the importance of better understanding the bone quality due the porosity intrinsic to the microarchitecture, 

independent of the anatomical region. These techniques make it possible in the near future the application in 

clinical analysis. 

Keywords: Vertebrae, Trabecular bone, Osteoporosi, Porosity, Ultrasonometry, Microtomography. 

 

1. Introdução 

Osteoporose é classificada como doença 

osteometabólica, ocorre em mulheres a partir da 

menopausa (geralmente acima dos 50 anos), 

atribuído ao decréscimo dos níveis de estrógeno 

e homens (geralmente acima dos 70 anos) pela 

deficiência de testosterona ou estradiol [1][2]. 

Caracterizada pela perda progressiva de massa 

óssea,  aumento da porosidade, deterioração da 

microarquitetura. Especificamente nas trabéculas 

ocorrem redução de conectividade, número, 

espessura e deterioração do formato placa para 

haste [3][4]. Estes fatores isolados ou 

combinados causam menor resistência e risco de 

fraturas, com pequeno ou nenhum trauma, 

principalmente em ossos trabeculares das regiões 

como colo do fêmur e vértebras [5], resultando 

em maior morbidade e mortalidade [6]. 

Denominado do latim "trabeculae" = vigas 

pequenas, osso trabecular é considerado um 

material compósito, viscoelástico, heterogêneo, 

ortotrópico e anisotrópico [7][8]. Apresenta uma 

estrutura complexa e organização irregular, 

dependente da tensão mecânica aplicada [9]. 

Análise clínica de densitometria mineral óssea 

(medido em g/cm
2
 pela absormetria óssea de 

duplo feixe de energia - DXA), ainda é o 

principal exame clínico (padrão ouro) para 

estimar a resistência e risco de fratura 

osteoporótica da coluna vertebral em mulheres 

pós-menopáusicas, mas ainda impreciso, pois 

somente avalia a densidade como parâmetro 

relevante [10]. A ultrassonometria (QUS) óssea 

de calcâneo analisa as propriedades elásticas 

“rigidez material” ou índice de qualidade óssea 

(BQI), que variam em função da perda de massa 

óssea [11]. O BQI usualmente expresso em 

“Escores-T”, da mesma maneira que os obtidos 

pela DXA [12] e classificados como ossos 

normais (> que -1), osteopênicos (entre -2,5 a -1) 

e osteoporóticos (<  que 2,5) [4]. 

Avaliação da “qualidade” da microarquitetura 

óssea trabecular é uma questão relativamente 

aberta [13]. A técnica da microtomografia de 

raios-X possibilita uma análise da 

histomorfometria óssea em 3 dimensões (3D) [9] 

[14] e determinar com grande precisão a  

porosidade óssea. Sendo este um indicador da 

qualidade da microarquitetura óssea trabecular 

(metabolicamente mais ativo) e qual sua 

influência na resistência, risco da fratura óssea e 

monitoramento do tratamento da osteoporose na 

prática clínica [15]. 

2. Materiais e Métodos 

Os segmentos vertebrais dos cadáveres 

humanos foram extraídos entre a região torácica 

10 (T10) até lombar 5 (L5), respeitando os 

procedimentos aprovados pelo Protocolo de 

Pesquisa nº 408/11 do Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (CEP-FMUSP) e 
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regulamentos estabelecidos pela Diretoria do 

Serviço de Óbito da Capital (SVOC) [16]. 

Optou-se pela  vértebras das regiões T12 e L1 por 

apresentarem maior índice de fraturas e L4 

melhor distribuição das trabéculas e alinhamento 

axial ao eixo crânio / caudal do corpo vertebral 

[17]. O número (N = 8,64) de amostras foram 

determinados em função de variáveis 

quantitativas para uma população infinita [18], 

pela Equação 1.  
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valor critico para o grau de confiança 

desejada (usualmente: 1,96 (95%)), média do 

desvio padrão (SD =1,80 MPa) e média do erro 

padrão  (SE = 1,2 MPa) [19]. Adotou-se o 

número amostral mínimo N = 10 / grupo normal, 

osteopênico e osteoporótico (total N = 30 

indivíduos). 

Cadáveres selecionados com causa morte 

conhecida, intervalo de 12h pós-óbito, idade 

superior a 21 anos e excluídos caso diagnóstico 

de doenças infectocontagiosas, histórico de 

traumatismos, deformidades, anomalias, 

neoplasias, lesões ou sinais de cirurgias na região 

torácico-lombar e deformações ou excessiva 

camada de tecido adiposo nos pés. 

Medidas de QUS no calcâneo realizadas  pelo 

equipamento de ultrassonometria Aquilles 

Insight (GE MEDICAL SYSTEMS LUNAR®) 

individualmente três (03) vezes no pé esquerdo e 

direito, optando-se pela media geral entre eles.  

As extrações dos segmentos vertebrais 

ocorreram na posição decúbito dorsal e  

localização  das vértebras interesse (L5 até T10)  

mediante inserção de uma agulha cirúrgica nos 

discos intervertebrais adjacentes. Utilizou-se 

ferramental cirúrgico apropriado para separar e 

dissecar a partir dos discos.  As vértebras foram 

armazenadas em freezer horizontal (comercial) a 

-20ºC  para evitar o aquecimento excessivo do 

tecido, esmagamento ou cisalhamento das 

trabéculas no momento da penetração no eixo 

axial do corpo vertebral pela broca trefina 

(diâmetro interno de 10 mm) [20], acoplado a 

uma furadeira de bancada (em baixa rotação) 

para retirada dos corpos de prova de ossos 

trabeculares. 

As faces superiores e inferiores (axiais) dos 

corpos de prova cortados (disco diamantado) 

ortogonalmente para obter o paralelismo até 

alcançar as medidas padrão de (20x10) mm 

(Figura 1). Medula óssea retirada com aplicação 

de soro fisiológico (cloreto de sódio 0,9%) e 

armazenados em frasco âmbar (proteção contra 

degradação da luz) em temperatura de 

refrigeração (4°C). 

 

Figura 1 - Corpos de prova (20x10) mm  sem medula 

óssea da região L1, classificadas como osso trabecular 

normal, osteopênico e osteoporótico. 

 

Os corpos de prova foram umedecidos em 

soro fisiológico e mantidos na condição de 

temperatura ambiente (20°C) por 1 hora para 

análise no microtomógrafo (µCT) de raios-X de 

bancada SkyScan 1172 de alta resolução 

(SKYSCAN®. Kontich - www.skyscan.be). Os 

procedimentos de calibragem do µCT realizados: 

fonte de energia em 59 KeV; corrente 165 µA;  

filtro de alumínio 0,5 mm; incremento de rotação 

de 0,18 (total de 180°); exposição de 500 ms;  

resolução do tamanho de pixel de 8,88 µm; 

tempo médio de 1h para varredura (seções 

transversais em função da altura). 

As imagens digitais geradas em formato TIF 

(Figura 2a),  tamanho de arquivo de 2,54 Mb, 

dimensão média de 2000x2000x1336 pixels e 

intensidade de 8 bits.  O programa de 

reconstrução NRecon versão 1.6.6 

(www.skyscan.be) gerou-se em média 2000 

reconstruções (fatias tomográficas transversais) 

em BMP (Figura 2b) por amostra óssea, tamanho 

médio de arquivo da ordem de 16.5 Gb, 

dimensão média de 1632x1632x1556 pixel cada. 

A partir das fatias binarizadas reconstruídas 

(Figura 2b) e organizadas em pontos de voxel, 

foi possível criar um modelo 3D (Figura 2c) do 

volume de interesse (VOI) e determinar  o 

parâmetro de porosidade total desejado. 

 a) b)  c)  

Figura 2 - Imagens microtomográficas: a) 

Escaneamento do corpo de prova de osso trabecular 

de vértebra humana, classificada como normal; b) 

Fatia binarizada reconstruída (2D); c) Modelo 3D das 

fatias . 

Porosidade total (Po/TV) é fração  de todos os 

poros abertos e fechados,  definidos como 
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porcentagem de poros contidos no volume de 

interesse (VOI), determinado através da 

contagem total voxels (sólidos) e espaços vazios 

(tons de preto) da amostra binarizada no VOI da 

seção transversal (2D) e pelo  método “marching 

cubes” da amostra binarizada no VOI (3D) [21]. 

Para a descrição das amostras e análise dos 

dados quantitativos (grandezas específicas ou 

variáveis contínuas), realizou-se a estatística 

descritiva: média (M), erro padrão da média (SE) 

e coeficiente de variação (VC) para os números 

casos (N = 30) dos grupos normais, osteopênicos 

e osteoporóticos (Tabela 1).  

Nas comparações entre os grupos para a 

inferência da diferença das médias das variáveis 

para amostras independentes e com distribuição 

não paramétrica utilizou-se a prova Kruskal-

Wallis, e caso significante, as diferenças entre as 

médias de cada grupo (aos pares) foram 

discriminadas pelo teste de Comparações 

Múltiplas por Tukey Kramer HSD (“Tukey's 

honest significance difference - HSD”). Nas 

comparações entre os grupos independentes e 

com distribuição paramétrica utilizou-se  análise 

de variância (ANOVA) e o teste de Tukey 

(“Tukey's honest significance difference - 

HSD”), respectivamente. 

3. Resultados 

Com base nos parâmetros histomorfométricos 3D 

[3], obtidos pelos softwares CTAn das imagens 

tomográficas [22], foi possível analisar pela 

estatística descritiva, teste ANOVA e análise de 

comparações múltiplas por Tukey Kramer HSD 

(Tabelas 1-3) os resultados da Po/TV da 

microarquitetura trabecular de vértebras 

humanas. 

a)  b)  c)  

Figura 3 - Reconstrução 3D: (a) normal; b) 

osteopênico;   c) osteoporótico. 

 

Tabela 1 - Valor médio da fração de porosidade (3D) 

dos grupos avaliados. 

Po/TV 

  
M (%) SE (%) VC (%) N 

N
o

rm
a

l T12 89,023 0,945 3,356 10 

L1 89,218 0,876 3,105 10 

L4 88,434 0,923 3,299 10 

Média 88,891 0,772 2,747 10 

O
st

eo
p

ên
ic

o
 

T12 92,160 0,360 1,234 10 

L1 93,200 0,563 1,909 10 

L4 93,166 0,449 1,523 10 

Média 92,842 0,406 1,384 10 

O
st

eo
p

o
ró

ti
c
o
 

T12 92,815 0,979 3,337 10 

L1 93,264 0,489 1,658 10 

L4 92,537 0,904 3,089 10 

Média 92,872 0,705 2,400 10 

 

Tabela 2 - Análises das comparações da fração de 

porosidade óssea total (Po/TV) pelos teste ANOVA e 

comparações múltiplas por Tukey Kramer HSD 

ANOVA 
Comparações múltiplas por  

Tukey Kramer HSD 

p  Grupos p  

   Normal Osteopênico 0,001 * 

0,0001 * Normal Osteoporótico 0,001 * 

  Osteopênico Osteoporótico 0,999  

* = diferença significativa.  Entre p = 0.01 a 0.05 

significativos; p = 0.001 a 0.01 muito significativos; 

p<0.001 extremamente significativos. Paramétrico    

(p > 0,05) e Não Paramétrico (p < 0,05). 

4. Discussão dos Resultados 

Os valores das médias e erros padrão (Tabela 

1) da Po/TV entre os segmentos vertebrais (T12, 

L1 e L4) são maiores no grupos osteoporóticos, 

intermediários no osteopênicos e menores no 

normais. Separados por regiões vertebrais os 

maiores estão coincidentemente na L1 dos grupos 

normais, osteopênicos e osteoporóticos. Os 

menores nas vértebras L4 dos grupo normais, T12 

osteopênicos e L4 osteoporóticos. Os coeficientes 

de variação foram muito baixos para todos os 

segmentos vertebrais. 

Pelo teste ANOVA (Tabela 2), apresentou  

diferenças muito significativas entre os grupos 

normais, osteopênicos e osteoporóticos. Já no 

teste de  comparações múltiplas pelo método 

Tukey Kramer HSD (Tabela 2),  houve 

diferenças muito significativas entre o grupo 

normal / osteopênico e normal / osteoporótico. 
Tal situação pode ser justificada devido a maior  

densidade mineral e resistência óssea do osso 

trabecular do calcâneo em indivíduos saudáveis 

quando comparados com osteopênicos e 

osteoporóticos. Uma hipótese da inexistência  de 

diferenças significativas entre osteopênico para 

osteoporótico, está na imprecisão QUS em 

definir o ponto de transição. 
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5. Conclusão 

A técnica de µCT possibilitou analisar a 

microarquitetura trabecular (histomoformetria 

3D) de vértebras humanas (cadáveres), a partir 

da  reconstrução de imagens microtomograficas.  

Os resultados das diferenças significativas da 

fração total de porosidade entre os grupos de 

ossos trabeculares normais, osteopênicos e 

osteoporóticos das vértebras, classificados  pela 

ultrassonometria de calcâneo, indicam este 

parâmetro  na análise de qualidade óssea e risco 

de fratura associada a osteoporose na pratica 

clínica. 
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Resumo – Este trabalho consiste no desenvolvimento de uma ferramenta que terá como objetivo o auxílio à 
análise de imagens microscópicas de fibras musculares para o diagnostico de anomalias da atividade 
mitocondrial, baseado na execução de uma sequência de operações de processamento de imagens desenvolvidos 
em um trabalho anterior, além do aprimoramento desse sistema para auxílio ao diagnóstico e práticas 
laboratoriais parametrizando níveis de anomalia. A ferramenta desenvolvida realiza a integração de diversos 
procedimentos de processamento e registro de imagens, implementados em diferentes plataformas e com 
diferentes bibliotecas. O resultado mostrou-se satisfatório, no sentido de que a ferramenta viabiliza a utilização 
do processo pelo usuário especialista de forma amigável e eficiente. 
Palavras-chave: Processamento Digital de Imagens Médicas, Diagnóstico Assistido por Computador 

 

1. Int rodução 

No diagnóstico baseado em avaliação de imagens 
histológicas, busca-se estudar as alterações 
ocasionadas pela presença de uma anomalia nas 
células individualmente ou na organização do 
tecido. As características mais importantes 
procuradas na imagem estão relacionadas com a 
sua morfologia, bem como com sua composição. 
Dessa forma, possuindo exemplos de imagens 
histopatológicas, é possível determinar 
características que definem um organismo 
doente. 

As fibras musculares são responsáveis pela 
contração e geração de força, e em humanos, elas 
são predominantemente classificadas em quatro 
tipos (1, 2A, 2B e 2C) de acordo com as suas 
diferentes características contráteis: velocidade, 
força de contração e a resistência à fadiga. A 
classificação das fibras musculares pode ser 
realizada com base nas análises histoquímicas, 
reação histoenzimológica da adenosina 
trifosfatase (ATPase), que permite diferenciar 
cada tipo de fibra de acordo com a coloração da 
mesma, da mais clara até a mais escura.  

A fim de estudar e identificar a estrutura e 
função de tecido muscular esquelético humano 
saudável/doente, algumas medições de atributos 
das fibras musculares, tais como o diâmetro 
mínimo e a composição dos tipos de fibras são 
alguns dos dados fundamentais para avaliar a 
qualidade do músculo [1]. Além disso, existem 
outros métodos de avaliação do tecido muscular, 
tais como: reação histoenzimológica da enzima 
succinato desidrogenase (SDH) e enzima 
citocromo c oxidase (COX), que fornecem 

informações adicionais como a intensidade da 
atividade mitocondrial, auxiliando na 
identificação de alterações morfológicas, como 
os que ocorrem nas doenças mitocondriais. 
Exemplos de imagens de microscopia de cortes 
seriais de tecido muscular que foram expostas à 
reação de SDH e COX podem ser observadas na 
Figura 1. 

 

  
Figura 1. Exemplo de imagens de microscopia 

da biópsia do músculo esquelético com a reação 
das enzimas SDH e COX respectivamente. 
 
Tradicionalmente, procedimentos de 

pesquisa e diagnóstico histopatológico de 
imagens microscópicas, obtidas de amostras em 
exames convencionais, são realizados 
principalmente por meio da avaliação visual das 
lâminas por especialista. Como resultado, tais 
procedimentos de avaliação tornam-se muitas 
vezes um processo árduo e sujeito a variação de 
um especialista para outro, dependendo bastante 
da experiência do mesmo [2]. Além dessas 
questões, a grande quantidade de lâminas e 
parâmetros a serem analisados são fatores 
relevantes, podendo interferir no tempo e 
qualidade das análises, bem como na geração de 
um diagnóstico conciso [3]. 

Atualmente, uma gama de aplicações 
computacionais está disponível, com rotinas que 
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permitem processar, analisar, avaliar imagens, 
com funcionalidades de contagem de células e 
núcleos até tarefas mais complexas de 
classificação de regiões de interesse. Os Sistemas 
de Apoio ao Diagnóstico (SADs) estão se 
tornando cruciais na análise de imagens, 
fornecendo resultados imediatos de uma forma 
objetiva e consistente, reduzindo assim a carga 
de trabalho. Estudos frequentes na área de 
imagens médicas que apresentaram diferentes 
ferramentas computacionais de auxílio ao 
diagnóstico [4, 5] demonstraram que o uso destas 
ferramentas como um mecanismo gerador de 
segunda opinião promove um aumento na 
precisão dos diagnósticos. 

Este projeto consiste no desenvolvimento de 
um sistema de auxílio à análise de imagens de 
fibras musculares para o diagnóstico de 
anomalias da atividade mitocondrial, baseado na 
execução de uma sequencia de métodos de 
processamento (segmentação, extração de 
características e registro) de imagens 
desenvolvidos em um trabalho anterior [6]. Estes 
métodos permitem identificar, classificar e 
extrair medidas das fibras musculares, de acordo 
com seus respectivos tipos, em cortes corados 
com a técnica histoenzimológica da ATPase. 
Após a segmentação, identificação e 
classificação das fibras musculares, é realizado o 
registro utilizando as imagens de ATPase e 
imagens obtidas a partir de duas outras técnicas: 
reação de SDH e atividade da enzima COX.  

Porém, para a aplicação efetiva dos métodos 
desenvolvidos, se fez necessário o projeto e a 
implementação de uma ferramenta capaz de 
integrar todo o processo de forma amigável com 
o usuário especialista do domínio. O objetivo 
deste projeto consistiu na modelagem e  
implementação de tal ferramenta de análise, de 
forma a se obter no final um ambiente interativo 
de análise com intuito de agilizar, e aumentar a 
qualidade dos diagnósticos baseados em imagens 
microscópicas de fibras musculares, reduzindo 
assim o alto esforço manual repetitivo requerido 
para tal tarefa. 

2. Metodologia 

O projeto foi desenvolvido em colaboração com 
a equipe do Laboratório de Neurologia Aplicada 
e Experimental do Departamento de 
Neurociências e Ciências do Comportamento da 
FMRP-USP, onde alguns especialistas 
pesquisadores colaboraram para a especificação 
do sistema. 

O projeto do sistema foi realizado utilizando 
a técnica evolucionária de prototipagem prevista 
na Engenharia de Software, na qual se 
desenvolve um plano rápido, seguido pela 
modelagem e implementação de uma versão 
preliminar com foco nos aspectos visuais de 
interação do usuário, seguido da construção de 
um protótipo funcional. Com este protótipo, são 
realizados testes e uma nova análise é gerada 
sobre os resultados obtidos, produzindo um 
refinamento dos requisitos e a consequente 
implementação de um novo protótipo, num ciclo 
de aperfeiçoamentos, até que se chegue à versão 
final do sistema. 

Para realizar a implementação computacional 
do sistema, foi utilizada a linguagem de 
programação C++ no ambiente de 
desenvolvimento Visual Studio 2012 junto com o 
Qt5 framework  através do seu plugin  de 
integração. Para o processamento de imagens 
foram utilizadas as seguintes bibliotecas: 

1. OpenCV, uma biblioteca gratuita 
(licença BSD) utilizada para processamento de 
imagens, com interfaces para as linguagens C, 
C++, Java e Python;  

2. SDC Morphology Toolbox, também 
conhecida como mmorph, uma biblioteca que 
oferece interface para C++, Python e 
MATLAB, utilizada para segmentação de 
imagens, reconhecimento de padrões e análise 
morfológica de imagens; 

3. ITK, uma biblioteca de código aberto 
que oferece suporte para segmentação e registro 
de imagens; 

4. Qt5 framework, também um projeto de 
código aberto, é um framework multi-
plataforma que prove suporte para criação de 
interfaces para usuários. 

3. Processamento das Imagens 

Os métodos descritos nesta seção foram 
desenvolvidos em [6] e fazem parte de uma 
metodologia criada para identificar, classificar e 
extrair medidas das fibras musculares de acordo 
com seus respectivos tipos (1, 2A e 2B) em 
cortes com a técnica da ATPase. Após a 
identificação e classificação das fibras 
musculares, foi implementada uma metodologia 
que realiza o registro das imagens de ATPase 
com as imagens obtidas a partir das técnicas de 
SDH e COX. 
Pré-processamento: As imagens histológicas 
provenientes de reações com enzimas usualmente  
possuem artefatos e ruídos provenientes da sua 
aquisição. Para contornar este problema, foi 
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realizada a conversão da imagem de ATPase em 
níveis de cinza seguida pela utilização do filtro 
de mediana para a suavização da imagem e 
diminuição dos ruídos, sem perda dos contornos 
ou pequenos detalhes.  
Segmentação: Para a segmentação das fibras 
musculares esqueléticas, foi utilizado o método 
de limiarização, que possibilita a separação dos 
diferentes tipos de fibra. Estes limiares não 
podem ser valores fixos, uma vez que a variação 
dos níveis de cinza mudam em cada imagem. 
Portanto, foi necessário a aplicação de um 
procedimento que definiu limiares específicos 
para cada imagem. A abordagem de watershed, 
apesar de ser simples, foi a que apresentou maior 
taxa de precisão. 
Classificação: Na classificação das fibras 
musculares, a abordagem avaliada com maior 
sucesso foi a divisão dos limiares extraídos do 
histograma da imagem, ou seja, dado os limiares 
(T1, T2,..., Tn), as fibras com intensidade de 
cinza entre 0 e T1 foram classificadas como do 
tipo 1 (mais claras), as fibras que se encontram 
entre T1 e Tn são do tipo 2B e as fibras 
localizadas entre Tn e 255 do tipo 2A (mais 
escuras). Ilustra-se na Figura 2 uma imagem após 
os procedimentos de segmentação e 
classificação. 

 

  
Figura 2. Classificação das fibras: em verde são 
fibras do tipo 1, vermelho do tipo 2B e em azul 

do tipo 2A 
 

Extração de medidas de atividade enzimática: 
O método utilizado em [6] para caracterizar a 
atividade enzimática de cada tipo de fibra, foi a 
sobreposição dos contornos resultantes da 
segmentação e classificação da imagem de 
ATPase, afim de identificar as fibras 
correspondentes na imagem alvo (COX ou 
SDH), podendo assim ser possível calcular suas 
atividades enzimáticas, baseada nos contornos 
provenientes da imagem de ATPase. Para 
realizar a sobreposição foi utilizado um conjunto 
de pontos que identifiquem o centroide de cada 
fibra em uma imagem base, relacionando-se com 
um outro conjunto de pontos que identifica os 
centroides das fibras na imagem alvo, assim 
identificando a fibra correspondente em cada 
imagem.  

Registro: Foi adotado o método de registro não-
rígido [7] a fim de obter resultados adequados do 
processo. Então, uma vez que se tem os pontos 
de referencia na imagem alvo e na imagem base, 
é aplicado o registro elástico. Como resultado 
desta sequencia de rotinas, é gerado a imagem 
registrada e as medidas de níveis de atividade 
enzimática para cada fibra, de cada  tipo. 

4. Resultados 

Na fase de modelagem do sistema, foi idealizada 
uma interface que pudesse atender a todos os 
requisitos previstos para a ferramenta com ênfase 
na construção de uma interface com altos 
padrões de usabilidade, preenchendo desta forma 
o requisito não funcional de facilidade de uso. 
Pensando também no requisito não funcional de 
tempo de resposta, foi decidida a implementação 
desta ferramenta utilizando o conceito de 
Threads para que o usuário pudesse efetuar 
diferentes análises concorrentemente, 
diminuindo ainda mais o tempo necessário para 
processamento das imagens de fibras musculares. 

Para implementar a análise estrutural da 
imagem de ATPase, foi necessário realizar a 
integração dos três primeiros métodos descritos 
na seção 3, de forma que dada uma imagem 
ATPase de entrada, após o pipeline de pré-
processamento, segmentação e classificação, é 
obtida uma imagem com suas fibras classificadas 
e segmentadas. Para a implementação do registro 
da imagem ATPase com a imagem COX, assim 
como o registro da imagem ATPase com a 
imagem SDH, com as respectivas análises, foi 
necessária a realização da análise estrutural da 
imagem ATPase, além da integração com os 
métodos de registro e extração de medidas de 
atividade enzimática.  

A seguir, foram realizadas a implementação, 
testes e refinamento desta ferramenta de análise, 
de modo a se obter um produto final capaz de 
diminuir o tempo requerido para executar as 
tarefas, além de aumentar sua qualidade. 

Na tela principal da ferramenta de análise de 
fibras musculares, o usuário pode selecionar  
cada uma das três imagens (ATPase, COX e 
SDH) e executar a análise da imagem ATPase, o 
registro da imagem ATPase com a imagem COX 
e o registro da imagem SDH. Uma vez 
executadas as rotinas associadas a estes casos de 
uso, a tela que exibe os resultados desta análise, 
ilustrada pela Figura 3, aparecerá. 

Feito isto, a ferramenta de análise executará 
o processamento da imagem de ATPase e o 
pipeline de segmentação com sua respectiva 
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imagem de SDH ou COX. Uma vez terminada a 
execução das rotinas associadas a este caso de 
uso, será aberta outra janela com os resultados da 
análise de atividade enzimática e registro destas 
imagens, como ilustrado na Figura 4. 

 

 
Figura 3. Tela de resultado da análise estrutural 

da imagem de ATPase. 
 
 

 
Figura 4. Tela de resultados de análise de 

atividade enzimática e registro. 
 

5. Conclusões 

O desenvolvimento deste trabalho permitiu o 
acesso dos profissionais da saúde aos métodos de 
análise de fibras musculares esqueléticas 
desenvolvidas em [6], por meio da construção de 
uma ferramenta de análise de fibras musculares 
capaz de integrar os métodos referidos 
anteriormente em um ambiente interativo de 
análise tornando possível a real aplicação do 
trabalho no nicho para o qual foi desenvolvido. 

Ainda há melhorias e necessidades a serem 
preenchidas neste contexto, mas, de maneira 
global, os resultados obtidos indicam que esse 
estudo pode contribuir para a análise do tecido 
muscular de maneira rápida, se comparado com a 
análise manual feita por especialistas, atingindo 
valores de precisão que permitem a aplicação dos 
métodos propostos de acordo com as exigências 
de cada contexto de estudo. O ganho de tempo e 
de esforço no processamento e análise das 
imagens de fibras musculares permite a 
utilização em larga escala das imagens, elevando 
a patamares mais altos a produtividade e a 
confiabilidade dos processo de estudo 
diagnóstico. 
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Resumo – Este artigo tem como objetivo apresentar todo o processo de desenvolvimento e confecção de um 

Simulador de Modo T, mostrando os estágios necessários para sua construção e os resultados adquiridos com 

experiências práticas. O Simulador de Modo T tem como objetivo, de um modo mais compactado, simular a 

Modo T dos aparelhos auditivos para que assim proporcione acessibilidade para o desenvolvimento e estudos da 

tecnologia de Aro Magnético para deficientes auditivos, apresentando com clareza e sem que haja distorção na 

interpretação dos resultados obtidos pelos desenvolvedores.  

Palavras-chave: Aparelho Auditivo, Deficiência Auditiva, Modo T, Aro Magnético. 

1. Introdução 

Deficiência auditiva é a incapacidade que um 

indivíduo tem de ouvir sons abaixo de 40 

decibéis [5, 8]. No Brasil, segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, há 

aproximadamente 9,7 milhões de pessoas com 

deficiência auditiva [10]. Com isso, faz-se 

necessário o uso de dispositivos a fim de 

melhorar o processo de comunicação das pessoas 

com essa deficiência. Um recurso recomendado 

por profissionais da saúde para este fim é o uso 

do aparelho auditivo (AA). Porém, a qualidade 

do serviço desses aparelhos em ambientes com 

grande taxa de ruídos é pouco satisfatória [13, 

14]. Visando acabar com esse problema, foi 

desenvolvida uma tecnologia denominada Aro 

Magnético (AM), que realiza a filtragem de sons 

em ambientes ruidosos e transmite-os como 

ondas magnéticas [8, 9, 11, 15].  

O princípio de funcionamento do AM, como 

se apresenta na Figura 1, baseia-se em captar o 

sinal de áudio que se tem interesse em transmitir 

e conectá-lo ao amplificador de som. Depois de 

amplificado e filtrado, o som é enviado para uma 

bobina de indução. A recepção do sinal é 

realizada pela bobina T existente em grande parte 

dos AA, não havendo necessidade de adaptação 

dos aparelhos [6, 15]. 

 

 

Figura 1 - Diagrama de blocos do Aro Magnético. Adaptado 

de [11]. 

 

Entretanto, a fabricação do AA é especifica  

à necessidade de cada pessoa com deficiência 

auditiva, pois a aparelho é moldado, projetado e 

configurado para o conforto daquele paciente, 

sendo o seu uso individual e intransferível [2]. 

Diante deste contexto, para realizar os testes 

durante o desenvolvimento do AM, seria 

necessário que cada desenvolvedor do projeto 

tivesse o seu próprio AA.  
Visando eliminar esse problema, 

desenvolveu-se o Simulador de Modo T (SMT), 

cujo funcionamento é similar a um AA que 

possua a bobina T, permitindo a realização de 

testes do AM.  

2. Metodologia 

2.1. Modo T ou Modo Bobina do AA 

Para a construção do equipamento foi utilizada 

como referência a norma IEC 601118-4 [12], que 

diz respeito ao AA e suas características, tais 

como: transmissão de dados por ondas 

magnéticas, frequências de operação, parâmetros 

de filtros e bobinas internas. 
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No diagrama de blocos da Figura 2, 

apresenta-se um escopo sobre a configuração do 

modo T em AA. 

 

 

Figura 2 - Diagrama de blocos do Modo T de um AA 

comercial. Adaptado de [1]. 

 
A bobina de indução (1) é a responsável por 

captar o sinal que está sendo transmitido por um 

campo magnético, convertendo-o em sinal 

elétrico. O sinal que é captado do campo 

magnético pela bobina é muito baixo, e então, o 

sinal elétrico que sai da bobina é enviado para 

um amplificador (2), que irá tratá-lo e amplificá-

lo. Após a amplificação, o sinal é encaminhado 

para uma seção de filtragem (3), que, segundo a 

norma IEC 60118-4, as faixas de frequência com 

que o sinal deve sair do aparelho devem estar 

entre 75Hz e 6,5kHz para que não prejudique ou 

dificulte a audição do usuário [12]. E por fim, o 

sinal já totalmente tratado é transmitido para a 

saída de áudio (4) do AA. 

2.2. Simulador de Modo T 

O SMT possui o mesmo princípio de 

funcionamento do Modo T dos AA, entretanto, 

com um modo de amplificação a mais, como 

pode ser visualizado no diagrama de blocos do 

SMT (Figura 3). 

 

 

Figura 3 - Diagrama de blocos do SMT, cujo sistema de 

amplificação difere do Modo T de um AA comercial por 

apresentar dois estágios. 

 

O primeiro estágio a ser compreendido é a 

captação do sinal feita por uma bobina. A bobina 

utilizada no SMT (Figura 4) foi uma bobina 

interna de um relé comercial, não sendo a mesma 

que o AA possui, todavia, seu funcionamento é 

similar, não causando alterações no sistema.  

 

 

Figura 4 – Exemplo de bobina interna de um relé, utilizada 

na construção do SMT [7]. 

 
A parte de amplificação que o AA tem no 

seu modo T, foi adaptada para o simulador, que 

possui duas partes de pré-amplificação distintas, 

como se pode notar na Figura 3. A primeira parte 

amplifica o sinal que recebe da bobina, porém o 

ganho desse estágio de amplificação é controlado 

por um potenciômetro. A segunda parte de 

amplificação é um estágio para prevenir algum 

problema de funcionamento do primeiro estágio 

e para padronizar a inicialização do equipamento 

[3]. 

Ao entrar na região de campo magnético, o 

simulador deve ter seu primeiro estágio de 

amplificação zerado (potenciômetro no seu valor 

mínimo). Com isso, o usuário não corre o risco 

de um surto na saída de áudio, tendo apenas 

como ganho total do sistema o ganho fixo da 

última etapa. Com o decorrer do procedimento 

de teste, o usuário ajusta a amplificação 

conforme sua necessidade. 

Ambos os estágios de amplificação foram 

projetados com amplificadores operacionais 

OPA4227 por causa de sua alta precisão e baixo 

ruído [4]. Na Figura 5, apresenta-se a 

configuração do circuito elétrico para o 

desenvolvimento dos pré-amplificadores do 

SMT. 

 

 

Figura 5 - Configuração elétrica para a pré-amplificação do 

sinal de áudio do SMT [3]. 

 
A configuração adotada foi a denominada de 

circuito amplificador inversor. Vin é o sinal de 

entrada do circuito e o Vout é o sinal de saída. Os 
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resistores (Rin e Rf) associados ao amplificador 

são responsáveis pelo ganho do estágio de 

amplificação do sinal dado pela Equação 1, onde 

Avf é o ganho final do circuito [3].  

 

Ri

Rf
Avf    (1) 

  

Para o circuito de pré-amplificação fixa, o 

ganho adotado foi de Avf = 10. Para o circuito de 

pré-amplificação controlada, no lugar do resistor 

Rf foi colocado um potenciômetro para que o 

ganho fosse controlado. 

A etapa de filtragem do sinal foi 

desenvolvida por meio dos softwares de 

simulação Tina TI e Filter Pro, da Texas 

Instruments Inc. e seguem a norma IEC 60118-4 

[12]. 

As principais características do filtro passa-

faixa do circuito foram: 4ª ordem, Butterworth e 

com frequências de corte de 75Hz e 6,5kHz. 

Tem-se, na Figura 6, a apresentação do esquema 

elétrico do filtro utilizado no SMT. Os 

amplificadores operacionais que compõe o filtro 

também foram os OPA4227 [4]. 

 

 
 

Figura 6 - Esquema elétrico do filtro passa-faixa (75Hz e 

6,5kHz) de 4ª ordem, Butterworth, utilizado no SMT. 

 

Os resistores (R1 a R12) e capacitores (C1 a 

C6) são responsáveis por ajustar a frequência de 

corte do filtro. No caso específico do simulador, 

foi desenvolvido um filtro passa-alta, com 

frequência de corte de 75Hz e um filtro passa-

baixa com frequência de corte de 6,5kHz, 

obtendo ao final um circuito passa-faixa com as 

correspondentes frequências de corte [3].  

Por fim, a saída de áudio para o SMT pode 

ser uma caixa de som de baixa ou de alta 

potencia ou também fones de ouvidos. 

Especificamente para o SMT foi adicionado à 

saída de áudio um conector do tipo P2. Logo, 

todo instrumental de áudio que possui esse 

conector pode ser ligado ao SMT e reproduzir os 

sinais de áudio. 

3. Resultados 

O protótipo final do SMT pode ser visualizado 

na Figura 7.  

 

 

(a)    (b) 

Figura 7 – Protótipo do SMT desenvolvido. (a) Vista 

frontal. (b) Vista superior, na qual é possível observar o 

potenciômetro referente ao sistema de amplificação 

controlada, a saída de áudio com o conector P2 e o LED à 

esquerda que indica se o protótipo está ligado ou desligado. 

 

A partir de uma simulação no software Tina 

TI, o sinal de saída do SMT, quando inserido 

em um campo magnético, pode ser 

observado na Figura 8. Para os testes, foi 

utilizado apenas um transmissor (dispositivo 

de som) e apenas um receptor (aparelho de 

modo T). 
 

 

Figura 8 – Sinal de saída simulado por meio do Tina TI do 

SMT inserido em um campo magnético. 

 

Em relação às frequências de corte do filtro, 

notou-se a construção adequada aos padrões 

normativos (75Hz e 6,5kHz). Na Figura 9, 

podem ser visualizados as frequências 

(Frequency) de corte e os ganhos (Gain) do filtro 

presente no SMT. 
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Figura 9 - Curva de transferência do filtro do SMT. 

4. Conclusões 

Apesar do SMT tratar todo o sinal de modo 

analógico, que possui certas taxas de ruídos, foi 

possível verificar a eficiência da recepção do 

sinal feita pela bobina de indução, uma vez que o 

sinal de saída do simulador foi totalmente 

reconhecível com a voz do locutor (transmissão 

de áudio) não sendo alterada pelo alto falante na 

saída do SMT e sem quaisquer tipos de ruídos 

brancos que possam interferir no sinal final ou 

prejudicar a saúde auditiva do usuário. Portanto, 

foi possível desenvolver o SMT com 

características semelhantes ao Modo T do AA.  

O SMT também é oportuno para instaladores 

do equipamento AM e organizadores de eventos 

em locais onde o contenham, sendo capaz de 

auxiliar na verificação de funcionamento do 

sistema, localização de fontes de interferência e 

verificação de cobertura [9]. 
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Resumo – Este artigo apresenta um algoritmo para a detecção de sirenes de veículos de emergência em sinais de
áudio, objetivando auxiliar deficientes auditivos na condução de seus veículos, reduzindo a dependência da sinali-
zação luminosa para a identificação dos veículos de emergência. O algoritmo proposto baseia-se na técnica PYIN
de estimação de tonalidade, em conjunto com um classificador SVM de kernel linear. Para a avaliação criou-se uma
base de dados de sinais de áudio com 48 amostras de aproximadamente 12 a 24 segundos cada, representativas de
diferentes situações reais. As taxas de verdadeiros positivos e falsos positivos, obtidas a partir da análise ROC do
algoritmo, foram de 83% e 14%, respectivamente.
Palavras-chave: Sirenes, detecção, PYIN, SVM.

1. Introdução
A deficiência auditiva grave (aquela em que o in-
divíduo não consegue ouvir, ou tem grande dificul-
dade para tal) atinge 2,1 milhões de brasileiros [4].
E desse universo, 10 mil são motoristas habilitados
[6].

Por causa da dificuldade auditiva, a sinalização
auditiva (sirene) feita por veículos de emergência
em atendimento (ambulâncias, carros de polícia ou
bombeiros) fica prejudicada e os motoristas defici-
entes auditivos dependem somente da sinalização
visual (luzes, giroflex) para perceber a aproximação
desses veículos e facilitar passagem, o que pode pre-
judicar a prestação do serviço de emergência.

Assim, desenvolveu-se um algoritmo capaz de
identificar a presença de sirene em um sinal de áu-
dio. Características fundamentais buscadas no de-
senvolvimento do algoritmo foram: baixa comple-
xidade computacional e pouco atraso entre a entrada
do sinal e o resultado da detecção. Buscaram-se tais
características, de forma a: possibilitar o uso do al-
goritmo em um dispositivo móvel (ex: smartphone
ou outro sistema embarcado) e efetuar a classifica-
ção em tempo real do sinal capturado, ou seja, de-
tectar a presença de sirene no momento de sua ocor-
rência (ou com o menor atraso possível). O desen-
volvimento se deu em ambiente MATLAB.

2. Fundamentação teórica
2.1. Sirenes
No Brasil, existe normatização acerca de ambulân-
cias [5] baseada em norma norte-americana [1], tra-
tando inclusive sobre o sistema sonoro de sinaliza-

ção (sirene). Destacam-se aqui as seguintes carac-
terísticas que são obrigatórias no sistema de sinali-
zação sonora e que foram utilizadas no desenvolvi-
mento do algoritmo: o sistema sonoro deve apresen-
tar pelo menos os três modos de sirene: modo contí-
nuo (wail), modo intermitente (yelp), modo manual;
a frequência fundamental deve estar contida entre
500 Hz e 2000 Hz; a variação em frequência deve
cobrir pelo menos uma oitava.

No modo contínuo, a frequência fundamental
deve variar de 10 a 18 vezes por minuto; no modo
intermitente ela deve variar de 150 a 200 vezes por
minuto; já no modo manual a variação em frequên-
cia está condicionada ao acionamento de um botão
- o botão acionado aumenta a frequência, caso con-
trário, a frequência diminui.

Neste trabalho, assumiu-se que as características
das sirenes dos outros veículos de emergência (car-
ros de polícia e bombeiros) são similares.

2.2. PYIN
O algoritmo PYIN [7] é um estimador de tona-
lidade (frequência fundamental) baseado no algo-
ritmo YIN [3], que implementa uma filtragem por
HMM (Hidden Markov Model) [2] para melhorar a
estimativa de tonalidade.

O algoritmo YIN [3] se baseia na autocorrela-
ção do sinal cuja tonalidade deseja-se estimar, im-
plementando as seguintes operações principais para
melhorar a estimativa: (1) o cálculo da soma dos
quadrados das diferenças entre o sinal e a sua ver-
são atrasada, dado pela Equação 1, onde x é o sinal
de interesse, τ é número de amostras de atraso, W
é o tamanho da janela de sinal e dt(τ) o resultado
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da soma no instante t; e (2) a normalização dessa
soma, dada pela Equação 2.

Ao final da segunda etapa, estima-se a tonali-
dade do sinal de entrada x, para o instante de tempo
t. Essa estimativa é proporcional a 1/τmin, em que
τmin satisfaz a relação dada pela Equação 3.

dt(τ) =
W∑
j=1

(xj − xj+τ )
2 (1)

d′t(τ) =


1 , se τ = 0

dt(τ)

1/τ
∑τ

j=1 dt(j)
, se τ > 0

(2)

d′t(τmin − 1) < d′t(τmin) < d′t(τmin + 1) (3)

O algoritmo PYIN utiliza-se dos valores calcula-
dos pela Equação 2 e, ao invés de calcular um τmin
como indicado, existe uma etapa da filtragem ante-
rior a esse cálculo. Essa filtragem se dá por HMM,
em que os estados do modelo são o conjunto de su-
bintervalos dentro de todo o intervalo de frequência
considerado. Tal filtragem reduz consideravelmente
estimativas erradas que seriam dadas por YIN, como
pode ser visto na Figura 1. Percebe-se pela Figura
1 que as estimativas erradas (picos) nas estimativas
do algoritmo YIN (gráfico superior), são ou elimi-
nados, ou reduzidos no algoritmo PYIN (gráfico in-
ferior).
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Figura 1. Comparativo entre estimativas de
YIN e PYIN.

3. Algoritmo desenvolvido
A Figura 2 descreve o algoritmo desenvolvido para a
detecção de sirenes. A primeira etapa é a estimativa
de tonalidade a partir do PYIN para uma janela de
768 amostras, tomadas a uma taxa de 20 kSPS (k
amostras por segundo), do sinal de interesse.

A tonalidade estimada (f ) é aquela que apresenta
a maior probabilidade (P ) associada ao estado da
HMM. O valor da tonalidade estimada (f ), assim
como o valor do quadrado de sua probabilidade (P 2)
e a aperiodicidade (proveniente do algoritmo YIN),
alimentam dois buffers FIFO (First in first out) de
64 posições e um bloco atrasador de 32 amostras,
respectivamente. Com os 64 pares dos buffers faz-
se um ajuste de curva (Seção 3.1.).

O ajuste é avaliado comparando-se os pontos de
tonalidade (f ) com os pontos ajustados (f̂ ) com o
uso da Equação 4, em que N é o número de amos-
tras (N = 64), fi é a i-ésima estimativa de tona-
lidade do buffer e f̂i é a i-ésima tonalidade ajus-
tada pela ajuste de curva. O ponto intermediário do
ajuste (f̂ [n− 32] ou f̂32) alimenta um avaliador que
atribui um índice à frequência de entrada, conforme
Equação 5.

Por fim, o índice associado à frequência, o ín-
dice associado ao ajuste, o valor da aperiodicidade
atrasado de 32 amostras, e o valor central do buffer
do quadrado da probabilidade alimentam, cada um,
uma média móvel de 256 posições. Estas médias
são então concatenadas em um vetor de caracterís-
ticas, que serve de entrada para o classificador.

O classificador utilizado foi o SVM com kernel
linear. O SVM é tipicamente utilizado para classifi-
cações binárias, separando as classes por um hiper-
plano [2].

er = min

1, 1
N

N∑
i=1

(
fi − f̂i

f̂i

)2
 (4)

p(f̂32) =


max

[
−1, f̂32−500150

]
, f̂32 < 500

max
[
−1, 2000−f̂32200

]
, f̂32 ≥ 2000

1 , caso contrário
(5)

3.1. Ajuste de curva
Tomando-se por base a regulamentação sobre sire-
nes [5], pode-se elencar algumas características que
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Figura 2. Diagrama em blocos do algoritmo.

auxiliam na classificação de um sinal como sirene:

• Frequência fundamental entre 500 Hz e
2000 Hz;

• A frequência fundamental não varia de
forma aleatória, apresentando proximidade
espectral com seu valor em instantes de
tempo anteriores;

• Sinal estende-se por um período de tempo
grande, quando comparado com o ruído;

• Para intervalos de tempo curtos, o sinal
pode ser visto como periódico (ou seja, sua
frequência fundamental permanece cons-
tante);

O módulo de ajuste de curva do algoritmo
baseia-se nestas características para estimar a mo-
dulação em frequência do sinal, a partir da tonali-
dade e do quadrado da probabilidade advindos do
módulo PYIN (Figura 2). Caso o erro entre a tonali-
dade atual e uma tonalidade ajustada sejam grandes,
a variação em frequência não atende às característi-
cas elencadas e esperadas para um sinal de sirene.

A curva adotada para o ajuste foi um polinômio
de terceiro grau da formaP (x) = ax3+bx2+cx+d.

De forma a se utilizar melhor as informações dis-
ponibilizadas pelo algoritmo PYIN, fez-se o ajuste
de curva com o método dos mínimos quadrados
ponderados [8]. Nesse método, a função a ser mi-
nimizada s é dada pela Equação 6, wi é um peso
associado a cada erro, fi é o valor de tonalidade es-
timado e f̂i o valor de tonalidade dado pela função
a ser ajustada. Os pesos wi são os próprios valores

de probabilidade ao quadrado (P 2) fornecidos pelo
PYIN.

s =

N∑
i=1

wi(fi − f̂i)
2 (6)

3.2. Experimentos e resultados
Para o treinamento e testes do algoritmo elaborou-
se um banco de sinais de áudio, disponível em
http://paginapessoal.utfpr.edu.
br/gustavobborba/files/ssdb.rar e
descrito a seguir.

Para a fase de treinamento, amostras foram co-
letadas pelo autor, em ruas de grande movimento
na cidade de Curitiba (tanto de pedestres quanto de
veículos), tanto em situações com sirene quanto sem
sirene.

Para a fase de avaliação do algoritmo, devido à
dificuldade em se obter amostras naturais represen-
tativas de várias situações, coletaram-se amostras da
internet e adicionadas de outros tipos de sons (mi-
xadas), simulando assim diversas situações no trân-
sito. As durações destas amostras de áudio variam
entre 12 e 24 s. A Tabela 1 apresenta as categorias e
subcategorias de sons criados. Há quatro categorias,
que podem ser descritas quanto à presença de sirene
(Sem Sirene-SS, Com Sirene-CS), e quanto ao trân-
sito (Sem Trânsito-ST, Com Trânsito-CT). Dentro
de cada categoria há 4 subcategorias: Silêncio (Si),
na qual não se adicionou nenhum outro som; Pes-
soas (Pe), na qual adicionou-se o som de pessoas;
Buzinas (Bu), na qual adicionou-se o som de buzi-
nas; e Música (Mu), na qual adicionou-se o som de
músicas. A quantidade de amostras de cada subca-
tegoria está indicada entre parênteses.

Tabela 1. Categorias e subcategorias de sons
utilizados para a avaliação do algoritmo

SS CS

ST

Si (3) Si (3)
Pe (3) Pe (3)
Bu (3) Bu (3)
Mu (3) Mu (3)

CT

Si (3) Si (3)
Pe (3) Pe (3)
Bu (3) Bu (3)
Mu (3) Mu (3)

Para se avaliar o desempenho do algoritmo,

VII SIIM / VI SPS-UNICAMP 151

Campinas, 21 a 23 de Outubro de 2015 FEEC - UNICAMP



obtiveram-se as curvas ROC (receiver operating
characteristic) [2] de cada subcategoria, variando-
se o valor da limiarização na saída do classificador
e comparando-se o resultado da classificação (si-
rene, não sirene), com o resultado esperado (ground
truth). Obtiveram-se as curvas ilustradas na Figura
3.
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Figura 3. Curvas para as quatro subcategorias
de sinais (Si,Pe,Bu,Mu).

4. Discussão e Conclusões
A partir das curvas da Figura 3, observa-se o melhor
desempenho do algoritmo para a subcategoria Silên-
cio. Isto era esperado, já que nesta subcategoria não
foram adicionados distratores além daqueles natu-
ralmente presentes nas amostras (sons de trânsito).
Já para a subcategoria Buzina, na qual este tipo
de distrator foi adicionado às amostras, observou-
se um desempenho mais baixo se comparado às ou-
tras subcategorias. Também foi realizada uma aná-
lise ROC para as quatro categorias de forma con-
junta (conjunto de teste composto pelas amostras de
todas as categorias). Nesta análise global, o ponto
da curva ROC de menor distância ao ponto ideal do
gráfico (Taxa de verdadeiros positivos = 1, Taxa de
falsos positivos = 0) apresentou uma taxa de verda-
deiros positivos de 83% e taxa de falsos positivos de
14%.

Para a utilização em campo, pode-se embar-
car o algoritmo proposto em um dispositivo mó-
vel (smartphone) ou em um sistema dedicado,
utilizando-se plataformas como Raspberry Pi ou Ar-
duino. Com relação ao aperfeiçoamento do algo-

ritmo, sugere-se a avaliação de diferentes kernels na
SVM e diferentes curvas de ajuste.
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Resumo – Este artigo tem como objetivo descrever os detalhes de desenvolvimento e facilidades oferecidas por 

um novo aplicativo que visa auxiliar cegos e deficientes visuais a utilizarem o serviço público de ônibus com 

mais facilidade, por meio do uso de dispositivos móveis que utilizam da plataforma Android. 

Palavras-chave: Deficiência Visual, Tecnologia, Android, Bus4Blind. 

 

1. Introdução 

O ônibus é o meio de locomoção mais 

utilizado pelos brasileiros. Segundo dados da 

Confederação Nacional da Indústria em relação à 

locomoção urbana, 34% da população brasileira 

o utilizam como principal meio de locomoção 

[1]. 

A tarefa de pegar um ônibus, às vezes, pode 

se apresentar desafiadora até mesmo para 

usuários que não apresentam qualquer tipo de 

deficiência. Porém, para pessoas cegas ou com 

deficiência visual, muitas vezes, esta atividade 

torna-se uma missão praticamente impossível.  

De acordo com os dados censitários do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 

2010, cerca de 24% da população brasileira 

apresenta algum tipo de deficiência, totalizando 

mais de 45,6 milhões de pessoas. Desse 

montante, 18,6% correspondem a pessoas com 

deficiência visual [2].  

Dentre os diversos problemas que afetam 

essa parcela da população, encontra-se a 

dificuldade de acessibilidade, principalmente por 

causa da dependência de terceiros e/ou de 

transporte público.  A busca por soluções que 

auxiliem deficientes visuais na utilização de 

transportes públicos tem sido pauta de diversos 

trabalhos [3,4], porém, as funcionalidades já 

implementadas restringem-se à identificação e 

localização dos ônibus, a fim de evitar que haja 

erros na seleção da linha desejada.  

Com o advento dos dispositivos móveis, 

como smartphones e tablets, a tecnologia tem se 

apresentado como uma forte aliada no auxílio de 

pessoas que apresentam algum tipo de 

deficiência, incluindo a visual. Grande parte 

destes dispositivos, além de conferirem 

praticidade, comodidade e liberdade aos 

usuários, também têm se apresentado bastante 

acessíveis financeiramente, principalmente os 

dispositivos que utilizam da plataforma Android. 

Esse artigo trata das tecnologias utilizadas e 

das etapas do desenvolvimento de um aplicativo 

intitulado Bus4Blind, que tem como objetivo 

auxiliar os deficientes visuais na tarefa de pegar 

um ônibus de forma autônoma utilizando de 

recursos oferecidos por smartphones.  

A seguir estão descritas as metodologias e 

ferramentas para o desenvolvimento do 

aplicativo, assim como soluções semelhantes já 

existentes no Brasil, os resultados obtidos, 

objetivos futuros e a conclusão geral do projeto. 

2. Metodologia 

O aplicativo Bus4Blind foi desenvolvido na 

plataforma Android e possui as funcionalidades 

de localização geográfica, cálculo de rotas, 

reconhecimento de voz e conversão de texto em 

áudio.  

A tela inicial do aplicativo é bloqueada e 

todas as funcionalidades são acessadas por meio 

de comandos de toque (Figura 1). Nela, o usuário 

cego ou com deficiência visual, receberá as 

instruções de uso em forma de áudio.  

O usuário poderá realizar uma busca pela 

linha de ônibus desejada por meio de comandos 

de voz. Para isso ele deverá tocar e manter o 

dedo na tela por alguns instantes e, em seguida, 

falar a linha desejada. 

Com o resultado da busca, o aplicativo, em 

forma de áudio, passará as instruções de 

deslocamento ao usuário para que ele chegue ao 

ponto de ônibus que faz parte da linha desejada e 

que esteja mais próximo a ele. As instruções 

serão passadas sempre que o usuário der um 

toque simples na tela. Com um toque duplo todas 

as instruções serão canceladas.  
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Figura 1 – Exemplo da tela principal do aplicativo 

Bus4Blind.  

 

Pensando no conceito de desenho universal, 

se preferir, um usuário que não possui 

deficiência visual poderá desbloquear a tela 

inicial do aplicativo e fazer o uso de uma 

funcionalidade extra, que permite a digitação do 

número da linha e a visualização das rotas no 

mapa. Na Figura 2, tem-se a tela desbloqueada 

com indicações visuais dos trajetos. 

 

 
Figura 2 – Exemplo de tela principal do Bus4Blind 

desbloqueada para uso por pessoas que não possuem 

deficiência visual. A linha azul indica o trajeto a ser 

percorrido até o ponto de ônibus mais próximo. A 

linha vermelha indica a rota que será percorrida pelo 

ônibus desde o ponto ao destino indicado e os ícones 

em azul indicam pontos de ônibus. 

2.1. Plataforma Android 

A plataforma Android foi escolhida para 

desenvolvimento deste projeto por causa de sua 

presença em dispositivos móveis financeiramente 

mais acessíveis, sua grande quantidade de 

bibliotecas disponíveis para solucionar diversos 

tipos de problemas e por utilizar como base uma 

das linguagens de programação mais populares 

do mundo, o Java. O Android Studio, ferramenta 

usada para o desenvolvimento de aplicativos, é 

fornecida gratuitamente, assim como diversas 

ferramentas de design, de internacionalização e 

inúmeras outras aplicações, como acessibilidade 

e localização geográfica, que serão abordadas em 

mais detalhes nesse artigo. Além disso, existe 

uma forte comunidade de desenvolvedores 

dispostos a compartilhar seu conhecimento e 

uma loja, a Google Play Store, que permite a 

distribuição de aplicativos de maneira bastante 

simples para todos os usuários de dispositivos 

que fazem uso da plataforma Android. 

2.2. Mapas e localização 

Para realizar o cálculo das melhores rotas até 

o ponto de ônibus mais próximo, foi usada a API 

Google Directions [5]. Essa ferramenta faz a 

comunicação com o banco de dados de rotas da 

Google e calcula as melhores rotas e qual o 

tempo necessário para se alcançar um 

determinado destino, utilizando vários tipos de 

transporte. Em grandes cidades, linhas de ônibus 

e metrôs já se encontram mapeadas e disponíveis 

on-line para uso em projetos que necessitem 

destes dados para tomadas de decisões. 

Para as marcações dos pontos de ônibus e da 

localização em tempo real dos ônibus, foi 

utilizada a API Google Maps [6]. Entre outras 

funcionalidades, essa ferramenta permite a 

visualização dos detalhes de ruas de uma 

determinada região e de lugares específicos 

como restaurantes, hotéis e pontos de ônibus, por 

exemplo. 

2.3. Acessibilidade 

Para o reconhecimento de voz e conversão 

de texto em fala, uma biblioteca chamada 

android.speech [7] foi utilizada. Essa biblioteca 

possui diversas ferramentas para facilitar o uso 

de comandos de voz em aplicações Android. 

Uma funcionalidade específica desta 

biblioteca, usada para o reconhecimento de voz, 

é a SpeechRecognizer [8]. Com ela, é possível 

identificar alguns padrões em um áudio gravado 

por um usuário e converter em alguns possíveis 
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resultados, listando primeiramente os resultados 

com maior probabilidade de estarem corretos. 

Para dar as instruções iniciais e sobre as rotas 

calculadas em forma de áudio, foi usada outra 

funcionalidade, também da biblioteca 

android.speech, chamada TextToSpeech [9]. Esse 

elemento recebe um determinado texto e, com 

base em alguns padrões sonoros pré-gravados, 

monta uma frase e executa-a em forma de áudio. 

2.4. Servidor 

Para realização das simulações necessárias, 

usou-se o portal Dados Abertos da prefeitura do 

Rio de Janeiro, RJ. O portal é uma ferramenta 

disponibilizada para que quaisquer pessoas, 

principalmente desenvolvedores, possam 

encontrar e utilizar os dados abertos da cidade. 

Entre esses dados estão informações sobre os 

pontos de ônibus e sobre a localização dos 

ônibus que circulam na cidade, fornecida pelo 

GPS (Global Positioning System) instalado nos 

veículos. 

O framework Spring for Android [10] foi 

utilizado para estabelecer a conexão com o 

servidor Dados Abertos. Essa ferramenta é usada 

para facilitar a comunicação e a leitura dos dados 

de servidores, entregando para a aplicação os 

dados necessários para seu funcionamento já 

convertidos. Porém, como os dados oferecidos 

pela prefeitura do Rio de Janeiro não estão no 

padrão esperado pelo framework, ele não 

consegue fazer a leitura e a conversão. Dessa 

forma, ele apenas realiza a ponte para entrada de 

dados e para fazer a conversão, sendo 

desenvolvida uma nova funcionalidade no 

aplicativo.  

3. Soluções Semelhantes 

Algumas soluções para o problema proposto 

já foram desenvolvidas. Duas delas são o 

CittaMobi e o DPS2000. 

O CittaMobi [11] é um conjunto de soluções 

com objetivo de atender as necessidades de 

informação dos usuários de ônibus. Por meio de 

um aplicativo, o usuário tem acesso a previsões a 

respeito do horário de chegada do ônibus que 

está esperando e pode programar melhor seu 

trajeto. Para o funcionamento do sistema, são 

instalados aparelhos de rastreamento e 

transmissão nos ônibus. Também é feito um 

mapeamento dos pontos de ônibus da cidade e 

das linhas existentes. Todos os dados colhidos 

alimentam um banco de dados e, com essas 

informações, os cálculos necessários para as 

previsões podem ser feitos. 

O aplicativo fornecido pela CittaMobi tem 

como público alvo todos os tipos de usuários de 

ônibus e tem uma versão para deficientes visuais, 

com as funcionalidade de reconhecimento de voz 

e conversão de texto escrito em voz. Em relação 

a esse aplicativo, o Bus4Blind é vantajoso por ter 

como usuário principal pessoas com deficiência 

visual severa. Dessa forma, pode-se atender da 

melhor maneira todas as necessidades deste tipo 

de deficiente. Por outro lado, o CittaMobi já 

conta com um sistema de mapeamento e 

monitoramento mais avançado. O Bus4Blind, 

nesse momento, depende de iniciativas públicas 

para ter acesso a esse tipo de estrutura. 

Já o DPS2000 [12] é uma solução criada para 

melhorar a acessibilidade, principalmente de 

deficientes visuais, no transporte público. O 

sistema é composto por um transmissor de 

radiofrequências portátil que fica com a pessoa 

com deficiência e um aparelho receptor instalado 

nos ônibus. O passageiro, por meio do 

transmissor, pode solicitar o embarque 

automaticamente na linha desejada. O ônibus 

equipado com o receptor recebe um aviso sonoro 

da solicitação e para no ponto. O sistema conta 

ainda com um aparelho de áudio que anuncia 

qual ônibus é aquele e qual seu destino, 

facilitando ainda mais a decisão do deficiente.  

Cada aparelho portátil usado para a 

transmissão tem um custo de R$ 300,00 e cada 

receptor instalado nos ônibus custa 

aproximadamente R$ 700,00 [13]. Portanto o 

DPS2000 é um sistema caro e o Bus4Blind 

apresenta vantagens, pois os smartphones já são 

usados pela grande maioria da população. 

4. Resultados 

No estágio atual de desenvolvimento, o 

aplicativo já pode fazer buscas de linhas por voz, 

cálculo da rota até o ponto de ônibus mais 

próximo e repasse das informações sobre a rota 

em forma de áudio. 

Está sendo desenvolvida uma interface que, 

quando o usuário estiver embarcado no ônibus, 

aponte as próximas paradas, similiar ao sistema 

existente nos metrôs. 

Serão feitos testes do aplicativo com usuários 

deficientes visuais na cidade de Santa Rita do 

Sapucaí. Para isso, será feito o mapeamento de 

alguns pontos de ônibus da cidade e 

monitoramento de alguns ônibus. 

Outra possível funcionalidade a ser 

desenvolvida é o cálculo da melhor linha a ser 

usada e qual o ponto de embarque e desembarque 

para o destino desejado. 
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5. Conclusões 

Como facilidades observadas no 

desenvolvimento do projeto, pode-se citar o fácil 

acesso aos smartphones e outros dispositivos 

móveis pela maioria da população. Igualmente, 

esses dispositivos estão com maior poder de 

processamento, que vem aumentando a cada dia, 

e novas funcionalidades, como GPS, câmeras, 

entre outras, o que possibilita o desenvolvimento 

de aplicações mais completas e mais funcionais. 

Também se pode apontar o grande número de 

ferramentas e bibliotecas gratuitas e abertas 

disponibilizadas pela Google. 

As dificuldades encontradas no estágio atual 

estão relacionadas à falta da estrutura de 

mapeamento e monitoramento dos ônibus na 

região de Santa Rita do Sapucaí para que testes 

mais completos sejam feitos.  

Por fim, pode-se concluir que o acesso à 

Internet e à tecnologia está crescendo a cada dia. 

Proporcionalemente, a cada semana novas 

tecnologias na área de reconhecimento de voz, 

inteligência artificial e visão computacional, por 

exemplo, estão sendo desenvolvidas por grandes 

empresas como Google, Facebook e Microsoft, e 

estão cada vez mais acessíveis para qualquer 

desenvolvedor que tenha uma ideia e ambição 

para resolver algum problema. Dessa forma, 

novos projetos, como o descrito nesse artigo, 

estão ficando comuns e inúmeros problemas, 

algumas vezes taxados como impossíveis de 

serem solucionados, estão desaparecendo do 

nosso cotidiano. 

O apoio a essas pequenas ideias combinado a 

grandes ambições e tecnologia de ponta com 

fácil acesso, o horizonte de novas soluções é 

visível e alcançado a passos largos.  
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Resumo – Neste trabalho é apresentado o protótipo de um jogo desenvolvido para auxílio às sessões de terapia 

para reabilitação de membros superiores, com o uso do Kinect. A ideia é tornar estas atividades mais 

interessantes e estimulantes aos pacientes, independentemente da faixa etária. Além disso, este sistema permite, 

através do uso dos sensores, registrar dados importantes para que tanto o paciente quanto o terapeuta possam 

acompanhar o desenvolvimento do tratamento. 

Palavras-chave: sensor Kinect, jogo, reabilitação, realidade aumentada. 

 

1. Introdução 

A tecnologia dos jogos incorporada à 

reabilitação é uma abordagem promissora, e tem 

atraído considerável interesse da comunidade 

científica, pois permite a visualização dos 

movimentos do ambiente físico real em um 

ambiente virtual, proporcionando aos usuários 

uma realimentação visual e/ou verbal, além de 

prover interatividade e motivação para realizar as 

atividades [6, 8]. 

Com o avanço tecnológico dos métodos de 

realidade virtual ou aumentada, novas formas de 

imersão se tornam possíveis [11, 12]. Inicialmente 

voltadas para a área de entretenimento, diversas 

outras aplicações estão sendo desenvolvidas para 

treinamento (escolas de condutores de carros, 

pilotos de avião e foguetes), publicidade (conhecer 

um carro por dentro, conhecer um produto), 

esportes (tira-teima em jogos de tênis, futebol e 

outros), dentre outras. A área da saúde é 

promissora nesse aspecto por causa do vasto leque 

de aplicações possíveis, notadamente em 

reabilitação [8]. 

Para esta área, dois objetivos se apresentam: a) 

criar uma forma mais agradável e interativa para 

as sessões de fisioterapia, e b) fornecer medidas 

destas atividades para que o fisioterapeuta possa 

medir a evolução do tratamento [5]. 

Jogos com sensores como o Kinect
TM

 Xbox 

360
® 

são uma forma natural de atender a estes 

objetivos, pois são divertidos e proveem 

naturalmente a realimentação e as medidas 

necessárias para a avaliação clínica [1]. Há vários 

jogos comerciais que poderiam ser utilizados para 

esta finalidade, mas a grande maioria não foi 

projetada para pessoas com dificuldades motoras. 

 

 

Desta forma, o objetivo deste trabalho é 

implementar um jogo voltado para a reabilitação 

de pacientes com limitações motoras nos membros 

superiores. 

2. Jogos em reabilitação 

Em qualquer processo de reabilitação o paciente 

necessita realizar uma série de exercícios 

biomecânicos repetitivos e muitas vezes tediosos 

[2]. Antes disso, precisa aprender os movimentos, 

tornando o processo de reabilitação muito 

dependente da forma de explanação do terapeuta e 

na sua capacidade de memorização [3]. Baseando-

se nessa dependência, as características de jogos 

sérios estão sendo avaliadas em testes clínicos por 

todo o mundo [7]. 

Nos últimos anos, diversas formas de interação 

que visam meios fáceis de serem utilizados pelos 

usuários, como a interação por gestos, por 

comandos de voz, por intermédio dos movimentos 

dos olhos e por ondas cerebrais, estão sendo 

desenvolvidas. A tendência é que a interação entre 

os usuários e os sistemas computacionais seja o 

mais natural possível, ou seja, as Interfaces 

Naturais de Usuário (Natural User Interface - 

NUI) estarão cada vez mais presentes [4].  

Por fim, o sensor Kinect
TM

 Xbox 360
® 

oferece 

rastreamento do corpo inteiro, o que permite e 

promove um alto nível de recuperação enquanto 

diminui os limites de deficiências físicas, 

emocionais e cognitivas [1]. Desta forma, este foi 

escolhido para o presente trabalho. Nas seções a 

seguir, o trabalho desenvolvido será apresentado. 
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3. Materiais 

Para o desenvolvimento do jogo foi utilizado o 

sensor Kinect
TM

 Xbox 360
®
, ferramenta que utiliza 

NUI, dispensando a utilização de controles físicos. 

3.1. O Sensor Kinect
TM

 Xbox 360
®
 

O Kinect
TM

 Xbox 360
® 

foi projetado com duas 

câmeras do tipo infravermelho para detectar a 

distância de obstáculos. Uma câmera faz a 

projeção dos pontos infravermelhos e a outra 

recebe os dados. A câmera que recebe os dados 

tem uma resolução de 320x240 e possui valores de 

16 bits para calcular a profundidade do obstáculo. 

O Kinect
TM

 Xbox 360
®
 possui uma câmera RGB 

de resolução 640x480 com 32 bits de cores e 30 

frames por segundo [6]. Na Figura 1, pode-se ver 

os componentes do sensor Kinect
TM

 Xbox 360
®
. 

 

 
Figura 1. Identificação dos componentes do sensor KinectTM Xbox 

360®, adaptado de [9].  

 

Além das câmeras que realizam a detecção de 

objetos ou pessoas, o Kinect
TM

 Xbox 360
® 

possui 

um motor que ajusta o ângulo de visão. Esse 

ângulo varia em 57º na horizontal e 43º na vertical 

e o mecanismo que fica na base consegue mover 

27º para subir ou descer na vertical, modificando a 

visão das câmeras [6]. 

Internamente, o Kinect
TM

 Xbox 360
® 

ainda 

possui quatro microfones distribuídos na parte 

inferior que servem para detectar e reconhecer 

comandos de voz dos usuários [6]. 

O Kinect
TM

 Xbox 360
® 

tem a capacidade de 

reconhecer até duas pessoas ao mesmo tempo, 

assim como vinte pontos específicos do corpo de 

cada uma dessas pessoas, como ilustrado na Figura 

2. A distância que o Kinect
TM

 Xbox 360
® 

consegue 

rastrear objetos e pessoas varia de 0,8 metros até 

4,0 metros [5], porém em distâncias de 1,2 metros 

até 3,5 metros é possível obter melhores resultados 

[6, 10]. 

 

 
Figura 2. Pontos anatômicos reconhecidos pelo KinectTM Xbox 360®, 

adaptado de [9]. 

3.2.  O jogo 

O jogo consiste em diversos alvos que devem ser 

alcançados pelo jogador. Foram desenvolvidos 

quatro modos de jogo. Em todos os modos, os 

alvos permanecem na tela por tempo 

indeterminado até que o paciente os alcance e, 

posteriormente, um novo alvo surja, retomando-se 

esse ciclo. A partir da combinação das diferentes 

configurações de jogo é possível alterar a 

jogabilidade, nos quesitos: região de interesse, 

possibilidade de alvos assimétricos ou simétricos e 

quais pontos anatômicos devem ser utilizados pelo 

paciente, permitindo assim especificar qual o 

melhor tipo de jogo para o tratamento. 

O jogo suporta a realização das atividades em 

ortostatismo ou em sedestação, desde que três 

pontos anatômicos de referência dos membros 

superiores possam ser captados pelo sensor: 

ombros, cotovelos e mãos. Quando há esse 

reconhecimento, cada ponto anatômico de 

referência dos membros que são de interesse, é 

sinalizado por meio de círculos com cores 

específicas, sendo: ombros em vermelho, 

cotovelos em amarelo e mãos em verde. 

Há também um ajuste no tamanho das áreas de 

jogo, sendo três opções possíveis de configuração 

conforme a limitação do paciente (Figura 3). 

Todas as áreas de jogo disponíveis para seleção 

são quadradas e apresentam tamanhos definidos 

em pixels distantes do centro da imagem capturada 

pelo sensor. A menor área de jogo (Figura 3A) 

apresenta 200 x 200 pixels e as outras duas opções 

são acrescidas de 100 pixels em cada lado do 

quadrado, ou seja, 300 x 300 pixels (Figura 3B) e 

400 x 400 pixels (Figura 3C). Após a área ser 

definida é possível retirar as demarcações da tela 
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para uma melhor visualização e jogabilidade 

(Figura 3D). 

Para facilitar o tratamento de um membro e/ou 

movimento deficitário, foi conveniente dividir as 

áreas de interesse em quatro quadrantes a partir do 

centro da imagem de cada área de jogo, conforme 

pode ser visto na Figura 3. Dessa maneira, pode-se 

determinar qual quadrante receberá uma maior 

incidência de alvos tendo em vista as necessidades 

específicas de cada paciente. Caso isso não seja 

necessário, configura-se o jogo para que os alvos 

sejam apresentados de maneira randômica.  

 

 
Figura 3. Demonstração das possibilidades das áreas de jogo. A 

distância entre o voluntário e o sensor foi de 1,8m. A) Configuração 

da menor área de jogo (200 x 200 pixels); B) Área média (300 x 300 

pixels); C) Área máxima (400 x 400 pixels); D) Tela sem 
demarcações para que o jogo seja iniciado. 

 

Após essas configurações, todos os alvos serão 

inseridos na área determinada, para todos os 

modos de jogo.  

 

3.2.1 Modos de jogo - simetria 
Com relação à simetria são possíveis duas 

configurações: assimétrica e simétrica.  

O modo assimétrico caracteriza-se pelo 

aparecimento de alvos individuais e tem por 

objetivo trabalhar um ponto anatômico de cada 

vez. Surge a cada ciclo um círculo de cor 

respectiva ao ponto anatômico que deve ser 

utilizado para alcançá-lo. Na Figura 4, é possível 

ver essa configuração sendo o alvo o círculo 

amarelo localizado entre os pontos de referência 

do cotovelo e da mão. 

No segundo modo são gerados dois alvos que 

possuem simetria em relação ao centro da imagem, 

fazendo com que haja um aumento da dificuldade 

para o paciente além de estimulá-lo a fazer 

movimentos que abrangem ambos os lados do 

corpo simultaneamente. Neste modo, é necessário 

ao jogador alcançar os dois alvos ao mesmo tempo 

para atingir o objetivo, como pode ser visto na 

Figura 5. 

 
Figura 4. Modo assimétrico. Nota-se em amarelo o círculo acima do 

membro superior direito correspondente ao alvo que deve ser 
alcançado com a articulação do cotovelo de qualquer um dos 

membros. 

 

 
Figura 5. Alvo simétrico. Utilizando somente os pontos anatômicos 

das mãos (verde), devem-se alcançar ambos os alvos (círculos verdes 

no espaço branco) simultaneamente.  

 

3.2.2 Modos de jogo – pontos anatômicos  
O modo livre tem por característica permitir ao 

paciente o alcance dos alvos utilizando quaisquer 

pontos anatômicos. O alvo, nesse modo, apresenta 

uma coloração rósea como indicador dessa 

possibilidade. Vê-se na Figura 6 a representação 

dessa configuração. 

  

 
Figura 6. Modo livre. O alvo (em rosa) pode ser ativado ao ser 

alcançado por quaisquer pontos anatômicos. 

 

O modo específico limita o paciente a usar um 

ponto anatômico correspondente, em cor, ao 
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círculo alvo. Esses são gerados aleatoriamente 

variando entre verde, amarelo ou vermelho, 

segundo as cores dos pontos anatômicos. Nas 

Figuras 4 e 5, tem-se representações desse modo. 

4. Resultados 

O jogo se mostra útil na recuperação de pacientes 

com limitações nos membros superiores e visa 

complementar o trabalho do terapeuta com uma 

ferramenta interativa.  

O projeto está em desenvolvimento e 

futuramente pretende-se inserir uma contagem do 

tempo que o paciente leva para realizar os ciclos, 

criando um novo método de avaliação. Após as 

sessões ficará disponível um relatório com os 

dados de todo o desenvolvimento da sessão, 

permitindo ao terapeuta avaliar o andamento do 

tratamento e o que pode ser melhorado, além de 

servir como base para uma possível tomada de 

decisões. 

5. Conclusões 

Neste artigo foi apresentado o propósito de 

funcionamento do protótipo atual do jogo sério 

utilizando o Kinect
TM

 Xbox 360
®
. Possivelmente, 

o jogo que está sendo desenvolvido proporcionará 

uma imersão ao paciente, oferecendo-lhe maiores 

benefícios e inovando o trabalho de reabilitação 

realizado pelo terapeuta, além de permitir um 

registro detalhado das sessões de tratamento e 

evolução do paciente. 
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Resumo – Apresentamos nesse trabalho uma breve discussão sobre os efeitos do uso de codifcação em frequência 

por excitação modulada em frequência linear (ou chirp linear) e codificação em fase, através da utilização de pares 

de códigos complementares de Golay, em ultrassom. Excitações codificadas são conhecidas por melhorar a relação 

sinal/ruído (SNR) enquanto retém boa resolução espacial. Através de simulações computacionais sobre linhas-A, 

foram implementadas excitações chirp de 20 µs e Golay de 10-bits sobre um transdutor monoelemento de 3,5 MHz 

em um meio puramente homogêneo. Resultados qualitativos explorando as características de cada codificação 

mostram a possibilidade de ganhos desse sistema na SNR sobre a técnica de excitação convencional em torno de 

30 dB para chirp e acima de 85 dB para Golay em linhas-A. 

Palavras-chave: excitação codificada, ultrassom, chirp linear, sequências binárias de Golay, filtro casado. 

 

1. Introdução 

Sobrepor as limitações impostas pela 

propagação dependente da frequência de ondas 

ultrassônicas no tecido humano e ao mesmo 

tempo reter ou melhorar a resolução espacial de 

imagens, são desafios rotineiros enfrentado pela 

comunidade acadêmica e da indústria de 

desenvolvimento de sistemas ultrassônicos com 

finalidade médica [1],[4]. 

Em tais sistemas, a largura de banda de um 

sinal é inversamente proporcional à duração do 

pulso transmitido e determinante na resolução do 

sistema de imagem. Assim, o uso de pulsos de 

curta duração é a técnica mais empregada para 

formação de imagens. Entretanto, aumentar a 

capacidade de penetração e melhorar a qualidade 

das imagens implicaria em aumentar o pico de 

pressão acústica, podendo por sua vez causar 

efeitos deletérios ao organismo. 

A fim de contornar esses obstáculos, a 

comunidade científica vem empregando com 

sucesso o uso excitações codificadas, nas quais 

um pulso de longa duração é enviado na 

transmissão, sem aumentar o pico de pressão 

acústica, satisfazendo os requisitos de segurança. 

Permite um aumento da relação sinal-ruído (SNR) 

ao mesmo passo que mantém boa resolução 

espacial [1],[3],[4]. 

Codificações em fase (Baker e Golay) e em 

frequência (família de sinais chirp) são as técnicas 

comumente empregadas em ultrassom [4],[5],[7]. 

Nesse trabalho é apresentado, de forma 

qualitativa, um estudo das vantagens e 

desvantagens das excitações chirp e Golay, nos 

mecanismos de excitação e compressão de pulso 

sobre linhas-A, discutindo os possíveis ganhos na 

SNR, por meio de simulações computacionais. 

2. Fundamentação teórica 

2.1. Codificação em frequência 

A modulação em freqüência linear (chirp 

linear), descrita pela Equação 1, envolve a 

transmissão de um pulso de longa duração que 

distribui a energia do sinal em suas componentes 

espectrais, aumentando um parâmetro conhecido 

como Produto Tempo-Largura de Banda (TBP): 

 

𝑠(𝑡) = 𝑎(𝑡). 𝑠𝑒𝑛 [2𝜋 (𝑓0𝑡 +
𝐵

2𝑇
𝑡2)] , −

𝑇

2
≤ 𝑡 ≤

𝑇

2
   (1) 

 

na qual, a(t) é a função de modulação de 

amplitude, f0 é a freqüência inicial, B é a largura 

de banda e T representa o tempo de duração do 

sinal. 

Qualquer modulação irá aumentar o TBP, 

uma vez que esse valor é de ordem unitária para 

sinais monofrequência. O sinal com menor TBP  é 

um pulso com envelope Gaussiano. O TBP, 

portanto, é um parâmetro chave do conceito 

relacionado à codificação e compressão de pulso. 

[1],[4]. 

2.2. Codificação em fase 

Pares de códigos de Golay consistem de duas 

sequências binárias de mesmo comprimento 𝑛, 

cujas funções de auto-correlação possuem iguais 

lóbulos laterais em magnitude, porém em 

oposição de fase. A soma dessas duas funções de 
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auto-correlação fornecem uma única função de 

auto-correlação com pico de amplitude de 2𝑛. 

Idealmente a codificação em fase oferece a 

possibilidade de cancelamento total dos lóbulos 

laterais, uma vez que os códigos enviados estão 

em oposição de fase [5],[7]. 

Sejam as variáveis 𝐴(𝑘) e 𝐵(𝑘) (𝑘 =
1,2, … , 𝑛) elementos de duas séries 

complementares de comprimento 𝑛 iguais tanto 

em “+1” ou “-1”. O par ordenado (𝐴, 𝐵) 

representará sequências de Golay de comprimento 

𝑛, se e se somente se, satisfizerem a identidade 

[5]:  

 

𝐴(𝑘) ∗ 𝐴(−𝑘) + 𝐵(𝑘) ∗ 𝐵(−𝑘) = 2𝑛𝛿(𝑘)      (2) 

 

na qual " ∗ " representa a operação de convolução, 

𝑛 representa o comprimento em cada sequência e 

𝛿(𝑘) representa a função delta de Kronecker. 

2.3. Compressão de pulso 

Na compressão de pulso, o filtro casado 

(matched filter - MF) possui a vantagem de 

maximizar a SNR na presença de ruído branco, 

sendo por isso uma das mais utilizadas [1],[4]. 

A finalidade do filtro é concentrar toda a 

energia distribuída na transmissão em torno de um 

único instante pela remoção da modulação e 

alinhamento em fase das componentes em 

frequência do sinal na recepção. A consequência 

imediata  da compressão é que ela traz o TBP 

novamente para um valor próximo ao unitário. 

A principal desvantagem na saída do MF é o 

surgimento dos chamados lóbulos laterais 

adjacentes ao lóbulo principal, podendo 

comprometer a resolução e o contraste das 

imagens de ultrassom [1],[4]. 

O nível de redução mínimo de lóbulos laterais 

requer valores inferiores a -45 dB, devido à faixa 

dinâmica típica de sistemas ultrassônicos [3],[4]. 

Para conseguir esse intento, geralmente se aplica 

uma função janela no sinal de excitação na 

transmissão, e posteriormente se desloca o MF 

para a condição de um filtro descasado 

(mismatched filter - MMF) na recepão. 

3. Materias e métodos 

Todos os algoritmos de teste utilizados no 

presente trabalho foram desenvolvidos usando-se 

o software MATLAB® (MathWorks Inc., EUA) 

em conjunto com a toolbox de código aberto k-

Wave [6]. 

Foi construído um phantom computacional 

unidimensional com profundidade de 100 mm, no 

qual foram posicionados espalhadores que 

mimetizam as propriedades acústicas de fios de 

nylon PA66 espaçados. O meio considerado é 

puramente homogêneo, sob atenuação de 0,5 

dB/cm/MHz, e possui propriedades acústicas 

médias de tecidos moles – densidade (ρ) de 103 

kg/m3 e velocidade do som (𝑣) de 1540 m/s. 

Foi modelado um transdutor monoelemento 

com frequência central (𝑓0) de 3,5 MHz, largura 

de banda fracional (𝑏𝑤) de 50% e que possui uma 

resposta impulsiva gaussiana.  

O pulso convencional é uma gaussiana de 6-

ciclos na frequência (𝑓0) do transdutor. O pulso 

codificado é obtido pela convolução entre a 

excitação escolhida com a resposta impulsiva do 

transdutor. 

Uma excitação chirp linear foi desenhada com 

tempo de duração (𝑇) de 20 µs, varrendo 2,0 vezes 

a faixa de frequências da banda espectral do 

transdutor. Uma janela Tukey de 0,15𝑇 foi 

aplicada sobre o chirp na transmissão e na 

recepção foi aplicada uma janela Chebyshev a -60 

dB para descasamento do filtro. 

A outra excitação utilizada compreende um 

par de sequências complementares de Golay de 

10-bits com duração 20 µs. 

4. Resultados e discussão 

A Figura 2 apresenta o sinal de eco detectado 

pelo transdutor para os pulsos Golay (a) e chirp 

(b), respectivamente, em estágio anterior à 

aplicação da compressão de pulso. Nela se nota a 

impossibilidade de se obter qualquer informação 

sobre o meio para quaisquer das codificações 

aplicadas (ou seja, não se consegue observar os 

espalhadores). 

Quando se usa os pares de excitação Golay 

(Figura 3), é importante notar ainda que em 

princípio a mesma gera lóbulos laterais de mesma 

amplitude em região superior à faixa dinâmica do 

ultrassom, que está situada entre -40 e -50 dB. 

Todavia, como pode ser notado na Figura 4, 

os lóbulos possuem a característica de serem 

construídos com inversão de fase, possibilitando 

que sejam praticamente suprimidos do sinal. 

Na Figura 5 é apresentada a saída dos filtros 

de compressão para o chirp sob o filtro casado, o 

qual introduz lóbulos laterais dentro da faixa entre 

-37 e -55 dB (faixa dinâmica do ultrassom) e, 

portanto, inaceitável. 

Em contrapartida, ao descasar o filtro é 

possível observar a redução dos mesmos lóbulos 

para valores no limiar e abaixo de -60 dB 

(recomendado). A desvantagem é o alargamento 

do lóbulo principal, o qual responde pela 
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resolução axial do sistema, e a não remoção em 

toda a totalidade dos lóbulos laterais. 

Na mesma figura ainda é possível observar 

por outro lado o efeito de cancelamento de lóbulos 

laterais pela combinação (soma) das duas 

sequências de Golay na recepção após 

compressão por MF, reduzindo o sinal a valores 

abaixo de -70 dB. 

As Figuras 6 e 7 apresentam, respectivamente, 

a detecção dos fios de nylon após a compressão 

dos sinais de eco apresentado na Figura 2, tanto 

para o chirp quanto os códigos Golay. 

Note na Figura 7 que o uso de sequências 

complementar de Golay praticamente suprime por 

completo os lóbulos laterais. 

 

 

Figura 2. Eco detectado não resolvido: (a) 
excitação Golay, (b) excitação Chirp. 

 

 

 

Figura 3. Compressão de cada uma das 
sequências complementares de Golay: presença 
de lóbulos laterais em faixas inadequadas. 

 

 

 
Figura 4. Princípio de cancelamento de 

lóbulos laterais de sequências complementares 
de Golay: mesma amplitude, fase invertida. 

 

 

Figura 5. Efeito do transdutor sobre as saídas 
dos filtros de compressão de pulso. 

 

A grande desvantagem do uso de Golay é que 

ele necessita de dois eventos de transmissão para 

cada linha-A e com isso o frame rate cai pela 

metade. Além disso, se houver uma mudança de 

ordem interna (movimento de algum órgão) e/ou 

externa (movimento do transdutor na mão do 

ultrassonografista), esta técnica se torna bastante 

crítica, pois será necessária a aplicação de 

algoritmos de compensação de movimento [2]. 

Segundo [3] e [4], excitações codificadas 

possibilitam uma faixa de ganho entre 15 e 20 dB 

e perdas entre 1 e 2 dB quando se usa MMF 

[1],[4]. Esses valores são considerados sobre 

grandes conjuntos de dados que dão origem a 

imagens bidimensionais. 

Em nossas simulações, a SNR obtida para 

pulso convencional foi de 23,26 dB, enquanto que 

para pulsos chirp por MF e MMF foi de 52,96 dB 

e 50,37 dB, respectivamente. De acordo com 

[1],[4], o ganho esperado na SNR é dado em 

função do TBP (10𝑙𝑜𝑔10𝑇𝐵𝑃). Para um TBP de 

70, o ganho teórico é de 18,45 dB. No caso de 

codificações binárias de comprimento 𝑁, o ganho 
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em SNR esperado é dado por 10𝑙𝑜𝑔10𝑁. Para 𝑁 =
1024 (10-bits) o ganho é de 30 dB. 

No caso de pulsos complementares de Golay, 

a transmissão em sequência de dois pulsos e 

posterior compressão levará em estágio final à 

combinação das funções de autocorrelação, 

levando à obtenção de uma SNR de 109,76 dB. 

Esse alto ganho (86,5 dB) é explicado pelo fato de 

que em qualquer transmissão, o sinal recebido 

será igual ao transmitido, modificado por 

interferências indesejadas e/ou ruído. 

Uma vez que o ruído é randômico, quanto 

mais pulsos forem transmitidos no meio, maior 

será a SNR e menor será o efeito do ruído de fundo 

sobre a detecção e/ou medição de um sinal. Golay, 

em um meio homogêneo e ideal, terá seus lóbulos 

laterais totalmente suprimidos (Figura 7), com a 

faixa de lóbulos laterais abaixo de -70 dB (Figura 

5). 

 

 
Figura 6. Recuperação da detecção de alvos e 
presença de lóbulos laterais após compressão 

de pulso chirp por filtro casado. 
 

 
Figura 7. Cancelamento de lóbulos laterais após 

filtro casado ser aplicado sobre pulso Golay. 
 

5. Conclusões 

Foi apresentado um estudo qualitativo, com 

viés didático, sobre os efeitos do uso de 

codificações em frequência e em fase sobre 

linhas-A em ultrassom. Uma breve discussão 

sobre as características de cada uma delas e o 

potencial de ganhos na SNR sobre a técnica 

convencional foram abordados. Os resultados, 

embora qualitativos, mostraram que pulsos Golay  

apresentam um potencial de desempenho superior 

sobre os pulsos chirp e convencional, quando o 

meio é estático. Esse trabalho faz parte dos 

esforços de nosso grupo de pesquisa em 

compreender as vantagens e desvantagens do uso 

de excitações codificadas em ultrassom antes de 

sua implementação física em hardware nos nossos 

laboratórios. Entretanto, estudos adicionais 

precisam ser realizados considerando sua 

adequação a casos reais de formação de imagens. 
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Resumo – Histology is the study of microscopic structure of tissues. It is a very important tool for medical
research and for the diagnosis of various diseases, such as cancer. To highlight details in tissues and cells, the
technique of stained thin slices of tissue can be used.
To allow the comparison of various slides and make a quantitative estimate, it is essential to automate the tissue
processing as much as possible. One challenge in automation is the variation in color intensity of the histology
slides. Therefore it is necessary to do color normalization.
The normalization is difficult because images contain different stains, therefore stain separation is an important first
step in stain normalization. Stain separation is also important to provide information of the structures or substances
that each specific stain attaches, and to give a indicative of the amount of cancerous cells present in the tissue.
However, assessment of stain concentration and color normalization are carried out qualitatively. In this project, we
implemented and quantitatively compared three approaches to make the stain separation, which are the methods of
Ruifrok, Rabinovich and Macenko.

Index Terms: Histology, stain separation, color deconvolution, color variation.

1. Colour deconvolution
The histology slides are obtained by transmitting

light through tissue samples and recording transmit-
tance images of the specimen. Making the assump-
tion that the stains follow the Lambert Beer law,
the transmission of light I after passing through the
slide is

Ik = Ik
0e
−

S
∑

s=1

∫
ϕkscs(z)dz

(1)

where: k, in your case, can be {Red,Green,Blue},
using conventional RGB system; S is the number of
stains; cs(z) is the concentration of stain s at position
z; ϕks is the attenuation coefficient per mass unit of
stain s for color k; Ik

0 is the intensity of the incident
light for color k.

Assuming that the slides has approximately the
same thickness throughout the range with N pixels,
and taking the logarithm we have:

ODk = log
(

Ik
0

Ik

)
=

S

∑
s=1

ϕksCs (2)

Thus, considering all colors, we have a vector
~ODn = [ODR

n ,ODG
n ,ODB

n ]
T for pixel at position n =

1,..., N. Arranging all vectors, we have the matrix
OD3×N .

OD3×N = ϕϕϕ3×S.CS×N (3)

Equation (3) is underconstrained, generating
multiple solutions. Given a solution [ϕϕϕ,C] of the

above problem, [α.ϕϕϕ,C/α] for α > 0 is also a so-
lution. This is solved by adding the constraint that
each column of ϕϕϕ is unitary, so we have a unique
par of solution [ϕϕϕ,C]. This operation does not affect
the final result, because the interest is in the relative
proportion of the stains.

2. Ruifrok’s method
In this method each stain component is calcu-

lated manually by selecting an area on the slide that
contains only one stain, and then computing an av-
erage stain vector from this area. Given the stain
matrix ϕϕϕ , from equation (3) an image can be decom-
posed into individual stain concentration via color
deconvolution.

3. Rabinovich’s method
Consider that each dye color has a non-negative

response and that staining is an additive process. If a
part of a tissue has been stained with a dye, addition
of another stain can only increase the staining. This
implies that ϕ > 0 and C > 0.

Therefore given the matrix OD, a solution to
solve equation (3) in a fully automated manner is us-
ing the Non-negative Matrix Factorization (NMF).
The iterative algorithm proposed by Seung and Lee
[1] was used. The algorithm minimizes the least
squares error, solving the following problem:

[ϕϕϕ,C] = argmin
ϕϕϕ,C
‖OD−ϕϕϕC‖F (4)
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where ‖.‖F is the Frobenius norm. This algorithm
starts with a random initialization, and does not
guarantee a globally optimal solution. Different ran-
dom initializations can cause different convergence,
but in the case analysed of a image with two stains
the results in every simulation were very similar.

4. Macenko’s method
Consider a RGB slide with two stains (S1 and

S2), the idea of the method is that the color of each
pixels can be represented by a positive linear com-
bination of two stain vectors. Which means that all
pixels of the image lie inside a wedge with its ex-
tremes determined by S1 and S2.

Figure 1. Graphical representation of the process
implemented to obtain the angles θmin and θmax, that
allows to find the stain vectors

After converting a RGB image to OD space, the
principal component analysis (PCA) is applied on
the OD tuple ~OD = (ODR,ODG,ODB), obtaining
three eigenvectors. Then, the two eigenvectors (eig1
and eig2) with the largest eigenvalues are selected
to form a plane β to project the OD space image.
The main idea of PCA is to reduce the dimension of
a data set, making the projection of a space onto a
smaller subspace that gives a good representation of
the data.

In the plane β a point P with pure stain is rep-
resented by ~P = a. ~eig1 + b. ~eig2. The objective is
to create a new coordinate system (v1 and v2) that
represents this same point in the following form:
~P = c.~v1 + 0.~v2. This new coordinate will form the
stain vector.

To obtain v1 and v2 firstly it is calculated the an-
gle of each point of the plane β in relation to the
coordinate system eig1 and eig2. Then, the maximal
and minimal angle are found. A simplified represen-
tation of this process is given in Figure 1. Finally,
the stain vectors v1 and v2 are projected back in the
OD space.

4.1. Normalization
In the Macenko’s method a normalization of the

images after the stain separation is also proposed.
The normalization is based on the use of the 99th
percentile of the intensity histogram as a robust ap-
proximation of the maximum. Next, all intensity
histograms are scaled to have the same pseudo-
maximum to allow a comparison with each other.

Figure 2 shows that there is a drastic variability
of color even being used the same dye for all im-
ages. Figure 3 presents the normalization of these
same images when it is applied Macenko’s method
with normalization.

Figure 2. Two histological images stained with H&E

Figure 3. Normalization of figure 2

5. Results
A Intel (R) Core (TM) i-5-3317U 1.7 GHz, with

8 GB of RAM was used to process images of size
458× 1336× 3. Table 1 shows the process time of
each method analyzed.

Time process (s) of the method of:
Ruifrok Rabinovich Macenko

0.33 48 0.48

Table 1. Time process of the methods of Ruifrok,
Rabinovich and Macenko

Figure 4 shows the results of the stain separa-
tion to a image stained with H&E (Hematoxylin and
Eosin)
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Figure 4. Results of stain separation of the meth-
ods analyzed applied to a histological image with
H&E

To allow a quantitative estimate of the methods,
we created two matrices in gray scale C1 and C2,
and the stain matrix ϕϕϕ , formed by the stain vectors
ϕ1 and ϕ2. The matrices C1 and C2 represented the
matrix of concentration of stain. With the matrices
C1, C2, and ϕϕϕ , it is possible to obtain the image I
in RGB, which represents an image with two stains.
This image I was used for the analysis of the meth-
ods.

The calculated metrics were: mean error, max-
imum error, root mean square error (RMSE), nor-
malized root mean square error (NRMSE) and cor-
relation. These values were calculated for the ma-
trices Cest

1 , Cest
2 , ϕϕϕest and Iest estimated in relation

to C1, C2, ϕϕϕ and I, respectively. The NRMSE was
calculated by the follow equation:

NRMSE =

√
∑(Aest −A)2

∑A2 =
‖Aest −A‖F

‖A‖F
(5)

To evaluate the results of ϕϕϕest it was calculated
the metrics of error just for the methods of Macenko
and Rabinovich, because in the method of Ruifrok
the stain matrix was determined previously to the
application of the method. For all the analysis of
the Ruifrok’s method was used the same ϕϕϕest, and
this matrix was generated adding in ϕϕϕ a Gaussian
noise with mean value 0 and standard deviation of
0.04, and after normalizing this matrix obtained.

It was analysed the case of a image without noise
and a image with addition of a Gaussian noise R
with mean value 0 and standard deviation of 5%,
10% and 20% of the minimal value of standard de-
viation between C1 and C2. The addition of noise is
represented by the follow equation:

OD = (ϕ1C1 +ϕ2C2)+R (6)

The values that characterized C1 and C2 are pre-
sented in table 2, and the histogram of C1 and C2
are shown in figure 5. Tables 3 and 4 show the er-
rors and correlation calculated for Cest

1 . In table 3
is evaluated the case of the image I without noise,
and table 4 of the image I with noise of standard
deviation of 0.02.

C1 C2
Minimum 0.2471 0.0418
Maximum 0.7608 0.9176

Mean 0.4691 0.8072
std deviation 0.0872 0.1854

Table 2. Statistical description of intensity values
in images C1 and C2 without noise

Figure 5. Histogram of images C1 and C2 without
noise

To allow a better comparison of the variation of
the error with the increase of the standard deviation
of the noise applied in I, figure 6 shows the graphics
of NRMSE calculate to Cest

1 , Cest
2 , Iest and ϕϕϕest.

VII SIIM / VI SPS-UNICAMP 167

Campinas, 21 a 23 de Outubro de 2015 FEEC - UNICAMP



Method
Macenko Ruifrok Rabinovich

Mean Error 0.071 -0.187 -0.102
Max Error 0.408 0.261 0.468

RMSE 0.174 0.188 0.178
NRMSE 0.210 0.227 0.210

Correlation 0.993 0.997 0.990

Table 3. Evaluation of error and correlation of the
matrix of concentration Cest

1 applying the methods
implemented, using the image I without noise

Method
Macenko Ruifrok Rabinovich

Mean Error -0.309 -0.188 -0.101
Max Error 1,255 1.926 0.959

RMSE 0.378 0.422 0.243
NRMSE 0.456 0.510 0.294

Correlation 0.446 0.439 0.448

Table 4. Evaluation of error and correlation of the
matrix of concentration Cest

1 applying the methods
implemented, using the image I with normal noise
with standard deviation of 0.02

Figure 6. Calculation of NRMSE of: A) Cest
1 , B)

Cest
2 , C) Iest and D) ϕϕϕest, with the increase of the

the standard deviation of the noise applied in
I. The standard deviation is represented in per-
centage of the minimal value of standard devi-
ation between C1 and C2

From the analyse of the errors obtained it is ver-
ified that the method of Macenko is less robust. Be-
cause with the increase of the standard deviation of

the noise, the errors calculated obtained with the
Macenko’s method increases more. Mainly the er-
rors obtained with the stain matrix. However in
some important applications are use only the matri-
ces of concentration, that gives better results, such
as normalization of the image and segmentation of
the nuclei.

6. Conclusion
The biggest advantage of the methods of Ma-

cenko and Rabinovich comparing with the Ruifrok’s
method, is that they are completely automatic. De-
spite the high computational cost of the method of
Rabinovich, this method has as advantaged to be
more robust than the method of Macenko. There-
fore the choice of use of the method of Macenko
or Rabinovich depends of what is more important
in the situation, the execution time or robustness to
noise.

Future work of this project involve analysis of
the case of image with more than three stains. That
is more complicated because it is a problem with
more incognitos (number of stains) than equations
(RGB=3). This aspect should also be further studied
and evaluated.

The Rabinovich’s method starts with a random
initialization, and different random initializations
can cause different convergence.
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Resumo – O uso do ultrassom na medicina diagnóstica tem aumentado significativamente nas últimas 

décadas devido a um conjunto de fatores como custo do exame, ausência de radiação ionizante, produção de 

imagens em tempo real entre outros. Entretanto, as imagens de ultrassom apresentam artefatos inerentes, como é 
o caso do speckle. Várias técnicas estão sendo estudadas para melhorar a qualidade de imagens de ultrassom para 

fins diagnósticos, aumentando a precisão dos mesmos. Dentre as técnicas estudadas, pode-se citar a composição 

espacial de imagens ultrassônicas, que consiste na combinação de várias imagens de um mesmo objeto adquiridas 

com diferentes angulações do feixe ultrassônico. Alguns trabalhos publicados demonstraram uma melhora na 
qualidade de imagens compostas no que tange a definição de bordas de lesões quando comparadas às imagens 

modo-B convencionais.  O objetivo deste trabalho é mostrar a modelagem para formação de imagem de ultrassom 
composta para, em futuro próximo, implementá-la em uma Plataforma de Ultrassom em construção no CEB  

utilizando a metodologia denominada Model Driven Engineering. São apresentadas imagens preliminares de 

imagens compostas obtidas. Métricas como a relação sinal-ruído serão calculadas a fim de comprovar a melhoria 
ou não na qualidade de imagem para fins diagnósticos.   

Palavras-chave: ultrassom, imagens compostas.  

1. Introdução  

O uso do ultrassom no campo de imagens 

médicas tem sido estudado há mais de cinquenta 

anos. Durante esse período houve um intenso 

avanço tecnológico que, aliado a novas práticas 

clínicas, fizeram com que o ultrassom se tornasse 

uma das modalidades de formação de imagens 

médicas com o mais rápido crescimento [1], [2], 

sendo sua utilização cinco vezes maior que a 

soma de todas as outras modalidades de imagens 

para diagnóstico existentes. Isso se deve a fatores 

como baixo custo do exame, produção de imagens 

em tempo real e aparente ausência de efeitos 

biológicos ao paciente e ao operador [2].   
Atualmente, todos os fabricantes comerciais 

desses sistemas são multinacionais, demandando 

elevado custo para o Sistema de Saúde Brasileiro 

e elevando o déficit na balança comercial. Tendo 

em vista a vasta utilização de sistemas de 

ultrassom diagnóstico em várias modalidades 

clínicas e a total dependência de importação 

desses sistemas no mercado brasileiro, foi 

proposto o desenvolvimento de uma tecnologia 

nacional, criando-se uma rede de pesquisadores 

dedicados ao desenvolvimento de equipamentos 

de ultrassom no país. Com a participação de 

pesquisadores de universidades e institutos de 

pesquisa (INCOR, UFSCar, UFRJ, USP/RP, 

 

 
 

USP/SP, UTFPR e UNICAMP) sob a 

coordenação desta última e desenvolvimento 

conjunto e apoio técnico do Instituto de Pesquisas 

Eldorado, o projeto de uma Plataforma  

Tecnológica de Ultrassom teve início em 2009 

com os seguintes objetivos: o desenvolvimento de 

hardware, transdutores, mecânica, software 

embarcado e phantoms para testes. A 

transferência de resultados das instituições de 

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) para o setor 

industrial ligado ao Complexo Industrial da 

Saúde (CIS) brasileiro, ou seja, a transformação 

de protótipo desenvolvido como projetos de 

pesquisa em produto comercializável está sendo 

coordenada pela UNICAMP em conjunto com o 

Instituto de Pesquisas Eldorado. O protótipo da 

plataforma já desenvolvido apresenta 

funcionalidades como formação de alguns tipos 

de imagens modo-B, modo-M e Doppler e o 

módulo elastográfico está em desenvolvimento. 

Apesar de suas vantagens, a técnica de 

geração de imagens por ultrassom apresenta 

artefatos inerentes (o principal é conhecido como 

speckle) que podem comprometer a qualidade da 

imagem [3] limitando seu uso em algumas 

situações. Sendo assim, algumas técnicas estão 

sendo utilizadas para melhorar a qualidade da 

imagem de ultrassom modo B, proporcionando 
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melhor resolução de contraste, definição de 

bordas e diferenciação de tecidos [4].  

Uma das técnicas utilizadas para melhorar a 

qualidade das imagens de ultrassonografia é a 

composição de imagens por multi-angulação, que 

consiste em adquirir múltiplas imagens 

(geralmente entre 3 e 9) de um mesmo objeto, 

variando-se apenas o ângulo em que as ondas de 

ultrassom são emitidas e os seus ecos recebidos. 

Como consequência disso, em cada uma das 

imagens tem-se um padrão diferente de artefatos, 

o que faz com que a combinação das mesmas 

reduza significantemente sinais indesejados [3], 

[5]. A composição de imagens pode ser feita 

através de média, média com exclusão de 

máximos, média geométrica, valor RMS, 

mediana, entre outras técnicas de filtragem [6]. 

Huber e seus colaboradores, em seu trabalho, 

mostraram que a composição espacial de imagens 

em tempo real por multiangulação reduziu o 

speckle, melhorando a diferenciação de tecidos, 

definição de margens, representação interna de 

lesões sólidas e visualização do conteúdo cístico 

devido à redução de clutter em ultrassom de mama 

[5]. Entretanto, a preservação do reforço acústico 

central e o sombreamento de bordas laterais em 

cistos e fibroadenomas se mostraram mais 

eficazes usando imagens obtidas com a técnica de 

modo-B convencional.   
Em exames para avaliação de placas 

ateroscleróticas carotídeas, a composição 

espacial de imagens reduziu a variação 

(aumentou a reprodutibilidade) nas avaliações de 

placas nas imagens entre diferentes observadores 

e também para um mesmo observador em 

momentos diferentes [7].  
O objetivo do presente trabalho é modelar a 

formação de imagens de ultrassom compostas 

espacialmente. Para isso, considerou-se a 

metodologia de desenvolvimento de sistemas 

denominada Model Driven Engineering, que 

permite criar e analisar modelos matemáticos 

relacionados a dado problema, objetivando 

entender seu comportamento e propriedades 

como um todo. Neste método, a primeira etapa 

consiste em analisar o problema sem se 

preocupar com possíveis restrições do hardware 

(modelagem funcional) e só após a validação 

deste primeiro modelo são feitas adequações 

relacionadas ao equipamento e gerados os 

códigos (firmware) para serem implementados 

no sistema.  

2. Metodologia  

A simulação de imagens de ultrassom foi 

realizada no ambiente de desenvolvimento de 

software Matlab (Mathworks Inc.), utilizando-se 

da toolbox denominada k-wave. O phantom a 

partir do qual foram obtidas as imagens foi 

simulado a partir da mesma toolbox. Para 

aquisição das imagens foi utilizado um transdutor 

linear simulado com 32 elementos, largura de 

11,85mm e frequência central de 1,5 MHz. A 

velocidade média do som no meio simulado é de 

1540 m/s e a densidade média, 1000 kg/m3. São 

apresentadas 3 regiões com diferentes 

características acústicas.  

A simulação de imagem “livre” de speckle é 

realizada utilizando-se o método de Gehlbach [8], 

no qual é feita uma convolução entre o envelope 

do pulso de ultrassom aplicado e a magnitude dos 

espalhadores do phantom.   

O diagrama de blocos mostrado na figura 1 

representa os passos para formação de imagens de 

ultrassom compostas:  

 

  
Figura 1. Diagrama de blocos funcional para 

formação de imagens de ultrassom composta  

 

      As etapas da formação de imagens de 

ultrassom composta estão descritas a seguir:  

1. Beamforming: apresenta as 

seguintes subetapas:  

1.1 Filtro de interpolação: reconstrução de um 

sinal contínuo a partir de amostras 

discretas a fim de evitar aparência 

quadriculada da imagem.   

1.2 Atraso na recepção: atraso temporal 

aplicado aos sinais adquiridos por cada 

um dos elementos do transdutor a fim de 
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compensar o atraso aplicado na 

transmissão dos pulsos de ultrassom e, 

consequentemente, alinhar os sinais 

recebidos por cada transdutor.   

1.3 Filtro de apodização:  função aplicada 

para adequar os sinais à geometria do 

transdutor, reduzindo a intensidade de 

ondas de borda e, consequentemente, a 

difração no campo acústico do transdutor. 

O processo de apodização pode ser 

implementado através da aplicação de 

janelas Hamming, Hanning ou  

Retangular.   

1.4 Soma coerente: soma de sinais 

considerando-se a fase dos mesmos.   

2. Demodulação: a demodulação 

segue os passos a seguir:  

2.1 Mixer digital: multiplicação do sinal  

RF por um seno complexo, resultando em 

duas senoides defasadas em 90o. O sinal 

resultante após aplicação do mixer digital 

é complexo, e, portanto, seu espectro de 

frequência não apresenta simetria em 

torno do zero.  

2.2 Filtro passa-baixa: utilizado para remover 

frequências negativas do sinal complexo 

resultante do mixer digital e frequências 

fora da largura de banda desejada. Para 

que a energia do sinal seja preservada, o 

sinal complexo deve ser multiplicado por 

√2.   

2.3 Detecção de envelope: geralmente 

realizada através da transformada de 

Hilbert. A amplitude do envelope é 

utilizada para quantizar os tons de cinza 

na formação da imagem.  

2.4 Filtro de decimação: redução da 

frequência de amostragem por um fator 

M, tal que fs’=fs/M. Como o sinal 

complexo não apresenta ambiguidade 

entre frequências positivas e negativas, a 

largura de banda do sinal é igual à taxa de 

amostragem complexa.   

3. Compressão logarítmica: intensifica ecos 

com valores mais baixos e comprime a faixa de 

ecos com valores mais altos.  

4. Resampling: converte os sinais adquiridos 

com angulação θ do espaço dos dados brutos para 

coordenadas espaciais considerando-se, para 

isso, a geometria das scan lines.  

5. Composição Espacial: combinação de 

múltiplas imagens adquiridas com diferentes 

angulações. Pode-se utilizar operações como 

média, média geométrica, valor RMS.  

6. Scan Conversion: interpolação de dados 

“brutos” em imagem apresentada em um display.   

A figura 2 mostra o phantom utilizado nas 

simulações:  

 
Figura 2. Representação do phantom utilizado 

nas simulações 

Para análise de redução de speckle, utilizou-

se o valor da relação sinal ruído (SNR), o qual é 

definido pela razão entre média e desvio padrão 

da imagem.  

3. Resultados   

A figura 3 representa a imagem modo-B 

convencional adquirida a partir do phantom 

mostrado e a figura 4, as compostas por imagens 

com ângulos de -10 o, -5o, -3o, -1o, 0o, 1o, 3o, 5o, 

10o combinadas através (a) do valor RMS e (b)da 

média entre elas.  

     
Figura 3. Imagem modo-B convencional  
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 (a)                                               (b) 

Figura 4. Imagem composta por (a) valor RMS  

e (b) média das imagens adquiridas com 

diferentes angulações 

 

    Os valores da relação sinal ruído (SNR) das 

imagens estão representados na tabela 1: 

Tabela 1. Relação sinal ruído das imagens 

apresentadas acima 

Imagem SNR 

Modo-B convencional 0,8872 

Composição por média 1,0723 

Composição valor RMS 1,094 

As imagens combinadas por média e valor RMS 

apresentam valores de relação sinal ruído maiores 

que a imagem modo-B convencional, 

confirmando a hipótese de que a técnica de 

composição espacial melhora a qualidade das 

imagens de ultrassom. 

4. Discussão e Conclusão  

Apesar das inúmeras vantagens do ultrassom 

sobre as outras modalidades de diagnóstico por 

imagem, os artefatos inerentes à técnica de 

geração das mesmas limitam a precisão do 

diagnóstico por imagens de ultrassom. A técnica 

de composição de imagens já está sendo utilizada 

em alguns equipamentos comerciais e é 

fundamental em exames que requerem melhor 

definição de bordas. Portanto, o desenvolvimento 

do modelo funcional de geração de imagens de 

ultrassom composta e a implementação do 

mesmo no protótipo de ultrassom é 

imprescindível.  

As imagens compostas geradas pelo modelo 

desenvolvido apresentam redução de speckle 

quando comparadas à imagem modo-B 

convencional. Outros testes serão realizados para 

validação final do modelo apresentado.  
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Resumo – Este artigo apresenta um sistema de síntese de fala paramétrico baseado em modelos ocultos de Markov (HMM) para 

o português utilizando uma fonte de excitação mista. Para melhorar a qualidade do sinal sintetizado em relação à obtida com 

modelos tradicionais de excitação baseados em impulso periódico ou em ruído branco, é utilizado um modelo de excitação mista 

semelhante ao do codec MELP. Os parâmetros da fonte de excitação mista são modelados pelos HMMs e gerados por estes na 

etapa de síntese. Os resultados auditivos mostram que o uso da fonte de excitação mista melhora significativamente a qualidade 

da fala quando comparado com o modelo de excitação tradicional. 

Palavras-chave: síntese de fala, síntese paramétrica, hidden Markov model (HMM), excitação mista. 

1. Introdução 

Recentemente, os sintetizadores de fala 

denominados paramétricos [1, 2] vêm recebendo 

grande atenção da comunidade científica. Nessa 

modalidade de síntese, um modelo estatístico 

baseado em HMMs (Hidden Markov Models) 

dependente de contexto é treinado e utilizado 

para gerar parâmetros espectrais e de excitação 

que alimentam a engine de síntese propriamente 

dita. O sinal sintetizado é, portanto, construído a 

partir desses parâmetros, e não pela concatenação 

de trechos de áudio pré-gravados, como nos 

sintetizadores concatenativos [3], mais 

difundidos no âmbito comercial. A base de dados 

de voz natural é utilizada para treinamento do 

modelo paramétrico, e não durante a síntese do 

sinal de fala, o que reduz a necessidade de 

espaço de armazenamento em relação a um 

sintetizador concatenativo. 

O estágio atual de evolução dos 

sintetizadores paramétricos ainda não permite 

produzir voz artificial indistinguível da voz de 

um locutor humano por meio dos parâmetros 

gerados pelo modelo estatístico. Os primeiros 

sistemas de síntese de fala HMM utilizavam um 

modelo de excitação baseado em trem de 

impulso periódico ou em ruído branco, conforme 

a Figura 1(a). Para melhorar a qualidade da fala 

sintetizada, este trabalho apresenta o uso de um 

modelo de excitação mais realista, baseado no 

vocoder MELP (Mixed-Excitation Linear 

Prediction) [4, 5, 6]. Este último apresenta as 

seguintes características: fonte de excitação com 

pulso e ruído misturados; pulsos periódicos e não 

periódicos; filtro de dispersão de pulso. A Figura 

1(b) ilustra esse modelo. A excitação mista é 

implementada utilizando um modelo de mistura 

multibanda, capaz de reduzir o ruído da fala 

sintetizada. Os parâmetros de excitação mista, 

compostos pelo grau de vozeamento (em inglês, 

voicing strengths) de cada uma das bandas de 

passagem dos trechos vozeados, são modelados e 

gerados pelos HMMs nas etapas de treinamento e 

síntese, respectivamente. 

 

 
Figura 1. Modelo de excitação: (a) tradicional; (b) 

excitação mista. 
 

Este trabalho apresenta um sistema de síntese 

de fala baseado em HMMs utilizando um modelo 

de fonte com excitação mista, e está organizado 

da seguinte forma: na seção 2 é apresentada uma 

descrição do modelo da fonte de excitação mista; 

a seção 3 apresenta uma descrição geral do 

sistema de síntese de fala baseada em HMM com 

o modelo de excitação mista; a seção 4 apresenta 

resultados experimentais; e, por fim, a seção 5 

apresenta algumas conclusões e sugestões de 

trabalhos futuros. 

2. Fonte de excitação mista 

Na etapa de análise, para cada arquivo de 

fala utilizado no treinamento dos modelos HMM, 

são extraídos os seguintes parâmetros de 

excitação: 

 pitch; 

 grau de vozeamento das bandas de 

passagem, ou strengths. 
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Para análise dos trechos vozeados, o sinal de 

fala é filtrado em 5 bandas, com banda de 

passagem de 0-1000, 1000-2000, 2000-4000, 

4000-6000 e 6000-8000 Hz [4], para o sistema de 

síntese de fala trabalhando com frequência de 

amostragem de 16 kHz. O grau de vozeamento 

em cada banda é estimado através dos 

coeficientes de correlação normalizados em torno 

do atraso do pitch (pitch lag). O coeficiente de 

correlação para um atraso t é definido como: 
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onde sn e N representam o sinal de fala na 

amostra n e o tamanho da janela de análise do 

pitch, respectivamente. 

Na etapa de síntese, os filtros de geração da 

fonte são obtidos através do grau de vozeamento 

calculado para cada banda na etapa de análise. O 

filtro passa-banda utilizado para construção do 

trem de pulsos é determinado através da soma de 

todos os coeficientes dos filtros das bandas de 

frequência vozeadas, enquanto o filtro passa-

banda para o ruído branco é determinado através 

da soma de todos os coeficientes dos filtros das 

bandas não vozeadas. O sinal de excitação é 

gerado através da soma do pulso e ruído 

filtrados. O pitch utilizado na geração dos pulsos 

pode variar em até 25% do seu valor original, de 

acordo com a periodicidade/não periodicidade 

obtida com o grau de vozeamento das bandas. 

O sinal de fala sintético é obtido através da 

filtragem do sinal de excitação por um filtro 

MLSA (Mel Log Spectrum Approximation) 

[7] utilizando diretamente os coeficientes mel-

cepstrais [9]. Por fim, a qualidade da fala é 

suavizada utilizando um filtro de dispersão de 

pulso [5], implementado com um filtro FIR de 

ordem 576. 

3. Síntese utilizando excitação mista 

3.1. Síntese de fala baseada em HMM 

Uma visão geral de um sistema de síntese de 

fala baseado em HMM é apresentado na Figura 

2. O sistema divide-se nas etapas de treinamento 

e síntese. A etapa de treinamento utiliza uma 

base de dados de fala de um locutor alvo, que é 

composta por sinais de fala, provenientes de 

gravações, e uma série de rótulos 

correspondentes a informações de segmentação e 

contexto (fonético, linguístico e prosódico) para 

cada unidade fonética. A partir desta base, os 

parâmetros de excitação e espectrais são 

extraídos e, juntamente com os rótulos, são 

utilizados para modelar um conjunto de HMMs 

dependentes de contexto. Cada HMM usa um 

conjunto de funções de densidade de 

probabilidade (PDFs) do estado de duração para 

modelar a estrutura temporal da fala [8]. Como 

resultado, tem-se um sistema modelado por uma 

estrutura de HMM contendo a excitação, o 

espectro e a duração das unidades fonéticas da 

língua. 
 

 

Figura 2. Sistema de síntese baseado em HMM. 
 

Na etapa de síntese, um texto escrito em 

português, cujo conteúdo será sintetizado, é 

convertido em uma sequência de rótulos 

dependentes de contexto através de um módulo 

linguístico. Em seguida, é construída uma 

sequência de HMMs pela concatenação dos 

modelos HMM dependentes de contexto, de 

acordo com a sequência de rótulos. A duração de 

estados da sequência de HMMs é determinada 

com base na duração de estado das PDFs obtidas 

no treinamento. Então, os algoritmos de geração 

de parâmetros de fala geram a sequência dos 

parâmetros de excitação e espectrais que 

maximizam as probabilidades de saída. Por fim, 

a forma de onda de fala é sintetizada diretamente 

a partir dos parâmetros de excitação e espectrais 

utilizando um filtro de síntese correspondente a 

esses parâmetros. 

3.2. Parâmetros acústicos 

O vetor de parâmetros acústicos é composto 

pelos parâmetros espectrais e de excitação. A 

estrutura desses parâmetros é apresentada na 
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Figura 3. Os parâmetros espectrais são 

compostos por 24 coeficientes mel-cepstrais mais 

o coeficiente de ordem zero, seus deltas e delta-

deltas, obtidos através de uma janela de 

Hamming de 25 ms, com deslocamento de 5 ms. 

Os parâmetros de excitação incluem uma 

representação do pitch através do logaritmo da 

frequência fundamental, 5 bandas com o grau de 

vozeamento, seus deltas e delta-deltas. 
 

 
 

Figura 3. Estrutura do vetor de 63 parâmetros 
modelado pelo HMM. 

3.3. Modelo dependente de contexto 

O vetor de parâmetros é modelado por um 

conjunto de HMMs left-to-rigth de 7 estados. 

Cada estado possui 3 streams para representação 

dos parâmetros mel-cepstrais, pitch e grau de 

vozeamento. Em cada estado, os parâmetros mel-

cepstrais e grau de vozeamento são modelados 

por uma única gaussiana com distribuição de 

probabilidade contínua, enquanto o pitch é 

modelado por uma distribuição de probabilidade 

multiespaço. 

Os vetores de parâmetros são modelados por 

HMMs dependentes de contexto fonético e 

prosódico. Esse conjunto de informações dá 

origem a um rótulo linguístico, contendo as 

seguintes informações: representação fonética do 

som; representação fonética dos dois sons 

vizinhos anteriores; representação fonética dos 

dois sons vizinhos posteriores; posição do som 

em relação ao início da palavra; posição do som 

em relação ao final da palavra; e posição do som 

em relação ao som tônico (se houver). Esse 

rótulo linguístico leva em consideração fatores 

de contexto que afetam os parâmetros de 

excitação e espectral, como similaridade 

fonética, fatores relacionados à tonicidade e 

localização. Maiores detalhes estão disponíveis 

em [1, 2]. 

3.4. Corpus de fala 

O corpus de fala empregado no treinamento 

do sistema deve conter sentenças representativas 

da língua, contemplando variabilidade fonética e 

vocábulos frequentes. A quantidade de sentenças 

deve ser suficiente para que os modelos 

estatísticos possam ser treinados de maneira 

confiável, geralmente situando-se em alguns 

milhares. As características prosódicas da 

locução também tenderão a ser reproduzidas na 

fala sintetizada. 

4. Resultados experimentais 

Os experimentos realizados com o sistema de 

síntese foram obtidos através de modificações 

em ferramentas do toolkit SPTK1, para extração 

de parâmetros, e modificações no script de 

treinamento do toolkit HTS2 (para o português do 

Brasil), para treinamento dos modelos HMM. As 

informações fonéticas e prosódicas, indicadas na 

seção 3.3, foram geradas através de uma 

ferramenta proprietária do CPqD. A saída desta 

última foi alterada para a criação dos arquivos de 

rótulo no formato do HTS. 

Para a etapa de síntese, foram 

implementadas modificações na biblioteca 

HTS_engine3. Todo o processamento linguístico 

é realizado por bibliotecas proprietárias do 

CPqD. 

Os resultados experimentais foram obtidos 

com a seguinte configuração: vocoder com 

excitação mista conforme descrito na seção 2, 

modelo de distribuição de probabilidade contínua 

para os parâmetros mel-cepstrais e grau de 

vozeamento, modelo de mistura multi-bandas 

para o pitch, HMMs com 7 estados, ordem 24 do 

parâmetro mel-cepstral mais o coeficiente de 

ordem zero, ordem 4.096 do filtro de síntese, 

janelamento de Hamming com 25 ms e com 

deslocamento de 5 ms, base de fala contendo 

cerca de 7 horas de gravação, com frequência de 

amostragem de 16 kHz, 16 bits e 1 canal, de 

forma a contemplar variabilidade fonética. Para 

essa base de fala, foram gerados 27.448 HMMs 

na etapa de treinamento. 

A Figura 2 apresenta, para trechos 

correspondentes, os espectrogramas para o áudio 

(a) original, (b) sintetizado com o uso da fonte de 

excitação mista e (c) sintetizado com o uso da 

fonte tradicional (sem uso de excitação mista), 

para a sentença “Algumas decisões eles estão 

tomando duas vezes.”. 

Nota-se que a movimentação dos formantes, 

assim como os harmônicos do sinal original (a) 

estão presentes e muito próximos aos do sinal 

1  Speech Signal Processing Toolkit, <http://sp-

tk.sourceforge.net/>, acesso em 01/08/2015. 
2  HMM-based Speech Synthesis System, 

<http://hts.sp.nitech.ac.jp/>, acesso em 01/08/2015. 
3  HMM-based Speech Synthesis System Engine, 

<http://hts-engine.sourceforge.net/>, acesso em 

01/08/2015. 
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sintetizado (b), ou seja, a síntese utilizando a 

fonte de excitação mista foi capaz de conservar 

principalmente as características harmônicas do 

sinal de fala. Tal comportamento se justifica pela 

presença simultânea das informações periódicas 

e não periódicas típicas do aparelho fonador 

humano. No caso das fricativas sonoras, por 

exemplo, presente em três fones da sentença de 

teste, existe a ocorrência da vibração da prega 

vocal e ruídos de aspiração e labial 

simultaneamente. Na Figura 2(c), é possível 

notar que os formantes estão razoavelmente 

representados; no entanto, o sinal de fala 

apresenta uma característica bem mais harmônica 

do que o sinal original. Tal comportamento 

provoca um efeito “metálico” no áudio, 

principalmente nas vogais e fricativas sonoras. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 2. Espectrogramas de trechos correspondentes 
de áudio: (a) original; (b) sintetizado com fonte de 

excitação mista; (c) sintetizado com fonte tradicional. 
 

Do ponto de vista auditivo, pode-se notar 

que a fala sintetizada com a fonte de excitação 

mista aumenta significativamente a qualidade do 

sinal, reduzindo o zumbido e o aspecto 

“metálico” presente no sinal sintetizado com a 

fonte de excitação tradicional. 

5. Conclusões 

Foi apresentada a implementação de um 

sistema de síntese de fala para o português do 

Brasil utilizando uma fonte de excitação mista. 

Neste sistema, os parâmetros de excitação e 

espectrais são modelados e gerados a partir de 

HMMs. A principal vantagem do uso da fonte 

mista é a melhora significativa da fala 

sintetizada, quando comparado ao modelo de 

fonte tradicional, reduzindo os zumbidos 

presentes na síntese. 

Em trabalhos futuros, serão testados outros 

modelos de excitação mista [10], com 

possibilidade de melhorar ainda mais a qualidade 

da síntese obtida através de HMMs. 
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Resumo – An expensive step when building a machine learning-based replay attack detection system is to obtain
labeled data to train the classifier. The process to construct the spoofing audios require reproducing a set of audios
in a loudspeaker while recording it using a microphone. For a relative large set of audios, the process will take quite
long time. Here, we used white noise excitation method to estimate loudspeaker frequency response. This is used
to emulate the loudspeaker and generate spoofing data. We showed that a classifier trained using filtered audios
produce similar decision boundary than other trained with audios reproduced in a loudspeaker.
Keywords: Loudspeaker modeling, replay attack, automatic speaker verification, voice biometrics.

1. Introduction
In automatic speaker verification, a speech sample
is presented to the system which is responsible for
verifying the identity of the claimed speaker. Such
system is susceptible to intruders who pretending to
be another user manipulate his or her speech sample
to sound as if spoken by the target user and submit it
to the system. Examples of manipulations are: edit-
ing (copy and paste excerpts) the audio from the tar-
get user, voice mimicking, reproducing it in a loud-
speaker (replay attack). Here, we focus on the re-
play attack. A classifier is trained to discriminate
live and reproduced in a loudspeaker speech signal,
from a sample of authentic and manipulated audios.

One of the main challenges when developing a
machine learning-based replay attack detection sys-
tem is to obtain labeled data to train the classifier.
It involves reproducing the original speech audios
in a loudspeaker while recording it using a micro-
phone. Those will represent samples of the nega-
tive class (spoofing samples). However, the process
of reproducing and recording the audios is not only
costly for a single loudspeaker/microphone setting,
but also it has to be reproduced in a variety of loud-
speakers and microphones to cover a large spectrum
of existing devices. Applying this process for vari-
ous of loudspeaker/microphone settings become im-
practical. Even though the microphone also intro-
duce distortions in the reproduced audio, this is mi-
nor compared to the loudspeaker distortions. Then,
we concentrate on modeling the loudspeaker.

In this paper we are interested in loudspeaker
characterization for accelerating the process of re-
play attack detector synthesis. By using a white
noise excitation method we estimate the loud-

speaker frequency response and use it to emulate
the loudspeaker to rapidly generate negative sam-
ples for training a classifier. Results show that the
estimated frequency response can efficiently be used
to emulate the real loudspeaker and the small distor-
tion introduced by the estimator is not sufficient to
misguide the classifier.

The remainder of this paper is organized as fol-
lows. In Section 2 we discuss loudspeaker charac-
terization methods. Section 3 describes the experi-
ments performed to validate the loudspeaker model-
ing and presents the obtained results. We conclude
in Section 4.

2. Loudspeaker Filtering
One of the most distinctive forms of distortions pro-
duced by loudspeakers is the transfer function rip-
ple. It is characterized by distortions introduced into
the spectrum of the audio signal reproduced in the
loudspeaker. Therefore, all audios reproduced in a
certain loudspeaker will be affected by its distortion
pattern that is defined by the shape of the ripple in
the transfer function. Hence, by properly analyzing
a set of reproduced audios it is possible to infer the
transfer function ripple that produced the observed
distortion.

Figure 1 shows examples of transfer functions of
various loudspeakers. We clearly note ripples in the
functions and how they vary across the loudspeak-
ers. The pattern of the ripples will be reflected in the
spectrum of the reproduced audio signal (see Fig-
ures 2b and 2c for examples).

To evaluate and model the distortion introduced
by the loudspeaker, we separated the problem into
two steps: (i) characterization of loudspeakers; and
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(ii) signal filtering.

2.1. Characterization of Loudspeakers
Several techniques are available for measuring lin-
ear response of a loudspeaker. These are mainly
determined by the type of excitation signal used.
Two common techniques are stepped sine sweep
[1] and white noise excitation. The latter is par-
ticularly suited to measure loudspeaker’s frequency
response as it closely represents the signals repro-
duced through loudspeakers in real-world applica-
tions [2]. The white noise excitation technique is
based on white noise signal (Gaussian random sig-
nal with constant power density) that contains all
frequencies in the audio bandwidth. When a loud-
speaker is excited with such a signal, the frequency
response can be accurately measured by averaging
the results obtained from FFT analysis over several
interval-windowed measurements. Details of the
frequency response estimation is presented in Algo-
rithm 1.

Algorithm 1: Frequency response estimation
Data: White-noise signal
Result: Frequency response
1. Play and record white noise, with about 15 cm

of distance between loudspeaker and
microphone

2. Apply Hanning window with 60 ms on recorded
signal with 30 ms of frame shift

3. Compute FFT analysis for all frames
4. Frequency response is obtained by averaging

the results obtained from performing FFT

Figure 1 presents the frequency response of four
different devices estimated by Algorithm 1 with a
one-minute white noise signal: loudspeakers Genius
SP-HF500A and Megaware USB multimedia; and
smartphones MotoX G2 and iPhone 5.

2.2. Audio filtering
We use a phase vocoder [3] to filter the audio file as
performed by the loudspeakers. The main purpose
is to replicate the distortions caused when an audio
file is reproduced in the loudspeaker by means of
the estimated frequency response. The technique is
presented in Algorithm 2.

3. Experiments
In this section we demonstrate the effectiveness of
the Algorithms 1 and 2 from two perspectives: (1)
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Figure 1. Frequency response of four differ-
ent devices estimated by the Algorithm 1 with
a one-minute white noise signal.

Algorithm 2: Signal filtering process
Data: Audio signal, frequency response
Result: Filtered signal
1. Apply Hanning window of 60 ms length and 30

ms frame shift
2. Compute FFT for all frames
3. Multiply all frames by the frequency response

(filtering)
4. Compute inverse FFT for all frames
5. Perform Overlap-Add re-synthesis
6. Adjust energy of the filtered signal

simulating a loudspeaker through the estimated fre-
quency response; and (2) developing a replay anti-
spoofing system trained with audios filtered by the
estimated frequency response.

3.1. Dataset description
For the experiments we used the BioCPqD database
[5]. This is a face and voice biometrics dataset from
Brazilian people built by CPqD Foundation1. The
dataset contains records of 142 individuals (96M
and 46F) and consists primarily of adults with age
of 20-60 years, residing in São Paulo state. Details
on this database can be found in [5].

The entire dataset contains 27,253 audio files,
totaling approximately 67 hours of audio. Then,

1http://www.cpqd.com.br/en/
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67 hours would be required to obtain the repro-
duced audios for a single loudspeaker. As men-
tioned earlier, to train a classifier with high general-
ization capability requires audios reproduced in sev-
eral distinct loudspeaker/microphones and the time
required for the entire process make it impractical.

Using the Algorithms 1 and 2, the time spent to
estimate the frequency response and apply it to the
entire BioCPqD dataset took less the twenty min-
utes in a PC with Core i7 and 16GB of RAM. That
is, we reduced the time of generating spoofing au-
dios from 67 hours to less than twenty minutes. The
question now is how different the filtered signals are
from the reproduced ones.

3.2. Emulating the loudspeaker
We built a one-minute white noise audio to estimate
the loudspeaker frequency response. The audio was
then reproduced in a Megaware USB multimedia
loudspeaker while being recorded using the Leader-
ship microphone. With the reproduced white noise
audio, we estimated the frequency response using
Algorithm 1.

Figure 2a shows the spectrum of a speech signal
from the BioCPqD dataset. The Figure 2b presents
the spectrum of the same speech signal, but after
been reproduced in the loudspeaker. We note that
the loudspeaker introduced distortions in the sig-
nal, apparently time invariant as the distortions are
persistent over the time. Notably, this loudspeaker
distorts high frequency bands and also other mid-
frequencies. The central idea of the Algorithm 1 is
to learn the loudspeaker distortion pattern.

After estimating the frequency response, we ap-
plied it to the original signal (Figure 2a) using the
Algorithm 2 and obtained the speech signal in the
Figure 2c. First, we note that the voice region
was preserved. Second, the estimated frequency re-
sponse (the red curve in Figure 1) was able to model
the ripples introduced by the loudspeaker. Audibly
and visually, the two speech signals, reproduced and
filtered, are quite similar.

We will now evaluate, from the classifier per-
spective, the impact of using audios reproduced in
the real loudspeaker and filtered with the estimated
frequency response.

3.3. Replay attack detection
In this section we describe our experiments on syn-
thesis of replay attack detector.

(a) Original speech signal.

(b) Reproduced speech signal.

(c) Filtered speech signal.

Figure 2. Spectrum of the a speech signal re-
produced in the loudspeaker and filtered us-
ing the frequency response estimated by the
Algorithms 1 and 2. Reproduced and filtered
signals are quite similar.

3.3.1. Feature extraction and experimental setup

For feature extraction, cepstrum coefficients, which
are defined as the inverse Fourier transformation of
the log-spectrum [4, Chapter 7], were obtained from
the audios. Roughly speaking, the feature extraction
process consists of two steps:

A : apply a band-pass filter to remove low (below
25Hz) and high (above 5kHz) frequencies,
as these regions contain low energy; and

B : calculate cepstrum for each frame of the sig-
nal and compute the average over all cep-
strums.

The idea is that cepstrum can capture the spectral
ripple introduced by the loudspeakers. Steps A and
B are applied for both classes of audio, authentic
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(live) and reproduced/filtered. We now have a set of
data samples that need to be discriminated. For that
we use machine learning techniques.

For both databases, authentic/reproduced and
authentic/filtered, we split the dataset in train-
ing (60%), development (20%), and test (20%).
Development data is to select classifiers’ hyper-
parameters. Three classifiers were considered: (1)
`2-regularized logistic regression (LR) (λ=0.01); (2)
linear discriminant analysis (LDA); and (3) support
vector machine (SVM) with RBF kernel (σ = 10).

We then trained a classifier using audios repro-
duced in the loudspeaker and another trained with
the same audios, but now filtered. The reproduced
test audios were used to measure the performance
of both. With it, we want to check if the classifier
trained using only filtered audios has similar deci-
sion boundary to the one trained with reproduced
audios. If so, we can replace the task of reproduc-
ing and recording all audios with the Algorithms 1
and 2, which is extremely faster.

The results are presented in terms of mean and
standard deviation from ten independent runs of the
algorithms from random data splits.

3.3.2. Results

Table 1 shows Precision, Recall and Area Under
Curve (AUC) obtained by the three classifiers con-
sidered. First, we note that all classifiers were
able to discriminate authentic from reproduced au-
dios. Second, possibly the two classes are lin-
early separable, as the linear classifier LDA ob-
tained the same performance as the non-linear clas-
sifier (SVM). Third, it is possible to claim that the
decision boundary of the classifier trained only with
the filtered audios is quite similar to the one ob-
tained with the classifier using the reproduced data.
Hence, it indicates we can safely replace the costly
process of reproducing and recording audios by the
Algorithms 1 and 2 for the task of training a classi-
fier for replay attack detection.

4. Conclusion

We investigated linear loudspeaker characterization
for the problem of building training data for replay
attack detector (such as SVM and Logistic Regres-
sion) in voiced-based authentication systems.

Table 1. Mean and standard deviation of the
three metrics for the classifiers trained with
reproduced and filtered audios using Algo-
rithms 1 and 2. These results were computed
on reproduced test set.

Trained with Trained with
Reproduced Filtered

Precision 0.999 (1e-4) 0.992 (1.8e-3)
LR Recall 0.999 (3e-4) 0.976 (2.0e-3)

AUC 0.999 (1e-4) 0.983 (1.6e-3)
Precision 0.999 (1e-4) 0.971 (1.8e-3)

LDA Recall 0.999 (2e-4) 0.953 (3.0e-3)
AUC 0.999 (1e-4) 0.963 (2.3e-3)

Precision 0.999 (1e-4) 0.983 (2.6e-3)
SVM Recall 0.999 (2e-4) 0.988 (9.0e-4)

AUC 0.999 (1e-4) 0.985 (1.3e-3)

We showed that the loudspeaker characterization
via white noise excitation not only can efficiently
simulate the real loudspeaker, but also be used to
produce spoofing data to train a classifier. Hence,
the time required to build a replay attack detector
system is drastically reduced.

As frequency response is a purely linear mea-
surement, it does not take nonlinearities into ac-
count. There are several known nonlinearities
present in dynamic loudspeakers, though. So, in
next research steps, we will study nonlinear loud-
speakers chracterizations that might be more appro-
priate for modeling certain loudspeakers.
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Resumo – A exposição prolongada a ruídos de alta magnitude, as lesões no sistema nervoso central, causadas por traumas 

ou doenças degenerativas e ainda a utilização de medicamentos, principalmente psiquiátricos podem induzir a 
sensações de zumbidos. Muitas vezes esses incômodos são tratados por medicamentos ansiolíticos ou anti epilético, que 
apresentam efeitos colaterais. Este projeto propõe a utilização de sons da natureza em quadrifonia como forma de 
atenuação da angústia causada pelo zumbido e possível redução de medicamentos. 4 mini caixas acústicas de MP3, 
acopladas a aparatos de amplificação passiva, reproduzem arquivos de áudio contendo sons da natureza, tais como: 
vento, chuva, tempestade, ondas do mar, etc. A concepção dos sons pode ser feita através de aparelhos sintetizadores 
eletrônicos, aplicativos emuladores, gravação direta da natureza e coleta de amostras na internet. As mini caixas são 
alimentadas com arquivos de áudio diferentes e esses arquivos sofrem um tratamento através de aplicativos editores de 
áudio, de modo a trazer uma sensação de espacialidade e de relaxamento. São realizados testes com pessoas, 
portadoras ou não desses incômodos (zumbidos). A seguir essa pessoa é submetida a um questionário em que relata, 
entre outras coisas, as sensações sentidas durante o experimento. Finalizando com uma análise dos resultados obtidos. 

 
Palavras-chave: zumbidos, sistema nervoso central, quadrifonia, MP3, sons da natureza 
. 

1. Int rodução 

Zumbido é um som percebido nos ouvidos ou na 
cabeça na ausência de um estímulo sonoro do 
ambiente, ou seja, trata-se de uma percepção 
sonora sem uma fonte de som externa. O 
zumbido não é uma doença em si, na verdade é 
um sintoma de uma condição de saúde que afeta 
de modo, partes da via auditiva. Com frequência, 
o zumbido é acompanhado de outros sintomas 
como: perda auditiva, tontura e intolerância a 
sons altos. 

Condições que levam ao zumbido podem ter 
origem no próprio sistema auditivo ou em outros 
sistemas que afetam o ouvido de forma indireta. 
Os principais problemas originados no sistema 
auditivo são: perda auditiva relacionada à idade, 
exposição a ruídos altos, tanto no lazer quanto no 
trabalho, bloqueio por cera, alterações dos 
ossículos da audição, doença de Ménière, 
neurinoma do acústico (tumor raro que acomete 
o nervo auditivo). 

Existem doenças que tem origem em outros 
sistemas e que podem afetar o sistema auditivo. 
São elas: Distúrbios da articulação 
têmporomandibular e outras alterações 
odontológicas, alterações metabólicas: dos 
açúcares, gorduras e deficiência de vitaminas, 
alterações hormonais: tireoide e hormônios 
sexuais, distúrbios cardiovasculares: hipertensão 
arterial mal controlada e arritmias, distúrbios 
psiquiátricos como depressão e ansiedade, 

malformações de vasos da cabeça e pescoço 
[1],[2],[3]. 

Existem outras situações frequentemente 
relacionadas ao zumbido: maus hábitos 
alimentares: consumo abusivo de doces, café e 
períodos prolongados de jejum, cigarro e bebidas 
alcoólicas: pioram a percepção do zumbido, 
medicamentos: uma lista grande que inclui 
antibióticos, diuréticos, quimioterápicos, AAS 
(aspirina) e outros anti-inflamatórios em altas 
doses e alguns antidepressivos. 

Na maioria dos casos, felizmente, não se 
trata de uma doença grave, mas é importante 
buscar a ajuda de um especialista para identificar 
os casos que necessitam de investigação mais 
aprofundada, por exemplo, para descartar 
tumores. Alguns distúrbios metabólicos podem 
ter o zumbido como um dos seus sintomas 
iniciais, e a investigação fará o diagnóstico. 
Quanto mais precoce for o tratamento, melhor a 
resposta. 

Entre as especialidades que podem 
diagnosticar um zumbido no ouvido estão: 
Clínica médica, Otorrinolaringologia, 
Neurologia, Endocrinologia, Ortopedia, 
Reumatologia [4]. 
 

2. Objetivo 

Como alguns médicos indicam para o momento 
do sono deixar algum receptor de rádio ligado 
fora de sintonia para reduzir a sensação dos 
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zumbidos, este projeto propõe a utilização de 
sons da natureza em quadrifonia como forma de 
atenuação da angústia causada pelo zumbido e 
possível redução de medicamentos. 

3. Metodologia 

O grupo vai montar um espaço retangular com 4 
mini caixas acústicas de MP3, localizadas nas 
extremidades desse espaço, com um assento na 
parte central. Cada mini caixa é um reprodutor de 
arquivos de áudio no formato MP3. Esses 
arquivos de áudio contêm amostras de sons da 
natureza, tais como: vento, chuva, tempestade, 
ondas do mar, etc. Essas amostras podem ser 
sintetizadas por equipamentos eletrônicos através 
de geradores de ruído branco, geradores de 
envelope, amplificadores e filtros controlados 
por tensão, podem ser emulados por 
sintetizadores virtuais, podendo também ser 
gravados diretamente da natureza ou ainda 
podem ser coletadas da internet através de sites 
específicos. Serão construídos aparatos de 
amplificação passiva, envolvendo cada mini 
caixa acústica de MP3. As mini caixas devem ser 
alimentadas com arquivos de áudio diferentes e 
esses arquivos devem sofrer um tratamento 
através de aplicativos editores de áudio, como 
Soundforge ou Cooledit de modo que possam 
trazer uma sensação de espacialidade e de 
relaxamento.  Posteriormente, serão realizados 
testes com pessoas, portadoras ou não desses 
incômodos (zumbidos), no espaço montado para 
esse fim. O teste consiste de: a pessoa se 
acomoda no assento; é solicitado que a pessoa 
feche os olhos; as 4 mini caixas acústicas de 
MP3 serão ligadas por 4 minutos. Após esse 
tempo o teste se encerra. A seguir é aplicado um 
questionário a essa pessoa para que ela possa 
relatar entre outras coisas as sensações sentidas 
durante o experimento. Finalizando com uma 
análise dos resultados obtidos. 

3.1. Elaboração do Protótipo 

A elaboração do protótipo foi dividida em duas 
partes: coleta de arquivo de sons da natureza 
variados e construção do aparato acústico 

 
A unidade fundamental reprodutora de sons 

escolhida foi uma mini caixa MP3, conforme 
Figura 1. 

 
Figura 1. Mini caixa MP3 

Como as dimensões dessa mini caixa são 
insuficientes para reproduzir sons de baixa 
frequência foi necessário utilizar um aparato 
acústico passivo, que nada mais é do que uma 
caixa de ressonância tal como o bojo de um 
violão. Desta forma podemos salientar as baixas 
frequências que são reproduzidas de maneira 
atenuada pela mini caixa MP3.  

Foram testados vários tipos de materiais 
(madeira, compensado, aglomerado, MDF e 
plástico), formatos (cilíndrico, retangular e 
quadrado) e dimensões para o aparato acústico. 
Foram testadas inclusive, caixas acústicas, sem 
alto falantes, pré-fabricadas. 

Após testes variados concluiu-se que para 
baixas magnitudes do sinal de áudio o material 
mais adequado foi o MDF de 3 mm de espessura. 
O formato é o do tipo nicho, com as dimensões 
de 22x22x12 cm, como pode ser visto na Figura 
2. Esse tipo de aparato acústico escolhido teve 
uma resposta excelente, não somente para a mini 
caixa MP3, como o discurso sonoro que está 
sendo utilizado. 

 

 
 

Figura 2. Aparato acústico com e sem a mini caixa 
MP3 

 
Decidiu-se que seria uma solução mais prática e 
eficiente utilizar arquivos de ruídos da natureza 
disponibilizados na Internet pelo fato de se ter  
uma grande variedade de sons da natureza. 
Através de pesquisa realizada na internet, foi 
encontrado um site que disponibilizava sons da 
natureza de uma forma dinâmica. Esses sons 
estão divididos em bandas espectrais, como pode 
ser visto na Figura 3 abaixo. 

 
Figura 3. Bandas Espectrais 

Análise espectral de uma fração do sinal de ruído  
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Figura 4. CoolEdit 

 
retirado do aplicativo on line. Na Figura 4, pode-
se perceber que a densidade espectral de sinais 
ruidosos é bastante grande. O que é de interesse é 
a largura de banda de 20Hz a 20 KHz. 

A amplitude de cada banda espectral é 
determinada por um controle deslizante virtual. 
Os controles deslizantes virtuais podem ser 
atuados manualmente pelo usuário ou pode-se 
escolher a opção de um controle animado, onde 
os diversos sons da natureza vão se alternando 
com o tempo, inclusive, pode-se atuar na 
velocidade da alternância desses controles.  

Após alguns testes, verificou-se a 
necessidade de se efetuar a filtragem dos sons 
coletados para eliminar possíveis focos 
ressonantes. Para isso utilizou-se a ferramenta 
Equalizador de 30 bandas do aplicativo CoolEdit 
Pro [1].  

Dos 40 minutos originais foram extraídos 4 
arquivos MP3 diferentes  de 5 minutos de 
duração e cada arquivo foi designado para cada 
mini caixa MP3. 

 
Figura 5. Equalizador gráfico usado no CoolEdit 

As mini caixas MP3 foram fixadas dentro de 
cada aparato acústico e foram alimentadas por 

uma fonte USB, do tipo carregador de celular, 
para evitar que as baterias eventualmente se 
descarregassem durante a execução dos 
experimentos. A disposição da mini caixa dentro 
do aparato acústico foi escolhida para uma 
resposta ressonante mais adequada. 

3.2. Teste do Protótipo e Coleta de 
dados 

Finalizada a etapa de construção do protótipo, 
foram feitos os testes para coleta de dados.  

O teste consiste em dispor os quatro 
aparatos acústicos com as mini caixas de MP3, já 
com os arquivos com os sons da natureza 
previamente gravados e tratados como descrito 
anteriormente, e uma cadeira confortável ao 
centro. Solicitou-se para a pessoa selecionada 
para o teste, doravante nominada de sujeito, que 
se sentasse, fechasse os olhos e ouvisse os sons. 
Após 4 minutos era encerrada a sessão. A seguir 
o sujeito respondia ao questionário proposto: 
1) Qual é a sua idade? 
2) Qual é sua profissão? 
3) Seu ambiente de trabalho/estudo é ruidoso?(   
)Sim   (  )Não 
4)Você sente comumente zumbidos nos ouvidos? 
(   )Sim   (  )Não 
5) Em uma escala de 0 a 10, o quanto esta 
experiência pareceu ser relaxante? 
6) Você sentiu algum desconforto durante o 
experimento? 
(   )Sim   (  )Não 
7) Qual o tipo de desconforto? 
8) Em uma escala de 0 a 10, o quanto seria 
agradável para você dormir em um cômodo com 
um equipamento deste tipo?  

4. Resultados 

Coletados os dados através dos testes realizados 
com voluntários, foi feita a compilação desses 
dados. Os gráficos a seguir apresentam os 
resultados obtidos.  A Figura 6 apresenta a 
distribuição por faixa etária das pessoas que 
efetuaram os testes. A Figura 7 indica que a 
grande maioria das pessoas está exposta a um 
ambiente de trabalho/estudo ruidoso, porém não 
apresentam comumente zumbidos nos ouvidos, 
Figura 8. O desconforto sentido durante o 
experimento é mostrado na Figura 9. Neste ponto 
cabe ressaltar que os sons utilizados durante o 
experimento foram de um só tipo (vento). Os 
dados apresentados na Figura 10 indicam o quão 
relaxante pareceu à pessoa o experimento. A 
Figura 11 aponta a opinião das pessoas testadas 
sobre o quanto seria agradável dormir com um 
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aparato do tipo do experimento. A tendência 
mostrada pelos resultados indica que de maneira 
geral houve aceitação pelo protótipo 
desenvolvido e que as sensações foram 
agradáveis, excetuando-se os casos onde houve 
desconforto pela realização do experimento. 
 

 
Figura 6 - Faixa Etária 

 
Figura 7 – Ambiente 

 
Figura 8 – Zumbido 

 
Figura 9 – Desconforto 

 

 
Figura 10 - Grau de Relaxamento 

 

 
Figura 11 – Grau de Conforto 

5. Conclusões 

A terapia sonora é usada para mascarar ou abafar 
o ruído interno causado pelo zumbido usando 
sons. Embora ela não cure o zumbido, a terapia 
sonora pode ajudar os pacientes a esquecerem de 
seus sintomas e permitir que eles consigam se 
concentrar ou descansar sem serem distraídos 
pelo zumbido.  

Infelizmente, o grupo não teve condições de 
realizar este experimento numa clínica ou num 
hospital com pessoas portadoras desses zumbidos 
no ouvido, consequentemente a opção feita foi 
por realizar os testes com pessoas quaisquer, 
portadoras ou não.  

Muito mais testes devem ser realizados para 
efetivamente comprovar a eficácia do método 
proposto, porém, no experimento realizado com 
o protótipo desenvolvido, as respostas obtidas 
com os testes, indicam que poderia ser uma 
alternativa a ser utilizada no tratamento de 
zumbido nos ouvidos.  

Como sugestão para trabalhos futuros, a 
diversificação dos sons a serem utilizados nos 
testes (som de ondas, chuva, etc.) seria 
interessante, abrindo caminho a mais análises. 

 

Referências 
 
[1] Martins, M.C.; “Zumbido: um estudo de suas 

caracaterísticas e ocorrência em um aclínica 
otorrinolaringológica”. São Paulo, 1991. 
Dissertação – Mestrado – PUC SP. 

[2] Fukuda, Y., Mota, P., Mascardi, D.; 
“Avaliação clínica de zumbidos: Resultados 
iniciais”. Acta AWHO 1990; 9 (3):99-104. 

[3] Olsen, S.; “Zumbido: resultados da 
exposição a níveis sonoros excessivos”. In: 
Nudeman, A.A., Costa, E.A., Seligman, 
J.,Ibanez, R.N., editors. PAIR – Perda 
Auditiva Induzida pelo Ruído. Rio de 
Janeiro. Revinter, 2001. 

[4] Knobel, K.A.B.; “Perfil dos pacientes em 
terapia para Habituação do Zumbido (TRT)”. 
São Paulo, 2000. Monografia para conclusão 
de Curso de Especialização em Audiologia 
Clínica – CEFAC SP. 

[5] Cool Edit Pro 2.1 – Disponível em: 
http://cool-edit-pro.soft32.com/ . Acesso em 
25 jul. 2015. 

 

 

VII SIIM / VI SPS-UNICAMP 184

Campinas, 21 a 23 de Outubro de 2015 FEEC - UNICAMP



Aplicação da Correlação Espectral em Quadros de Áudio para a 
Detecção de Atividade de Voz: Resultados Iniciais 

Sergio Vieira Bueno1, José Augusto Stuchi2, Ricardo Paranhos Velloso Violato2, Everton Zaccaria 
Nadalin3, Romis Ribeiro de Faissol Attux1 

1 – DSPCOM / FEEC / UNICAMP; 2 – CPqD; 3 - DSPGeo 
 

sbueno@dca.fee.unicamp.br, {jastuchi, rviolato}@cpqd.com.br, nadalin@gmail.com e 
attux@dca.fee.unicamp.br 

 
Resumo—Este artigo apresenta um estudo sobre atributos que podem ser explorados para a detecção automática 
de atividade de voz em diferentes cenários de ruídos de fundo. O atributo proposto se utiliza da correlação 
cruzada da transformada cosseno de quadros sucessivos do sinal. Este método é explorado, pois se considera que 
os espectros de quadros sucessivos apresentam maior correlação quando da presença de fala em comparação com 
sua ausência. O algoritmo é analisado em cenários distintos visando estudar sua robustez.  Os resultados iniciais 
obtidos indicam que o método leva a atributos relevantes, os quais podem auxiliar na etapa posterior de 
classificação.  
Palavras-chave: Detecção de atividade de voz, VAD, correlação cruzada, análise no domínio da frequência. 

1. Int rodução 
A capacidade de se detectar com boa precisão a 
presença de atividade de voz é a meta dos chamados 
algoritmos de detecção de atividade de voz (VAD - do 
inglês Voice Activity Detection). 

Os VADs pioneiros faziam uso das taxas de 
cruzamento por zero e dos níveis de energia dos 
quadros [1]. Tais abordagens funcionam 
satisfatoriamente para alguns cenários, como os de 
sinais corrompidos com ruído branco ou com alta 
razão sinal-ruído (SNR – do inglês, Signal to Noise 
Ratio). Contudo, há uma vasta gama de fatores 
distintos que podem corromper o sinal de áudio 
contendo fala.  

Além disso, observa-se que a atividade de voz 
pode ser subclassificada em trechos de fala vozeados 
ou não vozeados, sendo que estes possuem natureza 
mais aleatória que aqueles, os quais, por sua vez, 
possuem características quasi-periódicas [2].  

Com o objetivo de suplantar tais dificuldades, uma 
vasta gama de abordagens tem sido explorada a fim de 
se encontrar características discriminativas da 
presença de voz que auxiliem o VAD. Dentre elas 
podem ser destacadas a entropia espectral [3], energia 
por sub-bandas [4], distância cepstral [5] e 
variabilidade de longo prazo [6]. 

Recentemente, resultados interessantes foram 
obtidos em [7], com a observação da autocorrelação 
temporal de longo prazo. Alguns trabalhos buscaram a 
correlação entre o quadro em observação e quadros 
sabidamente como contendo vogais [8]. Apesar de tal 
técnica ser bem-sucedida em muitos casos, ela tem 
seu desempenho comprometido à medida que a razão 
sinal-ruído diminui. Conforme [9], bons resultados 
são obtidos ao se focar na detecção nos trechos de fala 
vozeados para depois, conforme [10], indicar os 
trechos vizinhos aos vozeados como trechos de fala 
não vozeados.  

No trabalho aqui apresentado, buscou-se uma nova 
característica baseada na correlação entre quadros 
vizinhos no domínio da frequência. 

2. Fundamentação Teórica 

Uma forma de se avaliar o quanto dois sinais   e 
 possuem características alinhadas entre si é 

através da observação de sua função de correlação 
cruzada, definida pela Equação 1: 
 

                (1) 

 
 

A natureza quasi-periódica do sinal de fala sugere 
uma maior correlação entre segmentos de fala 
vozeados em comparação à correlação entre 
segmentos onde a fala é ausente. Através do 
espectrograma de um sinal de voz, como mostrado na 
Figura 1, pode-se observar que há bastante 
semelhança na composição das frequências entre 
quadros sucessivos que contenham voz, especialmente 
nos trechos vozeados do sinal, onde, portanto, o sinal 
apresenta certa periodicidade. 

 Portanto, um algoritmo que explore o resultado da 
correlação do espectro de quadros do sinal pode ser 
utilizado para detectar trechos vozeados do sinal de 
fala. Posteriormente, conforme [9][10], é possível 
indicar os trechos vizinhos aos vozeados como trechos 
de fala não vozeados.  

 

 
Fig. 1.  Exemplo de espectrograma de trecho do 

áudio. 
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Além disso, a estrutura do espectro é preservada na 
presença de ruído, como ilustra a Figura 2. 

 
Fig. 2.  Exemplo de espectrograma corrompido por 
adição de ruído de trânsito da base QUT, com SNRs 
de 5,0 dB (esquerda),  0 dB (centro) e-5 dB (direita). 

3. Método Proposto 

Tendo por base as motivações apresentadas na seção 
anterior, o seguinte algoritmo foi proposto:  

1. Segmentação em quadros sem sobreposição do 
sinal de entrada; 

2.  Aplicação da transformada discreta do cosseno 
(DCT – do inglês Discrete Cosine Transform)[11] 
em cada quadro; 

3. Computação da correlação entre o espectro do 
quadro avaliado e de seu sucessor; 

4. Cálculo da mediana das correlações por quadro.  
5. Cálculo do logaritmo da mediana. 

 
A escolha da DCT se dá por essa transformada 

possuir apenas coeficientes reais e poder concentrar a 
energia do sinal em um número menor de 
coeficientes, o que pode causar uma redução 
significativa no tempo de cálculo. Testes também 
foram realizados utilizando a magnitude do espectro 
de Fourier do sinal, porém, essa abordagem 
apresentou resultados inferiores aos obtidos com o 
uso da DCT.  

Em um primeiro momento, utilizou-se a 
segmentação de quadro com intervalos de tempo da 
ordem de 10 a 30 ms, uma vez que, em estudos de 
verificação de atividade de voz, este é o tempo 
tradicionalmente utilizado sobre a justificativa de que 
os parâmetros do sinal de voz podem ser considerados 
invariantes neste intervalo temporal [12]. Contudo, 
após alguns testes iniciais, optou-se pela utilização de 
uma segmentação a cada 100 ms, pois, esta 
segmentação indicara melhores resultados. Não foram 
observadas diferenças expressivas com a sobreposição 
dos quadros, portanto, para o trabalho aqui 
apresentado, tal praxe não será adotada. Deixaremos 
para trabalhos futuros a tarefa de tentar entender o 
porquê de um enquadramento fora dos moldes usuais 
aparentar melhores resultados. 

A Figura 3 mostra um exemplo do logaritmo da 
mediana da correlação cruzada (lmcc) entre quadros 
vizinhos e o espectrograma do trecho de sinal 
considerado, mostrando que a correlação cruzada 
entre espectros de quadros vizinhos contendo voz 
apresenta maiores amplitudes do que entre quadros 
sem voz. 

 
Fig. 3.  Logaritmo da Mediana da Correlação e 

Espectrograma de trecho do áudio. 

4. Experimentos 

A. Base de dados 
Inicialmente, foram avaliados de forma qualitativa 

exemplos de sinais em cenários distintos. Dois deles 
pertencem à base de dados QUT-NOISE-TIMIT [13], 
a qual, a partir da base etiquetada de dados 
TIMIT[14], gravada em uma condição sem ruído 
ambiente, criou novos áudios adicionando ao sinal 
original diferentes ruídos e SNRs. Foram aqui 
escolhidos: QUT-NOISE-TIMIT-STREET-KG, 
caracterizada pela presença de sons de sinais de 
trânsito e QUT-NOISE-TIMIT-STREET-CITY, 
caracterizada pela presença de sons de pedestres e 
pássaros. 

Outros dois cenários fazem parte da base de dados 
do (CPqD)[15], gravada em condições reais de uso, 
sendo que um cenário consiste em uma gravação 
realizada ao lado de um ventilador e o outro cenário 
em um ruído de fundo conhecido como burburinho, 
gravado em um restaurante.  

Ademais, uma análise quantitativa inicial foi 
realizada. Para isso, foi gerada uma nova base através 
da adição de ruído gaussiano à base TIMIT usando 
diferentes razões sinais-ruído. Uma vez que nos sinais 
dessa base há pouca presença de silêncio, seus 
respectivos arquivos de áudio foram concatenados, 
sendo intercalados por uma quantidade aleatória de 
até dez quadros de silêncio a fim de que se tenha uma 
quantidade mais equilibrada entre silêncio e ruído, 
pois a métrica de avaliação que será utilizada 
pressupõe tal condição. Essa métrica surge do cálculo 
do EER (do inglês, Equal Error Rate) no qual os 
valores taxa de falsa aceitação e da taxa de falsa 
rejeição são iguais. 

B. Resultados e Discussão 
Vemos na Figura 4 o comportamento da 

característica estudada para cenário de ruído de fundo 
de rua. Na coluna da esquerda, observamos as falas 
corrompidas pela base STREET-KG e na coluna da 
direita observamos as falas corrompidas pela base 
STREET-CITY. As marcações em vermelho 
representam o gabarito (ground truth), enquanto as 
marcações em verde indicam o resultado encontrado 
pelo método proposto.  

VII SIIM / VI SPS-UNICAMP 186

Campinas, 21 a 23 de Outubro de 2015 FEEC - UNICAMP



 
Fig. 4.  Logaritmo das Medianas das correlações 

sujeitas aos quadros gabarito em ruído de fundo típico 
de trânsito em diferentes níveis de sinal ruído. 

Nota-se, para a coluna da esquerda, que a lmcc 
apresenta as maiores amplitudes nas regiões indicadas 
como com presença de voz (retângulos). Nota-se 
ainda, para esta coluna, que com a diminuição da 
SNR, a amplitude destas lmccs se acentuam nas 
regiões indicadas como sem presença de voz, o que 
pode comprometer o desempenho do VAD; contudo, 
os picos das lmccs continuam ocorrendo 
primordialmente nas regiões indicadas como com 
presença de voz (retângulos). Já na coluna da direita, 
observam-se alguns picos nas lmccs em regiões fora 
dos retângulos do gabarito, o que caracteriza a 
ocorrência de falsos positivos. Percebe-se que as 
amplitudes das lmccs responsáveis por estes possíveis 
falsos positivos são maiores nas situações de maior 
SNR. Isso provavelmente se deve ao fato da base 
STREET-CITY ser composta por sons de pedestres e 
pássaros, sons estes de natureza periódica, base do 
método proposto. 

Na sequência são apresentadas duas novas 
análises, agora realizada em áudios presentes na base 
do CPqD. A Figura 5 apresenta um sinal de áudio 
ruidoso típico de ventilador, de cerca de -10 dB. Nota-
se pela forma de onda do sinal que se trata de um sinal 
desafiador para um algoritmo de VAD. Na figura 
vemos que a lmcc apresentou valores maiores na 
região marcada pelo gabarito como contendo voz. 

 Já a Figura 6 mostra um exemplo da característica 
proposta em um cenário de burburinho, no qual existe 
fala de outras pessoas ao fundo, o que faz com que tal 
cenário ser um dos mais desafiadores na busca por 
características discriminativas da presença de voz. 
Não obstante, vemos que, assim como no caso 

anterior, a lmcc também apresentou valores maiores 
na região marcada pelo gabarito como contendo voz. 

 

 
Fig. 5.  Resultado obtido pelo método proposto 

(parte superior) e áudio original (parte inferior) para 
cenário com ruído de ventilador. 

 
Fig. 6.  Resultado obtido pelo método proposto 

(parte superior), áudio original (parte inferior) para 
cenário com ruído burburinho. 

A Figura 7, resultado de uma pequena análise 
quantitativa, mostra as distribuições obtidas após a 
aplicação do método estudado à base TIMIT de 
treinamento. Podemos ver que há duas concentrações, 
sendo uma correspondente à presença de voz (azul) e 
outra correspondente à ausência de voz (verde).  
Novamente vemos que a abordagem proposta tem 
uma boa capacidade de separação de quadros com ou 
sem voz. 

 
Fig. 7.  Distribuição do logaritmo das medianas das 
correlações sem ruído que resulta em um HTER de 

5,4% para um limiar . 

A tabela I traz os valores do HTER obtidos pela 
abordagem proposta aplicada à base TIMIT com a 
adição de ruído gaussiano em diferentes SNRs. 

 A análise dos resultados apresentados permite 
perceber que a abordagem proposta pode ser 
promissora mesmo em áudio muito ruidosos e para 
ruídos de diferentes características. 
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TABELA I.  HTER PARA DIFERENTES SNRS  
Condição EER mlcc 
Sem ruído 5,43% -1.6677 
15 dB 8,90% -0.6053 
10 dB 16,13%  -0.2044 
5 dB 24,8% +0.2048 
0 dB 32,60% +0.6054 
-5 dB 38,53% +0.9720 

 
O emprego de técnicas de suavização do logaritmo 

da mediana pode melhorar o desempenho do VAD, 
evitando que picos ou vales isolados sejam 
classificados incorretamente. Além disso, estratégias 
como a apresentada em [9][10] de indicar os trechos 
vizinhos aos vozeados como trechos de fala não 
vozeados, podem beneficiar o método proposto. 

Ao observar os valores retornados pelo método 
nas Figuras 6 a 9 e na Tabela I, fica evidente que é 
necessária a busca por métodos que encontrem um 
limiar adequado de amplitude da referida técnica 
(logaritmo da mediana) para cada sinal. Vale destacar 
ainda que a característica apresentada pode ser 
utilizada em conjunto com outras comumente 
aplicadas na literatura como, por exemplo, a energia 
por quadro e a taxa de cruzamento de zeros, 
permitindo aumentar ainda mais a precisão do VAD. 

5. Conclusões 
Os resultados inicialmente obtidos indicam que a 
abordagem proposta pode gerar uma característica 
com capacidade promissora de identificar a presença 
de voz. 

Ao realizar a análise inicial utilizando a base 
TIMIT, pode-se notar que o método proposto possui 
uma boa taxa de acerto na base sem ruído - maior que 
94% - e conforme a SNR vai diminuindo a taxa de 
erro vai aumentando. Mesmo nestas condições, em 
sinais já bastante ruidosos como em 5 dB de SNR, o 
método apresentou mais de 75% de acerto na detecção 
de atividade de voz. Esses resultados foram obtidos 
sem empregar qualquer estratégia de pós-
processamento, o que pode vir a trazer ganhos 
significativos ao resultado final. Portanto, outros 
aspectos que devem ser estudados são a suavização do 
resultado do método, para evitar erros espúrios, e sua 
expansão para a vizinhança de trechos vozeados do 
sinal, de forma e detectar corretamente os trechos não 
vozeados. 

Por fim, é necessário estudar como encontrar um 
limiar de decisão. Uma possibilidade é usar a 
resultante das correlações cruzadas na entrada de 
classificadores baseados em técnicas de aprendizado 
de máquina a fim de se obter formas mais eficientes 
de decisão. 

Futuramente, também se pretende fazer uma 
análise quantitativa para outros cenários da base 
QUT-NOISE-TIMIT. Já na base do CPqD, por não se 
possuir gabarito, não é possível realizar a análise 
quantitativa. No entanto, por se tratar de gravações 
feitas em condições reais, essa base continua sendo 
uma ferramenta importante de análise qualitativa. 
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Introduction Mathematical models have been proposed to study the dynamical behaviour of the
human postural control system [1-2]. Previous studies adopted at least one stochastic input to
represent the �uctuations of the centre of mass (COM), which are observed in human experiments
[3]. Therefore, postural control models are typically described by stochastic di�erential equations
(SDEs). There are speci�c numerical methods for solving SDEs [4]. Nonetheless, most of the
studies previously reported in the literature adopted methods for the numerical resolution of
ordinary di�erential equations (ODEs) to solve the SDEs of the postural control models. Here,
we aimed at investigating the e�ects of di�erent integration methods for the numerical solution
of a mathematical model of the human postural control system [1]. Methods for ODEs were
tested for various values of integration time steps and compared with a method for SDEs.

Methods The postural control model used in the present study was reported elsewhere [1]. Brie�y,
this model encompasses an inverted pendulum, which represents the human body during upright
standing, and a PID controller that is fed back with sensory information from the COM angular
position. The model was numerically solved using three di�erent methods: i) Euler; ii) �fth-
order Runge-Kutta; and iii) Euler-Maruyama. Methods i and ii are typically used to solve ODEs,
whereas the latter is a generalization of the Euler's method for SDEs [4]. Di�erent values for
the integration time step were adopted to test the robustness of each method. Di�erent metrics
based on experimental studies [3] were used to evaluate the overall behaviour of the model. All
simulations were performed in Matlab.

Results Model's output strongly depended on the value of integration time step when the methods for
ODEs were adopted in the simulations. Eight out of twelve metrics used to evaluate the model
behaviour were di�erent between Euler's and �fth-order Runge-Kutta's methods. An increase
in output variance was observed when Euler-Maruyama's method was used to solve the model
numerically. As a consequence, the model had to be reparametrized so that the global output
could match the experimental outcomes [3]. After reparametrization, the results for the Euler-
Maruyama's method exhibited an increased robustness with respect to changes in integration
time step. Frequency domain measures were similar between Euler's and Euler-Maruyama's
methods. Nonetheless, for the Euler-Maruyama's method the metrics associated with the output
variability were maintained approximately constant for di�erent values of integration time step.

Discussion and Conclusion Recent studies have used the Euler-Maruyama's method for solving the
SDEs of a postural control model [2], thereby producing conceptually correct results. Neverthe-
less, the results from other previously reported models (e.g. [1]) should be carefully interpreted
if one is interested in understanding the functioning of the postural control system. As we shown
here, part of the parameters used in [1] seems to overestimate the overall behaviour of the mo-
del due to the adoption of methods for ODEs to solve SDEs. In sum, from a methodological
standpoint, the results of the present study suggest that models described by SDEs ought to
be numerically solved by speci�c methods designed for these types of di�erential equations (e.g.
Euler-Maruyama). Otherwise, model's outcomes would strongly depend on the choice of the
numerical integration method as well as the value of the integration time step.
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Resumo – Um dos problemas que apresenta o registro de electroencefalogramas (EEG) está relacionado com a 

referência usada durante a aquisição dos dados. O presente artigo analisa o comportamento de três referências, o 

promédio mastoides (RPM), o promédio común (RPC) e o método de estandardização do eletrodo de referência 

(REST), usadas no registro de EEG num estudo farmacológico realizado com alprazolam (medicamento 

psicoativo). Os resultados foram analisados no dominio frequencial para avaliar a ação do fármaco e através da 

informação mútua cruzada para investigar a conetividade cerebral. Nenhuma das referências apresenta melhores 

resultados em todos os casos estudados, REST tem boa atuação nas variáveis espectrais e de conectividade 

enquanto que as outras duas trabalham melhor só em um dos casos.   

 

Palavras-chave: electroencefalograma, referência promédio mastoides, referência promédio común, referência 

do método de estandardização do eletrodo de referência. 

1. Introdução 

A eletroencefalografia é o registro e análise dos 

potenciais elétricos gerados pelo cérebro 

mediante eletrodos colocados na superfície do 

couro cabeludo. O sinal elétrico registrado 

corresponde à soma dos potenciais postsinápticos 

de maior duração originados nos dendritos, e 

não, ao conjunto de potenciais de ação neuronais 

porque são breves e débeis.  

O problema no registro de sinais biomédicos 

vem dos baixos valores de amplitude e gamas de 

frequência. Além disso, em sua grande parte, os 

sinais são contaminados por ruído que pode 

chegar a ter maior amplitude que os próprios. As 

magnitudes dos potenciais variam no tempo e 

também em indivíduos, mesmo entre sujeitos 

saúdaveis, de maneira que é possível se obter 

valores muito distintos.  

Independentemente do tipo de registro, 

sempre deve existir um eletrodo de referência no 

qual o potencial registrado é nulo. Na prática não 

é possível conseguir um valor igual a zero, por 

essa razão existem diferentes métodos para se ter 

uma referência aproximada.  

Atualmente, as referências mais utilizadas 

são a referência localizada nas apófises 

mastoides (RPM) e a referência promédio 

comúm (RPC). A RPM assume que na região das 

apófises mastoides a atividade neuronal é quase 

nula, de modo que o sinal registrado nesse ponto 

corresponde ao resto das interferências existentes 

no órgão. Existem diversos métodos para obter o 

valor do sinal de referência, no entanto, a forma 

mais comum consiste em promediar os dois 

sinais obtidos pelos eletrodos colocados em cada 

mastoide. O problema apresentado por essa 

referência é que pode ser registrado um volume 

maior de condução nas zonas adjacentes, 

podendo assim incluir dentro da linha base 

atividade cerebral de interesse [6]. A RPC realiza 

um promédio de todos os sinais registrados em 

relação a um eletrodo designado como 

referência. Mediante esse procedimento é criado 

um valor médio igual à zero ao eliminar a 

informação comum de todos os eletrodos. O fator 

limitante se deve ao número de eletrodos usados 

para fazer o registro, quanto maior o número de 

eletrodos melhor será o valor promédio de 

referência [6].  

O método REST é uma técnica 

implementada nos últimos anos baseada na 

aproximação da referência dos registros a um 

ponto no infinito. Para determinar a referência, 

REST usa os potenciais medidos no couro 

cabeludo da atividade neuronal e das fontes 

geradoras equivalentes, que são independentes da 

referência, para reconstruir a referência no 

infinito sem interferir no registro original do 

EEG [9, 10]. A ideia matemática consiste em 

reduzir as interferências a partir da reconstrução, 

no entanto, diferentes autores tem analizado o 

método e criticam a imprecisão geométrica do 

modelo para a simulação da cabeça [7]. Essa 

referência ainda não foi aplicada para analisar o 

comportamento farmacológico, de modo que não 

se conhece o desempenho dela nesse tipo de 

exames.  

O objetivo principal do estudo foi analisar o 

efeito da referência em tratamentos 

farmacológicos mediante EEG aplicando os três 
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métodos descritos anteriormente para determinar 

qual é mais adequado para revelar mudanças 

produzidas pelo fármaco alprazolam. 

Alprazolam é amplamente prescrito para o 

tratamento de transtornos de ansiedade e de 

pânico. As concentrações plasmáticas de pico são 

entre 0,5 e 2 horas após a ingestão [5]. Sendo 

uma benzodiazepina, o alprazolam induz a uma 

melhoria das vias inibitórias através da sua 

atividade no complexo receptor de GABA, 

favorecendo a entrada de íons de cloreto nos 

neurônios. 

2. Base de dados 

Foi administrada uma dose oral única de 1 mg 

alprazolam a 9 voluntários (com idades entre 20 

e 32 anos,  média de 23 anos) em um estudo 

cruzado controlado por placebo, duplo-cego 

randomizado. Os voluntários eram saudáveis e 

não foram autorizados a tomar drogas 

psicoativas, cafeína, álcool e tabaco desde duas 

semanas anteriores às sessões experimentais até 

o final do experimento.  

O estudo foi realizado em conformidade com 

a Declaração de Helsinki e respeitando a 

experimentação em seres humanos; foi aprovado 

pelo Comitê de Ética do Hospital e do Ministério 

da Saúde Espanhol. 

Foram registrados sinais de EEG, durante 3 

minutos, em diversas etapas: antes da ingestão da 

droga, 30 minutos, 45 minutos, 1 hora, 1,5 horas, 

2,5 horas e 4 horas após a administração. Foram 

registrados o electrooculograma vertical e 

horizontal e 19 canais de EEG (Fp1/2, F7/8, 

F3/4, Fz T3/4, C3/4, Cz, T5/6, P3/4, Pz, e O1/2, 

seguindo o internacional 10/20 sistema), registro 

referenciado mediante o promédio mastóides (A1 

e A2). Foram usados eletrodos de EEG padrão 

banhados em ouro, mantendo impedâncias 

abaixo dos 5 kΩ. Os sinais foram filtrados 

analogicamente por um filtro passa - banda (0,1 a 

45 Hz) e gravado em uma frequência de 

amostragem de 100 Hz. 

3. Metodologia 

Inicialmente, foi realizado um pré-processamento 

dos sinais. Todas as gravações de EEG foram 

submetidas ao método de redução de artefato 

ocular seguindo os procedimentos descritos por 

[8]. Dado que os principais efeitos do alprazolam 

em ritmos cerebrais se encontram nas bandas α1 

(7,5 - 10,5 Hz) e bandas β (13 a 35 Hz) [2], as 

gravações foram filtradas utilizando o filtro de 

Chebyshev inverso de ordem 16 para obter os 

sinais correspondentes. 

Para conseguir os registros referenciados ao 

promédio comum, calculou-se a média de todos 

os canais de EEG e foi substraído o valor das 

medidas originais dos sinais. Para obter os 

resultados referenciados do modelo REST, foi 

utilizado o software REST, que realiza a 

transformação matemática e retorna o sinal 

referenciado adaptado ao registro do estudo 

(software disponível no site do autor: 

http://www.neuro.uestc.edu.cn/rest [9]).  

A análise espectral foi examinada mediante o 

periodograma de Welch posto que permite 

realizar a estimação espectral de forma não 

paramétrica aplicando a transformada rápida de 

Fourier (FFT) [4]. Foi aplicada uma janela 

Hanning de 1000 mostras (10 s) com uma 

superposição aplicada de 250 mostras e 1024 

pontos para o cálculo da FFT.  

A análise não linear de conectividade foi 

feita através da função de informação mútua 

cruzada seguindo a metodologia explicada em 

[1]. A função permite obter a informação que 

tem em comum dois sinais e caracterizar o 

acoplamento linear e não linear mediante a área 

inferior a curva dos componentes lineares e não 

lineares respectivamente.  

Uma vez que esses parâmetros foram 

calculados, os efeitos farmacológicos foram 

avaliados por meio de mapas topográficos da 

cabeça (statistical parametric maps), que 

representam diferenças significativas obtidas no 

estudo. Nesse projeto foram utilizados dois tipos 

de mapas: 

 Mapas espectrais: representam a atividade 

farmacológica a partir da análise frequêncial. 

 Mapas de conectividade: representam as 

diferenças obtidas na análise de 

conectividade entre as situações de placebo e 

da droga como linhas que ligam as 

localidades do couro cabeludo.   

Foi aplicado o teste não paramétrico de 

postos sinalizados de Wilcoxon, assinando um 

limiar baseado no teorema binomial [1, 3] para 

detectar os mapas significativos considerando 

comparações múltiplas.  

Abaixo encontram-se os mapas topográficos: 

  

 

Figura 1. Mapas topográficos para representar a atividade 
(eixe com os p-values) 
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Figura 2. Mapas topográficos para representar a 
conectividade (eixe com os p-values) 

 
Para que o mapa de conectividade fosse 

considerado significativo, tinham que ser 

mostradas no mínimo 25 conexões. 

4. Resultados 

Os resultados mostrados correspondem aos três 

tipos de referência considerando os seis tempos 

de registro (não é apresentado o basal). 

4.1. Avaliação da potência espectral 

Os mapas espectrais mostram a variação da 

potência para as duas bandas de frequência 

afetadas pelo fármaco α1 e β1. A escala de cores 

fixada representa no limite superior o incremento 

de ondas β1 e no limite inferior o decremento de 

α1. O efeito do fármaco é melhor observado nos 

registros com doses alta de fármaco (1 mg). Os 

resultados confirmam o esperado, o fármaco 

começa a atuar 45 minutos após a ingestão [1, 2].  

Em relação às referências, a RPM mostra 

mais atividade para α1 que RPC e REST. No caso 

de β1 as três referências têm um comportamento 

similar. Nas duas bandas de frequência, a RPM 

evidencia a evolução progresiva do fármaco 

marcando o efeito até a zona frontal. O caso 

contrário é apresentado pela RPC, mostrando 

mais intensamente as mudanças na zona de 

origem do potencial (zona occipital). REST 

conserva o comportamento das duas, porém 

reflete menor intensidade. A figura 3 exemplifica 

como foi feita a análise dos mapas 

espectrais:

 
Figura 3. Mapas estatísticos para potencia espectral em α1 

para alta dose de fármaco 

4.2. Avaliação da conectividade 

Os resultados correspondem aos efeitos 

provocados para a alta dose de fármaco. Ainda 

que não seja possível relacionar diretamente as 

mudanças obtidas nas potências espectrais e as 

variáveis derivadas da informação mútua, as 

diferenças estatísticas calculadas evidenciam 

tendências análogas entre a área linear com α1 e a 

área não linear com β1, i.e., observam-se 

incrementos na área não linear e decrementos na 

área linear. 

O valor que aparece abaixo de cada cabeça 

representa o número de diferenças significativas.  

Em relação à área linear, a referência com 

maior número de conexões é a REST, seguida de 

RPM e por último RPC, apesar de RPC conter 

mais linhas com maior intensidade. As zonas de 

maior intensidade aparecem na zona frontal para 

a RPM, na zona occipital para RPC e na zona 

central para REST.  

A área não linear é melhor representada pela 

RPC (maior número de linhas e maior 

intensidade), seguida da REST e por último 

RPM.  

A figura 4 mostra como foram comparados 

os resultados nos mapas de conectividade: 

 
Figura 4. Mapas de conectividade para a área não linear da 

informação mútua cruzada 

4.3. Estudo comparativo entre os 

resultados obtidos e a concentração 

plasmática 

Calculou-se a correlação cruzada normalizada 

entre a curva promédio das concentrações 

plasmáticas do fármaco para todos os voluntários 

e a curva promédio de cada uma das variáveis 

utilizadas para caracterizar os efeitos do 

alprazolam. No caso das variáveis espectrais, o 

promédio foi calculado para os valores de toda a 

cabeça. No caso das variáveis de conectividade, 
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o promédio foi calculado unicamente para as 

duplas interhemisféricas já que estudos anteriores 

mostraram melhor correlação nessa região [1].  

Tabela 1. Valores de correlação normalizada 

 
 

A tabela 1 mostra que os melhores resultados 

para representar a banda α1 são de RPM seguida 

da REST. O comportamento de β1 por sua vez é 

melhor representado pela RPC, seguida também 

de REST. Em relação as medidas de 

conectividade, a RPC claramente é a melhor 

referência.  

5. Conclusões 

A partir dos resultados obtidos, provou-se a 

atuação do fármaco nos três tipos de referências 

estudados obtendo comportamentos bastante 

semelhantes. Não é possível afirmar, no entanto, 

que qualquer uma dessas referências utilizadas 

seja inteiramente superior às demais no escopo 

dos estudos de fármaco-EEG.   

Em relação à RPM, uma das vantagens é a 

propagação dos efeitos farmacológicos 

observada com maior facilidade, marcando com 

maior intensidade os momentos nos quais o 

fármaco está no ponto máximo de efetividade. 

Uma das limitações é a diminuição da 

intensidade para apresentar a atividade da banda  

α1. Esta diminuição é possivelmente produzida 

pela proximidade da localização física da 

referência nos mastoides na zona de geração das 

ondas α1. RPM é a melhor das três referências na 

análise espectral.  

Em relação à RPC, a maior contribuição 

reside na localização precisa da região de origem 

das ondas. Os mapas topográficos de 

conectividade são destacáveis porque em outros 

estudos não se havia conseguido mostrar o efeito 

dessa referência. 

Por último, em relação à REST, é possível 

afirmar que a medida consegue preservar tanto o 

comportamento a nível farmacológico (como a 

RPM) quanto à gradação do fármaco no tempo 

(como a RPC). É importante ressaltar que este foi 

o primeiro estudo farmacológico que utilizou a 

REST. 

Finalmente, este estudo reitera que no campo 

das referências do EEG ainda não existe um 

método que seja indiscutivelmente superior aos 

outros. 
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Abstract – Robots that emulate biological visual systems must solve the perceptual problem of when and where to
direct gaze. In this paper, a gaze control scheme for a specific binocular robot head is described and assessed. A
well-known computational model of visual attention is used to find attractive target locations and a proportional-
integral position control is used to drive pan and tilt servomotors of a dominant camera. Experiments demonstrate
that the system is capable of tracking conspicuous moving targets in real-time (30 fps) in non-cluttered environments
without any previous knowledge or strong assumptions. Addition of vergence control for the non-dominant camera
is the next step towards a complete binocular control framework.
Keywords: visual attention, gaze control, stereo vision, robot head.

1. Introduction

Robot heads are classic examples of biologically-
inspired active vision systems. The presence of ac-
tuated cameras allows a robot to sense a broad por-
tion of its surroundings, while the incoming visual
input may act as feedback to influence the next mo-
tion to be performed [1]. This direct link between
perception and action makes this kind of agents suit-
able to interact with highly dynamic environments.

Several robot heads have been successfully de-
veloped since the late 1980’s, such as the Rochester
[4], Harvard [6] and MEDUSA [9] heads. All of
them had to address the gaze problem: where to
look next in response to external stimuli. Although
the solution to this question may depend on top-
down cues like the task being executed and previ-
ously acquired knowledge, studies indicate that very
basic visual information contributes to eye fixation.
In fact, the investigation of human psychophysical
data has led researchers to propose models of low-
level (bottom-up) attention that solely rely on prim-
itive features of the scene, for example color and
orientation [10]. Some of these models have been
translated to the computational domain, yielding ac-
curate predictions when correlated with real human
fixations recorded by eye-tracking equipment [3].

By analyzing the past work in visual attention
and active vision, two facts become evident. First,
attention models have been predominantly experi-
mented on static images, rather than on dynamic and
interactive scenes [2]. Hence, the effects of motion,
time and top-down processes in attention are still
trending research topics not completely understood.
Second, much effort has been devoted to emulate
the complex saccadic and smooth pursuit eye move-
ments of the Human Visual System (HVS) [5, 8].

In this paper, we investigate a simpler gaze con-
trol scheme based on a proportional-integral (PI)
position controller and a static bottom-up visual
saliency model [7] that seems sufficient to direct the
camera movements of a robot head in various sce-
narios. In the following sections, detailed informa-
tion about the proposed control architecture and the
experiments conducted for its quantitative assess-
ment are given.

2. The Dexter Robot Head

A stereo robot vision head called Dexter was built at
the Computer Vision Laboratory of the Federal Uni-
versity of Technology - Paraná (UTFPR) to serve as
a visual navigation module for autonomous mobile
robots. Figure 1 illustrates Dexter, which is cur-
rently available as a research platform for the in-
vestigation of robot vision concepts such as depth
estimation, obstacle detection and avoidance, and
simultaneous localization and mapping in real en-
vironments.

Figure 1. The Dexter Robot Head physical im-
plementation, disconnected from the control
desktop computer.
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From a mechanical perspective, Dexter is a kine-
matic chain of four rotational degrees of freedom:
left eye pan (θl), right eye pan (θr), eye tilt (θt) and
head pan (θh), as shown in Figure 2. The mecha-
nism has five actuated joints because each camera
bears its own tilt motor. Independent vertical eye
movement was eliminated in software, based on the
constraints of the HVS.

Ɵ ℎ

LEFT EYE PAN

EYE TILT

Ɵ 𝑙

Ɵ 𝑟

Ɵ 𝑡

RIGHT 

EYE PAN

HEAD PAN

Figure 2. Kinematic chain of the Dexter Robot
Head, composed of five actuated joints, but
only four degrees of freedom, as eye tilt mo-
tors are virtually coupled.

3. Control System Architecture
The complete system is composed of four subsys-
tems: the robot head mechanism, an Arduino R3
board used for servo control, a power supply unit
and a control desktop computer running the Ubuntu
14.10 Linux operating system.

The main goal of the complete control system is
to maintain both cameras directed to the most visu-
ally attractive location at every instant. This prob-
lem involves two issues: deciding where to look
(gaze control) and pointing the two cameras to the
same location (vergence control). In this work, only
the first issue is addressed.

The approach followed in this work assumes that
there is a dominant (left) camera, which selects the
target and drives both cameras towards it. The cam-
eras periodically send color image frames to the
control computer, from which a saliency map [7]
is computed by the visual attention module. A
peak detector selects the most salient location (x, y)
in the map, which acts as the feedback source for
the gaze controller. The saliency detection algo-
rithm was implemented in C++, using the OpenCV

library framework and following the formulations
of Walther [11] – complete details of the saliency
model can be found in [7].

The gaze controller setpoint is defined as the cen-
tral coordinates of the image frame, since each cam-
era should maintain the target at a “virtual fovea”.
Thus, the error signal is the displacement between
the detected salient location and the center of the
frame. The controller aims at minimizing the error
signal in the shortest period of time by driving the
servomotors.

A discrete PI controller corrects the left pan and
tilt motor positions in response to the target loca-
tion error, as depicted in Figure 3. Given that the
input image frame has width w and height h, the
error vector e[k] is computed as the difference be-
tween a constant setpoint (xd[k] = w/2 for pan,
yd[k] = h/2 for tilt) and the target location given by
the saliency algorithm (x[k] for pan, y[k] for tilt).

PLANT

OUTPUT LIMITING 
AND ANTI-WINDUP

PROPORTIONAL 
ACTION

INTEGRAL ACTION

𝑒[𝑘]

𝑥𝑑[𝑘] = w/2
𝑦𝑑[𝑘] = h/2

T/21/𝑇𝑖

𝑧−1

𝐾𝑐+

+

+

𝑢𝑝𝑖[𝑘]

𝑢𝑝[𝑘]

𝑢𝑖 [𝑘]−

VISUAL
ATTENTION

CAMERA
𝐼[𝑥, 𝑦] DRIVE 

AND 
MOTOR

𝑥 𝑘
𝑦[𝑘]

+
−

𝑢[𝑘]

1/𝑇𝑖

+

𝑧−1

+

𝜃(𝑡) 𝑝[𝑘]

Figure 3. Discrete PI controller implementa-
tion using trapezoidal integration, output sat-
uration and anti-windup. The same controller
structure is used for both pan and tilt.

The integral action is discretized by means of
trapezoidal integration (Tustin) in order to avoid
abrupt motion when there is a sudden change in the
target location. Controller output u[k] is limited be-
tween umin = 0.0 and umax = 1.0 to protect servo-
motors against out-of-range inputs. Finally, an anti-
windup algorithm prevents the error from being per-
manently integrated to large values when the output
is saturated.

4. Experimental Setup
A first experiment was conducted to identify, by
means of step response analysis, the pan and tilt
plant blocks, in which both motors were individ-
ually excited with a step input while the camera
captured a reference mark at 30 fps. The position
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of the reference mark in each frame was manually
collected and plotted against time. The resulting
signal was then resampled at 30 Hz using cubic
interpolation to compensate for non-uniform sam-
pling and then subjected to a least-squares estima-
tion routine. Finally, the selected continuous esti-
mated models were discretized at 30 Hz using zero-
order-hold sampling and the controllers were manu-
ally tuned by assessing the effect of changes in gain.

The second experiment assessed quantitatively
the gaze controller’s ability to pursue a conspicu-
ous moving target without previous knowledge of
its existence. A pendulum connecting a conspicu-
ous red ball to the lab ceiling was built and made
to oscillate in harmonic motion for several seconds,
while the system recorded current error and motor
positions.

The optimized OpenCV implementation allowed
real-time performance with acceptable frame sizes
(320 × 240 pixels). The processing of one image
frame took less than 15 ms, leaving enough time
available for further computational tasks.
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Figure 4. Model identification via least squares
estimation for (a) pan and (b) tilt.

5. Results and Discussion
The outcomes of the system identification experi-
ment are depicted in Figure 4, where one can visu-
ally notice that the pan plant can be modelled by a
second order system and that the tilt plant can be
modelled by a third order system. This conclusion
is corroborated by the smaller Mean Squared Error
(MSE) of each estimated model, as Table 1 shows.
The tilt system is naturally more oscillatory because
of the effects of gravity and the mass distribution of
the camera.

Extracted model parameters such as the gain re-
lating joint and image plane displacements, as well
as time constants, aided simulation and tuning of
the PI controllers, as shown in Figure 5. As ex-
pected, the presence of the integral time Ti elimi-
nated steady state errors. The increase of controller
gain Kc, while holding Ti constant, decreased rise
time and increased overshoot, degrading overall sta-
bility. The best trade-off between tracking perfor-
mance and robustness was obtained by selecting in-
termediate gains (green lines in Figure 5).

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
0

50

100

150

200

250

300

350

 

 

Time (seconds)

P
os

iti
on

 (
pi

xe
ls

)

Kc = −0.00060, Ti =0.05
Kc = −0.00030, Ti =0.05
Kc = −0.00015, Ti =0.05

(a)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
0

50

100

150

200

250

300

350

400

 

 

Time (seconds)

P
os

iti
on

 (
pi

xe
ls

)

Kc = −0.00040, Ti =0.03
Kc = −0.00020, Ti =0.03
Kc = −0.00010, Ti =0.03

(b)

Figure 5. Controller tuning by simulation for
(a) pan and (b) tilt.
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Table 1. Mean Squared Error of each estimated
model (smaller values indicate a better fit).

Model Mean Squared Error
Order 1 2 3
Pan 110.6 4.864 -
Tilt 429.2 57.98 16.59

Finally, Figure 6 shows the results of the pen-
dulum pursuit experiment. The robot successfully
tracked the target, but there was an evident phase
shift between the robot and target. This behavior
was caused by two main reasons: the inherent delay
in the position control loop and the lack of feedfor-
ward techniques to predict target speed and there-
fore correct errors faster. When the ball decelerated
to a halt, the head managed to reach it and bring the
error to zero. Despite the small amount of lag, mo-
tor position history shows that the system has cap-
tured the damped oscillatory behavior of the target
accurately.
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Figure 6. Target tracking: the exponentially de-
creasing sinusoidal profile of motor position
confirms tracking of the oscillating pendulum.

6. Conclusions
A gaze control system for a robot head based on a
biologically-plausible model of visual attention was
presented in this work. Instead of focusing in com-
plex eye movement and cognitive models, a simple
PI control strategy and low-level saliency detection
were used for real-time execution. The main advan-
tages of this approach are that the image-based con-
trol system eliminates the need for kinematic cali-
bration, there are no strong assumptions about the
nature of the target and that controller tuning is per-
formed in a straightforward manner.

However, there are still issues to be addressed:
in highly cluttered or noisy scenes, where similarly

salient objects may be competing for gaze, some
higher level processing may be necessary. In ad-
dition, some lag was observed during visual track-
ing of moving objects, which may be compensated
with some sort of predictor or speed control. Future
work also includes the design of a vergence con-
trol scheme to guide de non-dominant camera to the
same spot as the dominant camera, completing the
proposed attentional framework.
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Resumo – O presente artigo apresenta o desenvolvimento de uma interface de comunicação entre os padrões 
RS-232 e ZigBee. Sistemas sem fio, como os que utilizam o padrão ZigBee, não apresentam custos extras com 
fiação e infraestrutura, permitindo realocação dos nós da rede e fácil expansão. O padrão RS-232 é utilizado em 
diversas aplicações e o objetivo do projeto foi agregar as vantagens do padrão ZigBee em sistemas que já 
utilizem o padrão RS-232 como meio de comunicação. A interface foi aplicada em sistemas didáticos de controle 
de processos, em comunicação com uma estação de trabalho, através do padrão serial RS-232. Para o sistema de 
controle, foi desenvolvida uma placa com um módulo de comunicação sem fio ZigBee e um conversor do sinal 
serial RS-232. Para que a estação de trabalho se comunicasse via ZigBee, também foi adicionado um módulo 
ZigBee associado à uma interface USB.  A aplicação não interferiu na infraestrutura do sistema, permitiu que a 
estação de trabalho fosse realocada e permitiu que uma única estação se comunicasse com mais de um sistema. 
Palavras-chave: Transmissão sem fio, Conversão de sinais, Controle de processos. 
 

1. Introdução 

Na indústria, predomina a utilização de 
cabeamento para a comunicação dos 
instrumentos de campo com os controladores e 
sistemas de supervisão. São inúmeros cabos 
saindo das salas de controle e supervisão para o 
chão-de-fábrica, recebendo e transmitindo os 
mais diversos tipos de dados [9]. 

A principal vantagem do uso de cabos é a 
confiabilidade na transmissão de dados, pois há 
poucas perdas nos dados que precisam ser 
transmitidos e recebidos. Outro fator importante 
é que os instrumentos instalados no campo 
necessitam de cabeamento para alimentação e, 
muitas vezes, é viável que a transmissão de 
dados seja feita através da mesma estrutura e, em 
alguns casos, até pelo mesmo cabo [2]. 

Um padrão bastante utilizado em sistemas 
cabeados, desenvolvido pela EIA (Electronic 
Industries Alliance), é o RS-232. É um padrão de 
comunicação digital serial, utilizado em portas 
seriais de computadores a em conjunto com 
protocolos de comunicação industrial [1]. 

Com o desenvolvimento no setor de 
transmissão de dados, surgem novas tecnologias, 
abrindo mais opções para as empresas. Uma das 
tecnologias que mais se desenvolveu é a 
transmissão sem fio (wireless), em que o 
transmissor e o receptor comunicam-se sem a 
necessidade de cabeamento [9]. 

Esse tipo de transmissão já é muito utilizado 
e substitui bem a comunicação por cabeamento 

em alguns casos, como na transmissão de voz por 
radiofrequência, na telefonia e na internet. 
Inicialmente, não se utilizava essa tecnologia na 
indústria devido à perda relativamente alta de 
dados em sua transmissão, causada por 
interferências de campos magnéticos e barreiras 
físicas, por exemplo [9]. 

As redes industriais que utilizam transmissão 
cabeada necessitam de altos investimentos em 
infraestrutura e mão-de-obra, sempre que a rede 
sofre manutenção ou é expandida. Já com a 
utilização de redes sem fio há redução do custo 
da infraestrutura e simplificação das instalações, 
pois não há necessidade de uso de bandejas e 
dutos. O custo de manutenção também é 
reduzido, pois, sem o cabeamento, a substituição 
de dispositivos é facilitada [9]. 

Atualmente, há opções de tecnologias de 
transmissão sem fio que prometem baixa 
interferência, alta confiabilidade na transmissão 
de dados e trabalham com baixa potência. Uma 
dessas tecnologias é o padrão ZigBee, que vem 
sendo utilizado com sucesso no processamento 
de sinais biomédicos [3], no monitoramento de 
parques eólicos [8] e até no sensoriamento 
remoto de pranchas de surfe [4]. 

Entretanto, essas vantagens e aplicações 
consideram a implantação do padrão ZigBee 
desde o início do projeto. Em sistemas cuja 
estrutura já está cabeada, essa implantação pode 
não ser atrativa. Pensando nisso, o projeto visou 
agregar vantagens a um sistema já cabeado, mas 
que apresentava, principalmente, duas 
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desvantagens. Primeira, se houver a intenção de 
expandir um sistema cabeado, o custo de 
infraestrutura é alto. Ademais, a mobilidade dos 
dispositivos é, no mínimo, trabalhosa. 

Devido à ampla utilização do RS-232 (ou 
EIA232), foi pensado que uma interface entre 
este padrão e o padrão de comunicação sem fio 
ZigBee, demonstraria que um sistema cabeado 
pode apresentar as vantagens da transmissão de 
dados wireless sem que sua infraestrutura 
sofresse modificações. 

O objetivo foi desenvolver uma placa de 
comunicação que servisse como interface entre 
os padrões RS-232 e ZigBee. Além disso, visou-
se aplicá-la em um sistema que utiliza o padrão 
RS-232, para avaliar sua efetividade. 

No Laboratório de Automação e Controle do 
CEFET-MG, em Araxá, encontram-se plantas 
didáticas de controle de nível, de temperatura e 
de vazão. Uma visão geral do Laboratório pode 
ser vista na Figura 1. 

 

 

Figura 1. Visão geral do Laboratório de Automação e 
Controle. 

 
Cada planta se comunicava um computador, 

servindo como estação de trabalho, através de 
uma porta serial RS-232. A placa de 
comunicação foi implantada nesse ponto, entre a 
estação de trabalho e a planta de controle. 

Na seção 2 do trabalho, é descrita a 
implantação e a metodologia dos testes. Na seção 
3, são apresentados os resultados obtidos. Na 
seção 4, os resultados são comentados e 
comparados com as expectativas do trabalho. A 
seção 5 apresenta as conclusões obtidas. 

2. Métodos 

O ZigBee é um padrão de comunicação aberto, 
por isso existem diversos fabricantes e 
dispositivos para aplicação desse padrão. Um 
desses fabricantes é a Fractum®, responsável 
pelo desenvolvimento do UBeeMax®. O 
dispositivo possui uma boa relação 
custo/benefício comparado com os módulos 
ZigBee de outros fabricantes, por isso foram 
escolhidos para a realização dos testes práticos. 

Os módulos UBeeMax® contam com uma 
porta de comunicação serial assíncrona, que pode 
comunicar com outros dispositivos compatíveis 
com os níveis lógicos e de tensão do padrão 
USART (Universal Synchronous Asynchronous 
Receiver Transmitter). O USART é um padrão 
de comunicação serial, usado como referência 
em dispositivos e padrões que utilizam tanto 
comunicação síncrona quanto assíncrona. 

As plantas industriais do Laboratório de 
Automação e Controle enviam os dados para a 
estação de trabalho através de cabo par trançado, 
com base no padrão RS-232. O protocolo RS-
232 pode tornar-se compatível com o padrão 
USART por meio da conversão do nível de 
tensão. Os módulos UBeeMax® utilizam níveis 
de tensão entre 2,4 e 3,6 Volts para seus bits, já o 
padrão RS-232 comunica-se utilizando níveis 
entre 3 e 25 Volts, positivos ou negativos. 

Para que o módulo pudesse estabelecer a 
comunicação com o padrão RS-232 da planta, 
foi, então, utilizado o Circuito Integrado (CI) 
Max3232®, da MaxStream®. O CI tem a função 
de baixar os níveis de tensão do padrão RS-232, 
para que se tornem compatíveis com a porta 
USART do módulo ZigBee, e aumentar os níveis 
de tensão da porta USART para conciliar com o 
padrão RS-232. Foram utilizados capacitores 
associados ao CI Max3232®, conforme 
indicação do fabricante [6]. A Figura 2 mostra o 
esquema de ligação do Max3232®. 
 

 

Figura 2. Diagrama de ligação do Max3232® com a 
porta serial RS-232. 

 
Os terminais 11 (T1IN) e 12 (R1OUT) do CI 

MAX3232® estão em comunicação com os 
terminais 2 e 3, respectivamente, do módulo 
ZigBee. A ligação do módulo ZigBee pode ser 
vista na Figura 3. 

Para fornecer 3,3 volts ao circuito, foi 
utilizado o regulador de tensão ajustável 
LM317®, da Texas Instruments®, capaz de 
receber até 37 volts na entrada, mantendo fixa 
tensão de saída. A tensão de saída é ajustada de 
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acordo com a associação dos resistores R1 e R2, 
mostrados na Figura 4 [10]. 
 

 

Figura 3. Diagrama de ligação do módulo 
UBeeMax®. 

 

 

Figura 4. Diagrama de ligação do LM317®. 

 
Seguindo o projeto, a placa foi desenvolvida 

e montada na saída da interface eletrônica da 
planta didática. A placa final, com a conexão RS-
232, é mostrada na Figura 5. 
 

 

Figura 5. Placa de comunicação finalizada conectada 
à porta serial RS-232 da planta. 

 
Para se comunicar com a planta, a estação de 

trabalho conta com uma interface mais simples 
de trabalhar com ZigBee, que é a USB 
(Universal Serial Bus). O fabricante Fractum® 
fornece o dispositivo USBee® para que o 
módulo UBeeMax® possa ser conectado à porta 
USB da estação. O módulo USBee® associado 
ao UBeeMax® é mostrado na Figura 6. 

Com a placa de comunicação na planta e o 
módulo na estação de trabalho, foi iniciada a 
troca de dados através do padrão ZigBee. O teste 
inicial foi de mobilidade, utilizando um notebook 
como estação de trabalho e afastando-o da planta 
até que o sistema apresentasse falhas na 

comunicação, ou seja, perda ou alteração de bits 
na transmissão. 

 

 

Figura 6. Módulo USBee® associado ao UBeeMax®. 

 
O segundo teste avaliou a expansibilidade da 

rede. Foram desenvolvidas outras duas placas e 
as mesmas foram aplicadas a outras duas plantas 
didáticas de controle, do mesmo fabricante. 
Foram necessárias alterações no software 
responsável pelo envio de requisições e 
recebimento das respostas. Então, foi avaliada a 
comunicação com todas as três plantas. 

3. Resultados 

A imagem de satélite da Figura 7 representa o 
teste de mobilidade. Esse teste mostrou que a 
comunicação entre os dispositivos começou a 
falhar a uma distância aproximada de 80 metros. 
Isso com a estação de trabalho em ambiente 
aberto e a planta didática no laboratório. Com a 
estação de trabalho em ambiente fechado 
(obstáculos físicos entre os dispositivos), a perda 
passou a ocorrer a uma distância de 
aproximadamente 40 metros. Esse teste foi feito 
mantendo a planta no laboratório e movendo a 
estação de trabalho para outro laboratório.  

 

 

Figura 7. Representação do local dos testes. 

VII SIIM / VI SPS-UNICAMP 200

Campinas, 21 a 23 de Outubro de 2015 FEEC - UNICAMP



O segundo teste realizado foi de 
expansibilidade. Com ele a estação de trabalho 
passou a comunicar com três plantas de controle. 
Um software desenvolvido para esse fim mostra 
e armazena os dados das três plantas. A Figura 8 
mostra um gráfico obtido durante o teste. 
 

 

Figura 8. Amostra de dados 

 
A comunicação com as três plantas 

apresentou aumento de três vezes no tempo de 
varredura. Como as plantas se comunicam com a 
estação de trabalho através de requisição e 
resposta, para cada nova variável lida de uma 
nova planta de controle, o tempo para completar 
um ciclo de leitura aumenta proporcionalmente. 

4. Discussão 

O desenvolvimento da interface de comunicação 
entre os padrões RS-232 e ZigBee apresentou 
ganhos consideráveis para o sistema. Quanto à 
mobilidade, o fabricante especifica que o módulo 
UBeeMax® alcança 300 metros em ambientes 
fechados [5], entretanto, supõe-se que o 
fabricante tenha ignorado pequenas perdas ou 
alterações nos bits. Para esse trabalho, a distância 
alcançada foi considerada aceitável. Em 
aplicações que exijam longas distâncias, pode-se 
utilizar módulos ZigBee como roteadores [7]. 

Os motores no laboratório, todos com 
potência abaixo de 1kW, são insuficientes para 
gerar campos magnéticos consideráveis. Por isso, 
testes de interferência eletromagnética na 
transmissão não foram realizados. 

Um importante ganho do trabalho é o fato da 
interface com a estação de trabalho ser USB. Isto 
eliminou uma limitação do sistema, que é o fato 
de notebooks geralmente não contarem com 
interfaces RS-232. 

A expansibilidade do sistema foi 
demonstrada com o monitoramento de três 
plantas de controle por uma estação de trabalho. 
Essa expansão foi feita com a adição de novas 
placas de comunicação e com alterações no 
software. Com essa aplicação, as plantas de 

controle, que são monovariáveis, podem ser 
consideradas como parte de um único sistema, 
possibilitando realizar estudos mais amplos 
envolvendo diversas variáveis. 

5. Conclusões 

O trabalho mostrou que é possível agregar 
vantagens de sistemas sem fio em sistemas 
cabeados. A implantação da interface 
possibilitou que a estação de trabalho fosse 
realocada, respeitando as limitações de distância, 
e que a rede fosse expandida sem dificuldades. 

Além disso, a interface serial foi substituída 
pela USB, ampliando as possibilidades de 
estações de trabalho. Com a implantação da 
placa em diversas plantas de controle, também é 
possível desenvolver estudos em sistemas 
multivariáveis. 
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Resumo – Este artigo apresenta um projeto de uma nova arquitetura de um IP digital. Os protocolos de comu-
nicação UART, IrDA e AMBA APB são detalhados. A nova arquitetura é apresentada e os blocos internos são
detalhados. O diagrama interno de cada um dos blocos assim como sua descrição são apresentados. Alguns testes
são realizados: duas escritas no registrador, duas transmissões (uma via UART e outra via IrDA) e duas recepções
via UART (uma com paridade correta e outra incorreta) para validar a utilização do bloco.
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1. Introdução
Segundo Meindl et al. [2], o desenvolvimento
econômico da metade do último século tem sido a
revolução da informação. Embora os circuitos in-
tegrados tenham avançado bastante em velocidade
e potência, essa abordagem ainda tem certas limita-
ções, como no tamanho dos dispositivos e materiais
usados. Segundo Saha et al. [3], devido ao rápido
crescimento da tecnologia dos circuitos integrados,
a complexidade dos circuitos tem aumentado. A
tecnologia dos semicondutores tem avançado expo-
nencialmente nas últimas décadas em rendimento e
produtividade.

De acordo com Maestro et al. [1], é uma ta-
refa desafiadora para a equipe de projeto de circuito
integrado projetar todos os componentes completa-
mente desde o início. Além disso, há o prazo do
projeto. Por isso, há a tendência de reutilizar blo-
cos IP (do inglês Propriedade Intelectual), pois eles
requerem pouca ou nenhuma modificação.

Um núcleo IP é um bloco de lógica ou dados
usado em FPGA (do inglês Arranjo de Portas Pro-
gramável em Campo) ou ASIC (do inglês Circui-
tos Integrados de Aplicação Específica) que é utili-
zado para reduzir o tempo de desenvolvimento de
um produto [5, 6].

IPs são reutilizáveis em diferentes projetos e tec-
nologias de semicondutores. Dessa forma, um IP
facilita a simulação do sistema, pois pode ser inte-
grado ao sistema como um núcleo [5]. Podem-se
identificar várias razões para o uso de núcleos IP.
Primeiro, a redução do tempo de mercado devido à

reutilização. Segundo, o aumento na confiabilidade,
já que foram testados e verificados [6].

Neste artigo é apresentada uma nova arquitetura
de um IP com protocolos de comunicação UART e
IRDA, visando sua reutilização em diversos proje-
tos.

O restante do trabalho é organizado como segue:
na seção 2., serão descritos os protocolos UART,
IrDA e AMBA APB. Na seção 3. apresentará a ar-
quitetura proposta, os módulos do IP e seus funcio-
namentos. Na seção 4. serão apresentados a simu-
lação e os resultados. Por fim na seção 5. o artigo é
finalizado com a conclusão.

2. Protocolos de Comunicação

UART (do Inglês Transmissor e Receptor Universal
Assíncrono) é um microchip usado para comunica-
ção serial em computadores ou dispositivos perifé-
ricos seriais.

Normalmente é constituída por um transmissor,
um receptor e um gerador de taxa de transmissão.
Pode haver a necessidade de uma memória para o
caso de armazenar dados temporariamente durante
a transmissão em alta velocidade.

Um completo formato de dados de uma UART
consiste de um bit de início, 5 a 8 bits de dados, um
bit de paridade opcional e um bit de parada. O bit de
parada pode ser configurado para ter comprimento
de 1, 1,5 ou 2 bits. Caso seja escolhido 1, um bit
é usado para indicar o final da transmissão. Se for
escolhido 2, dois serão usados. Por fim, se 1,5 for
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usado, o bit de parada é transferido por 150 porcento
do tempo usado para transferir um bit. [3].

Já o protocolo IrDA (do inglês Associação de da-
dos Infravermelho IR) é um padrão de comunicação
sem fio que possui baixo custo, pequeno tamanho,
baixo consumo [4].

Protocolo IrDA é usado com protocolos de co-
municação tal como uma UART. O dado é primeiro
codificado antes de ser transmitido como pulso de
IR e quando recebido, é primeiro decodificado[4].

O codificador transforma os dados recebidos da
UART em um padrão de dados usados em trans-
missão sem fio. Enquanto o dado serial UART_TX
está em nível lógico alto, IR_TX é sempre baixo.
No momento que o UART_TX vai para nível lógico
baixo, o IR_TX vai para nível alto no 7o pulso de
um relógio 16 vezes mais rápido e volta ao nível ló-
gico baixo no 10o pulso.

Já no decodificador, os dados recebidos via pro-
tocolo IrDA são transformados no padrão UART.
Quando uma borda de descida é detectada no
IR_RX, UART_RX vai para nível lógico baixo no
pulso seguinte do relógio mais rápido 16 vezes e
permanece em nível baixo por 16 desses pulsos,
retornando a nível lógico alto caso nenhuma outra
borda de descida seja detectada em IR_RX.

Os padrões UART e IrDA são comumente utili-
zado em microcontroladores. Esse uso é dependente
de um barramento de comunicação chamado APB
(do inglês Barramento de Periféricos Avançado) da
família de protocolos AMBA (do inglês Arquitetura
de Barramento Avançado de Microcontrolador).

AMBA APB é bastante utilizada, pois fornece
uma interface de baixo custo que é otimizada para
o mínimo consumo de potência, reduzida comple-
xidade e simples implementação. Deve ser usada
para conectar periféricos que não requerem alto ren-
dimento.

AMBA APB possui duas operações de transfe-
rência: escrita e leitura, podendo ser com e sem
estados de espera. No trabalho será utilizado sem
estado de espera. A operação de escrita começa
quando os sinais PWDATA, PADDR, PWRITE e
PSEL mudam após a próxima transição de baixo
para alto do relógio. Na borda de subida seguinte,
o sinal PENABLE vai para nível lógico alto. Nesse
momento, a escrita é realizada, quando o sinal PRE-
ADY é ativado. Na borda de relógio seguinte,

PSEL, PENABLE e PREADY vão para nível lógico
baixo.

Na operação de leitura, os sinais PADDR,
PWRITE e PSEL são ativados. Na outra borda de
subida do relógio, o dado já pode ser lido. Nesse
momento, o sinal PREADY é ativado.

3. Arquitetura Proposta
A arquitetura proposta visa obter um IP digital com
comunicação UART e IrDA configurável e compa-
tível com AMBA APB.

Como características desse IP, tem-se: dois mo-
dos de comunicação: UART e IrDA, compatibili-
dade com o padrão AMBA APB, sinais de interrup-
ção por falha na transferência, oito velocidades de
transmissão (variando de 1200bps até 115200bps)
e quatro modos de operação: Apenas transmissão,
apenas recepção, Half-Duplex e Full-Duplex.

O diagrama de blocos da arquitetura proposta é
apresentado na Figura 1

Figura 1. Arquitetura Proposta.

A arquitetura é composta por cinco blocos fun-
cionais: APB, UART TX, UART RX, IrDA ENCO-
DER e IrDA DECODER. Além desses, há dois blo-
cos multiplexadores.

O bloco APB é responsável pela comunicação
entre o núcleo do microcontrolador e o periférico
a ele associado, no caso o IP com comunicação
UART/IrDA.

O sistema no qual o IP é implementado é um sis-
tema de 32 bits, mas apenas 10 bits do registrador
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de configuração são usados. O bit 9 define a quanti-
dade de bits de parada, os bits 8 e 7 definem se as in-
terrupções de recepção e transmissão são ativadas, o
bit 6 habilita a operação, os bits 5 e 4 seleciona entre
os quatro modos de operação, os bits 3 a 1 definem
as freqüências escolhidas para o BAUD RATE e o
bit 0 escolhe entre UART ou IrDA.

Desse modo, partindo de um estado inicial em
espera IDLE, o próximo estado do bloco é a escrita
WRITE ou a leitura READ dependendo do nível ló-
gico do sinal PWRITE. Em seguida a operação é
realizada e o sistema volta ao estado de espera.

Um ciclo de relógio após o sinal IrDA recebido
ir para nível lógico baixo, o sinal UART vai para ní-
vel lógico baixo também, representado pelo estado
UART_0. A máquina de estado permanecerá neste
estado até o contador interno alcançar o valor deter-
minado. Nesse momento, se o nível lógico do sinal
irda_rx_i for baixo novamente a máquina de estado
permanecerá nesse estado (outro nível lógico baixo
IrDA foi recebido). Caso seja alto, passará para o
estado UART_1.

O sinal UART é nível lógico baixo, o bloco IrDA
ENCODER transmite três pulsos seguidos do si-
nal IrDA no relógio mais rápido. Quem determina
o momento de subida e descida desse pulso é um
contador interno juntamente com o relógio mais rá-
pido. Assim, quando o sinal UART é nível lógico
baixo, o próximo estado é PULSE. Caso o sinal
UART seja nível lógico alto, nenhum pulso IrDA é
transmitido e a máquina de estados estará no estado
NO_PULSE.

O bloco UART RX tem a função de receber os
dados de recepção RX e armazená-los para uma lei-
tura posterior do bloco APB. Já bloco UART TX re-
cebe o sinal paralelo do registrador do bloco APB e
o envia serialmente. Após receber os oito bits de da-
dos, o bloco inicia a transmissão com o envio de um
bit de início START BIT. Logo após, os dados são
enviados seguido pelo bit de paridade. Dependendo
do registrador de configuração, um ou dois bits de
parada são transmitidos, finalizando a transmissão

4. Resultados
Os testes, utilizando o programa MODELSIM AL-
TERA STARTER EDITION 10.1D, foram realiza-
dos em 6 etapas. Duas escritas no registrador de
configuração, duas transmissões (uma via UART e
outra via IrDA) e duas recepções via UART com pa-

ridade correta e incorreta.

No teste de Escrita no Registrador de Configu-
ração, foi escrito 1FE em hexadecimal (em binário
0111111110) nos dez bits de configuração, como
apresenta a Figura 2. O endereço PADDR = 8 in-
dica o registrador de configuração. O endereço 4
representa a escrita no registrador de transmissão e
PADDR = 0 representa a leitura do registrador de
recepção.

Figura 2. Escrita no registrador de configura-
ção.

Dessa forma, há apenas um bit de parada, as duas
interrupções (RX e TX) estão habilitadas, o modo
de operação é Full-Duplex, a taxa de transmissão
e recepção é de 115200bps e o modo UART está
habilitado.

No teste de Transmissão via UART, foi escrito
AA em hexadecimal (em binário 10101010) nos
oito bits de dados para transmissão, como apresenta
a Figura 3. O endereço PADDR = 4 indica o regis-
trador de transmissão.

Figura 3. Transmissão do dado 10101010 via
UART.

Assim, o primeiro bit transmitido é um bit de iní-
cio (nível lógico baixo), seguido pelos oito bits do
registrador de transmissão (começando pelo LSB).
Em seguida o bit de paridade é transmitido. Esse
último é nível lógico baixo, pois a paridade é par e
dos oito bits do registrador, quatro são nível lógico
alto. Por último, apenas um bit de parada é transmi-
tido (nível lógico alto). O sinal TX_INT representa
o fim da transmissão, como apresentado na Figura
3.

Foram recebidos onze bits 01010101001, como
apresenta a Figura 4.

Figura 4. Transmissão do dado 10101010 via
UART com paridade correta.
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O primeiro bit representa o bit de início. Os oito
bits seguintes representam o dado que está sendo
recebido (55 em hexadecimal). Em seguida bit de
paridade correto é recebido. Por último, um bit de
parada é recebido. O sinal RX_INT vai para nível
lógico alto, representando o fim da recepção.

Foram recebidos onze bits 01010101011, como
apresenta a Figura 5.

Figura 5. Transmissão do dado 10101010 via
UART com paridade incorreta.

O primeiro bit representa o bit de início. Os
oito bits seguintes representam o dado que está
sendo recebido (55 em hexadecimal). Em seguida
bit de paridade errado é recebido. Por último,
um bit de parada é recebido. O sinal RX_INT e
RX_INT_ERROR vão para nível lógico alto, repre-
sentando o fim da recepção com bit de paridade re-
cebido errado.

O registrador de configuração foi alterado para
1FF em hexadecimal para ser possível a transmis-
são via IrDA. A palavra transmitida foi a mesma via
UART, AA em hexadecimal (em binário 10101010)
como apresenta a Figura 5. O endereço PADDR = 4
indica o registrador de transmissão.

Figura 6. Transmissão do dado 10101010 via
UART com paridade incorreta.

Assim, o primeiro bit transmitido é um bit de iní-
cio (nível lógico alto no padrão IrDA ), seguido pe-
los oito bits do registrador de transmissão (come-
çando pelo LSB). Em seguida o bit de paridade é
transmitido. Esse último é nível lógico alto no pa-
drão IrDA, pois a paridade é par e dos oito bits do
registrador, quatro são nível lógico alto. Por último,
apenas um bit de parada é transmitido (nível lógico
baixo no padrão IrDA). O sinal TX_INT representa
o fim da transmissão, como apresentado na Figura
6.

5. Conclusão
Uma nova arquitetura de um IP digital com proto-
colos de comunicação UART e IrDA configurável e
compatível com AMBA APB foi apresentada.

Os testes realizados obtiveram resultados coe-
rentes de acordo com o padrão de transmissão via
UART e IrDA e recepção via UART. Testes estão
sendo realizados para validar a recepção do IrDA.

Portanto, utilizar essa arquitetura para inserir em
um projeto maior pode ser uma boa opção por dois
motivos: redução do tempo de mercado devido à
reutilização e aumento na confiabilidade, já que fo-
ram testados e verificados.
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Introdução: Uma ferramenta para ensino de processamento de imagens médicas foi desenvolvida 

para ser usada em sala de aula no curso de graduação em Engenharia Biomédica da 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU) [1]. Notou-se que, para ser usada em outros 

cursos de graduação com diferentes ementas, algumas alterações seriam necessárias: uso de 

imagens no formato DICOM e implementação de uma ferramenta para fazer a binarização de 

imagens e salvá-las para análise posterior. Este trabalho tem como objetivo construir e 

implementar estas funcionalidades no programa previamente desenvolvido. 

 

Métodos: A ferramenta foi adaptada para trabalhar com imagens no formato DICOM. Para isto, 

foram utilizadas bibliotecas já prontas do MATLAB voltadas para este formato de imagem. 

Foi preciso fazer adequações em todas as funções de processamento e análise de imagens já 

implementadas, como filtros espaciais de realce e suavização, transformações de intensidade, 

transformada de Fourier e histograma. Isto foi necessário pois as imagens em DICOM 

possuem 4 bits de profundidade de cor adicionais, modificando assim a estrutura de tais 

funções. Para a interface de binarização de imagens, foi construído um histograma interativo 

em que, por barras verticais colocadas no gráfico, o usuário delimita o intervalo de 

binarização. Sendo assim, todos os pontos com valor inferior à barra da esquerda ou superior 

à barra da direita ficam pretos, enquanto aqueles que se encontram dentro dos limites 

estipulados ficam brancos. É possível modificar este intervalo e visualizar o resultado em 

tempo real, além de ser possível salvar a imagem binária. 

 

Resultados: Como resultado, foi possível trabalhar com imagens no formato DICOM como se ela 

estivesse em outro formato comercial qualquer e ainda utilizar a ferramenta de binarização de 

imagens. 

 

Discussão: Foi possível realizar as alterações necessárias graças ao aspecto modular do programa 

original. A adição de imagens DICOM forçou alterações em bibliotecas que antes foram 

consideradas como finalizadas, enquanto o modulo de binarização pôde ser adicionado sem 

maiores problemas. O processamento de imagens em DICOM é mais lento do que em 

imagens em outros formatos devido à sua maior profundidade de cor. 

 

Conclusão: As alterações feitas foram capazes de adequar uma ferramenta que já existia e que era 

restrita ao curso de Engenharia Biomédica da UFU para as necessidades de outros cursos 

tanto da própria instituição quanto de outras. Sendo assim, será possível agora em trabalhos 

futuros realizar testes de aprendizagem e criar métodos de ensino utilizando a ferramenta em 

cursos variados da área da saúde. 

Referências: [1]R. S. Ribeiro and A. C. Patrocínio, “AMBIENTE DE SIMULAÇÃO PARA 

APRENDIZAGEM EM PROCESSAMENTO DE IMAGENS MÉDICAS,” em Anais do 

XXIV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica - CBEB 2014, 2014, pp. 741–744.  
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Introduction: The object /observer’s movement, positioning and timing affects time-varying imaging
regardless of the acquisition methodology and field. Mostly, automatic synchronization and
linear spatial transformations solve those issues. However, time-varying abdominal imaging, for
example, presents non-linear responses due to morphological variation of soft tissues. Although
it is possible to solve non-linear problems through mathematical methodologies, the resulting
images would lose information due to their discrete nature and, in order to evaluate regions of
interest (ROI) correctly in time-varying images, it is necessary to preserve characteristics while
being able to change the region of analysis dynamically. Some commercial medical imaging
software, such as 3D Slicer [1] and OsiriX [2], already offer tools for ROI extraction in time-
varying imaging, however correcting the image through mathematical transformation. Thus, we
developed a cropping tool that is capable of extracting ROI from a set of images with variable
positioning and without transforming its intensity.

Methods: The developed tool consists of a set of libraries, components and a graphical user interface
(GUI). For handling the different positioning in each time-dependent image, which represents a
sub-ROI, we built a class of time-varying ROI. Thus, the ROI object is a group of sub-ROI that
contains properties to change its own size, region and location. The GUI allows the user to load
a folder of time-varying images in the DICOM standard. Each time-dependent exam is loaded
and shown as a stack of slices (for tomographic images) and organized inside a panel, so the user
can visualize all images. The selection of a start location with the click of the mouse adds the
ROI to all exams. To fit the actual region of interest, thus correcting its spatial offset, each ROI
is individually editable. After the ROI correction, the user is able to save the cropped image in
DICOM standard.

Results: The tool was applied to nine computed tomography (CT) exams containing three-phase
contrast enhancement scans with ninety to four-hundred images each, resulting in, approximately,
ten thousand images. The task performed was to extract all small hepatocellular carcinoma
(HCC) using the tool to select the ROI and correct its positioning. As result, fifteen ROIs were
correctly extracted and saved as DICOM images. No issues were detected through the visual
evaluation of the images.

Discussion: This tool provides a semi-automatic method for extracting ROI in time-varying exams
without modifying the actual image, preserving its properties and values. Although this is a
solution for extracting ROI in unsynchronized images, it needs the user to correct the sub-ROI in
all other images. A possible automation of this process may use the mathematical modelling of
the deformation in order to calculate the actual positioning of a sub-ROI without transforming
the image, in contrast to other mathematical methods that result in modified images.

Conclusion: This paper presented a successful method for extracting ROI from multiphase and time-
varying imaging with asynchronous images. A fully automatic methodology will be address later
for the semi-automatic process discussed in this paper.

References: [1] PIEPER, Steve; HALLE, Michael; KIKINIS, Ron. 3D Slicer. In: Biomedical Imag-
ing: Nano to Macro, 2004. IEEE International Symposium on. IEEE, 2004. p. 632-635.
[2] ROSSET, Antoine; SPADOLA, Luca; RATIB, Osman. OsiriX: an open-source software for
navigating in multidimensional DICOM images. Journal of digital imaging, v. 17, n. 3, p.
205-216, 2004.
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Introdução: As propriedades mecânicas de tecidos moles estão relacionadas a diversas patologias. 

Técnicas elastográficas têm sido exploradas para avaliar propriedades mecânicas de tecidos 

moles, porém a maioria delas usa aparatos instrumentais, bem como protocolos de aquisição e 

processamento de dados complexos. A Acustografia por Pulso/Emissão (APE) é uma técnica 

recentemente desenvolvida em que um único feixe de ultrassom em modo pulsado em 

frequência de MHz é utilizado para excitar uma amostra [1,2]. A interação do feixe 

ultrassônico com a amostra, através de efeitos não-lineares de auto-demodulação, faz com que 

esta amostra emita um sinal de mais baixa frequência (kHz). Este sinal emitido carrega as 

informações das propriedades mecânicas e morfológicas da região de interesse permitindo 

imagens quantitativas da amostra. As potenciais aplicações desta técnica incluem ensaios não-

destrutivos de materiais e aplicações clínicas para detecção de tumores, microcalcificações, 

fraturas ósseas, entre outras. Neste trabalho está sendo investigado a variação do sinal de APE 

oriundo de meios com diferentes rigidezes. 

Métodos: Foi confeccionado um objeto mimetizador de tecido mole com três inclusões de 

diferentes rigidezes, porém com a mesma impedância acústica do material base do objeto 

mimetizador de tecido mole. Os materiais dos quais foram preparadas as inclusões passaram 

por ensaios quase-estáticos para avaliar o módulo de Young dos mesmos. Um transdutor 

focalizado com frequência de ressonância em 3,4 MHz e 5 cm de foco foi posicionado em um 

tanque acústico por um sistema de posicionamento 3D próximo à amostra. Durante a 

varredura do pulso sobre a amostra, os sinais acústicos provenientes da interação desse pulso 

com a amostra foram adquiridos por um hidrofone com banda de resposta em frequência entre 

10 Hz e 120 kHz. 

Resultados: Os módulos de Young das três inclusões foram 65,3, 128,1 e 65,7. A diferença de 

rigidez das inclusões foi detectada pela técnica APE a partir da comparação entre as respostas 

espectrais de cada inclusão e do meio circundante às inclusões. Foi possível verificar um 

maior contraste nas inclusões de maior rigidez e mesma impedância acústica. 

Discussão e Conclusões: Por apresentarem a mesma impedância acústica, não se observou 

contraste das inclusões no modo-B. Os contrastes observados nessas inclusões com a técnica 

proposta (APE) confirma a dependência do sinal emitido pelas mesmas com a 

viscoelasticidade do material após excitação por pulso ultrassônico. Estes resultados mostram 

que a técnica pode ser usada para se observar estruturas do tecido para os quais o ultrassom 

convencional não oferece contraste, bem como mostra que com a técnica proposta é possível 

obter-se informações quantitativas referentes à rigidez dos tecidos. 

Referências: [1] Baggio,A.L. Imagens acústicas geradas pela interação da radiação ultrassônica 

com o meio. Ribeirão Preto, 2011. 133 p. Tese (Doutorado - Programa de Pós-graduação em 

Física aplicada à Medicina e Biologia) - Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão 

Preto da universidade de São Paulo. 

[2] Braz, G. A. ; Kamimura, H. A. S. ; Carneiro, A. A. O. . Estudo da emissão acústica de 
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Introdução: Nos últimos anos, a quantificação do volume de tecido fibroglandular da mama 

recebeu notável importância, uma vez que o risco de desenvolvimento de neoplasias malignas 

está associado a um grande volume de tecido fibroglandular [1, 2]. Na rotina clínica, essa 

quantificação é realizada a partir de avaliações subjetivas em exames de mamografia, 

adotando classificações BIRADS [1, 3]. Entretanto, esta forma de avaliação mostra-se muito 

variável intra e inter-observadores [3]. Existe, portanto, a necessidade de métodos mais 

objetivos para medir a densidade mamária [2]. No entanto, a presença do músculo peitoral 

pode dificultar a quantificação automática do tecido fibroglandular, uma vez que o mesmo 

pode ser classificado erroneamente.  O objetivo deste trabalho foi desenvolver um método de 

pré-processamento em mamografias digitais na incidência médio-lateral oblíqua para 

segmentação e extração do músculo peitoral. 

 

Métodos: Foram utilizadas mamografias digitais, obtidos no Setor de Diagnóstico por Imagem do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. O algoritmo foi desenvolvido 

em ambiente Matlab. A transformada de Hough foi utilizada para encontrar o limite do 

músculo peitoral e então é aplicado o método de contorno ativo. O contorno ativo utiliza 

como região de semente a região encontrada como limiar pela transformada de Hough. A 

segmentação do músculo também foi realizada manualmente por radiologista. Ambos os 

métodos foram comparados pelo índice de Jaccard e por estatística de Bland-Altman 

 

Resultados: A comparação entre o método automático 

desenvolvido e o manual apresentou um coeficiente de 

similaridade de Jaccard maior que 80% para todas as 

imagens analisadas. A estatística de Bland-Altman, 

comparou ambos os métodos com relação a área do 

músculo peitoral segmentada. A figura 1 mostra uma 

comparação entre a segmentação do músculo peitoral 

pelo o método manual (a) e o método desenvolvido (b). 

 

Discussão: Pela análise dos resultados pode-se observar uma boa correlação entre os métodos. O 

coeficiente de similaridade de Jaccard mostrou a eficiência e precisão da segmentação a partir 

do método automático proposto. Além disso, a estatística de Bland-Altman apresentou os 

dados dentro do intervalo de 95% de confiança, reforçando a precisão da segmentação quando 

comparada ao método manual. Desta forma, o método mostrou-se preciso e robusto.  

 

Conclusão: Conclui-se que o método automático proposto pode ser utilizado de maneira confiável 

para segmentação do músculo peitoral em mamografias digitais na rotina clínica. A 

segmentação do músculo peitoral é de grande importância para análises futuras do volume de 

tecido fibroglandular presente na mama.  

 

References: [1] Lu LJ et al., Phys Med Biol 57(21): 6903-27, 2012; [2] Gubern-Merida A et al., 

PLoS One 9(1): e85952, 2014; [3] Seo JM et al., Clin Radiol 68(7): 690-5, 2013. 

Figura 1. Segmentação do músculo peitoral 

de forma (a) manual e (b) automática. 
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Introdução: A crescente disponibilidade de equipamentos de radiografia computadorizada (CR) 

sem adequação de cartas de técnicas atrelado ao fato de, durante a obtenção de imagens, ser 

necessário o auxílio humano para contenção do animal mostra importância da otimização das 

técnicas utilizadas [1]. O processo de construção de cartas de técnicas ótimas se faz por 

calibração do feixe de raios X com o sistema detector, utilizando fantomas homogêneos [2]. 

Pré-requisito para a construção destes é a quantificação das espessuras médias dos tecidos 

biológicos e a equivalência destes em espessura de materiais simuladores, o que é feito a 

partir de algoritmos que classificam e quantificam esses tecidos [3]. Esse trabalho tem como 

objetivo a construção de Simuladores Homogêneos Equivalentes ao Tórax Canino (SHETC) 

de cães dos portes pequeno, médio, grande e gigantes [4] a partir da aplicação de funções de 

pertinência em histogramas de exames retrospectivos de tomografia computadorizada (TC) do 

Setor de Diagnóstico por Imagem do Hospital Veterinário da Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia (FMVZ) – UNESP Botucatu. 

Métodos: Foi desenvolvido um algoritmo computacional que permitiu estimar a espessura média de 

tecidos biológicos existentes no tórax de cães de todos os portes a partir de exames 

retrospectivos de tomografia computadorizada e converte-las em material equivalente. As 

Funções de Pertinência (FP) foram utilizadas para classificar e quantificar os tecidos presentes 

na região. Estas foram criadas tomando como parâmetro o número de CT de referência e o 

desvio padrão para cada tecido. As FP foram aplicadas ao algoritmo, escrito e executado em 

ambiente Matlab (Matlab R2013a). 

Resultados: Os SHETC foram construídos com quatro placas idênticas de Lucite simulando Tecido 

Mole, com 20 mm de espessura para porte pequeno, 29 mm para médios, 34 mm para porte 

grande e 36,5 mm para gigantes, sendo separadas em dois pares com uma folha de Alumínio 

(liga 1100) (1,55 mm de espessura para pequeno porte, 2,47 mm para médio, 2,99 mm para 

grande porte e 3,49 mm para gigantes) inserida em cada par simulando Tecido Ósseo. Esses 

dois pares de Lucite e alumínio são separados por um Air Gap simulando Tecido Pulmonar. 

Conclusão: Foram obtidos quatro simuladores radiográficos homogêneos de tórax canino, onde 

cada um é equivalente a cada porte. As variações entre as espessuras de tecido ocorreram 

principalmente devido à variação de peso dentro do mesmo porte, embora não sejam 

consideráveis. A maleabilidade das funções de pertinência minimizam os erros de 

classificação dos tecidos quando comparados com outros métodos. 

References: [1] Easton, S. Practical Veterinary Diagnostic Imaging, Wiley-Blackwell. 2012; [2] 

Pina, D. R., Duarte, S. B., Morceli, J. & Ghilardi Netto, T. Development of phantom for 

radiographic image optimization of standard patient in the lateral view of chest and skull 

examination. Appl Radiat Isot, 2006. 64, 1623-30; [3] Pina, D. R., Souza, R. T., Duarte, S. B., 

Alvarez, M. & Miranda, J. R.. Analysis of biological tissues in infant chest for the 

development of an equivalent radiographic phantom. Med Phys, 2012. 39, 1357-60; [4] 

Goldston, R. T., Hoskins, J. D. Geriatria e Gerontologia: Cão e Gato, São Paulo, Roca. 1999; 
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Introdução: A utilização de nanopartículas para acessar órgãos de interesse e tumores oferece 

novas alternativas para as técnicas diagnósticas e terapêuticas disponíveis atualmente. 
Nanopartículas (NPs) são materiais de incrível versatilidade, com dimensões geralmente 
inferiores a 100 nm1,2 que, devido ao diâmetro reduzido combinado com diferentes formas de 
recobrimento, podem interagir com o meio biológico em que estão inseridas de diferentes 
maneiras3,4. No entanto, estas vantagens são limitadas pela falta de uma técnica capaz de 
detectar de forma eficiente estas partículas nano-estruturadas dentro de sistemas biológicos5. 
Assim, o objetivo deste trabalho foi propor a utilização de um sistema biomagnético de baixo 
custo para monitorar nanopartículas magnéticas em tempo real apos administração sistêmica, 
seguido de um estudo ex vivo do acúmulo deste material em diferentes órgãos. O sistema de 
Biosusceptometria AC (BAC) possibilita a associação de estudos dinâmicos com avaliações 
quantitativas de nanopartículas magnéticas. 

 
Métodos: Neste estudo, avaliamos o perfil de acúmulo hepático de nanopartículas magnéticas 

revestidas com Citrato, após administração endovenosa. Desta forma, obtivemos o perfil de 
retenção hepático destas partículas. Em seguida, avaliamos como esse parâmetro se altera em 
função de variações de dose e do protocolo de administração das nanopartículas. A segunda 
parte deste estudo, isto é, o estudo de biodistribuição, foi realizado a partir da quantificação da 
concentração de  material em cada órgão. Estes testes permitiram associar os resultados 
obtidos pelos testes dinâmicos com a concentração de partículas em cada órgão. Nesta etapa 
também foi avaliado como o perfil de biodistribuição se altera em função do tempo. Todas 
estas análises foram realizadas utilizando um sistema de Biosusceptometria AC, que tem seu 
principio de funcionamento baseado em um transformador duplo de fluxo magnético.  

 
Resultados e Discussão: Nossos resultados permitiram avaliar o perfil de retenção hepático de 

nanopartículas e associar este perfil com a filtração física, promovida pelos capilares 
descontínuos presentes no fígado, e  com a alta atividade macrofágica na região, realizada 
pelas células de Kupffer do sistema Reticuloendotelial (RES). Nossos dados também indicam 
que o protocolo de administração pode alterar o perfil de acumulo hepático. Todos estes dados 
foram confirmados e quantificados pelo teste de biodistribuição, também realizado pelo 
sistema BAC. 

 
Conclusão: Este trabalho introduz o sistema BAC como um sistema acessível, capaz de avaliar de 

forma única o acúmulo dinâmico de nanopartículas em órgãos de interesse. A técnica BAC 
também permite associar estas análises com alta resolução temporal com avaliações 
quantitativas da concentração destes materiais em órgãos e tecidos de interesse. 

 
Referências: 

1. Alexis, F., Pridgen, E. M., Langer, R. & Farokhzad, O. C. in Handbook of Experimental Pharmacology 197, 55–86 (2010). 
2. Chatterjee, D. K., Diagaradjane, P. & Krishnan, S. Nanoparticle-mediated hyperthermia in cancer therapy. Ther. Deliv. 2, 1001–1014 (2011). 
3. Pankhurst, Q. a, Connolly, J., Jones, S. K. & Dobson, J. Applications of magnetic nanoparticles in biomedicine. J. Phys. D … 167, R167–R181 

(2003). 
4. Peer, D. et al. Nanocarriers as an emerging platform for cancer therapy. Nat. Nanotechnol. 2, 751–60 (2007). 
5. Lee, J.-H. et al. Artificially engineered magnetic nanoparticles for ultra-sensitive molecular imaging. Nat. Med. 13, 95–99 (2007).  
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Introdução: Brain Computer Interface (BCI) é um sistema em malha fechada que opera em tempo 

real e que provê uma forma alternativa de entrada para a interação humano-computador (IHC) 

[1]. Steady-State Visually Evoked Potentials (SSVEP) é uma técnica BCI baseada no 

potencial de eventos relacionados. Quando o usuário se concentra em um estímulo visual que 

cintila em uma determinada frequência, o sinal elétrico emitido pelo córtex visual tende a se 

sincronizar com a frequência do estímulo. Diante disso, podem-se associar comandos a 

estímulos, e por meio de técnicas de processamento de sinais, determinar em qual estímulo o 

usuário está concentrado. Neste artigo é apresentado o impacto da perda de concentração do 

usuário no sinal cerebral de forma a justificar futuras pesquisas em IHC/BCI. 
 

Métodos: O sinal cerebral de um indivíduo quando exposto a um estímulo no formato de 

checkerboard cintilando em 20 Hz foi adquirido por meio da eletroencefalografia (EEG) em 

uma sala com iluminação controlada. O estímulo foi projetado em um monitor LCD com taxa 

de refresh de 60 Hz. O sistema BCI utilizado foi implementado por alunos de pós-graduação 

da FEEC/UNICAMP [2]. 
 

Resultados: A Figura 1 mostra o gráfico de contorno do sinal EEG, quando o indivíduo é exposto a 

um estímulo visual em 20 Hz. Nota-se a redução da intensidade da resposta SSVEP durante a 

aquisição, que ocorre devido à perda de concentração do usuário e/ou à diminuição natural do 

potencial evocado quando o estímulo é contínuo [3]. Este fenômeno ocorre com maior ou 

menor intensidade dependendo da capacidade de concentração do indivíduo e da 

aceitabilidade da interface. 

 
 

Figura 1 – Gráfico de contorno evidenciando a energia espectral do sinal ao longo do tempo. 

 

Discussão: A influência da interface gráfica no desempenho de sistemas BCI é um fato conhecido 

pela comunidade científica [4]. Para que sistemas BCI alcancem a maturidade necessária para 

operar em ambientes reais, é importante desenvolver interfaces de estimulação acessíveis, 

motivadoras e que evitem a fadiga dos usuários. 
  

Conclusão: Embora já haja evidências que apontam a influência das interfaces gráficas no sinal 

SSVEP, ainda não se sabe ao certo como construí-las, de forma que o estudo das técnicas de 

IHC é um importante tema de pesquisa para o amadurecimento dos sistemas BCI. 
  

References: [1] Wolpaw, J. R. et al., Brain-Computer Interfaces for Communication and Control. 

Clinical Neurophysiology, 113(6): 767-791, 2002; [2] Carvalho, S. N. et al., Comparative 

Analysis of Strategies for Feature Extraction and Classification in SSVEP BCIs. Biomedical 

Signal Processing and Control, 21(2015): 34-42, 2015; [3] Krueger-Beck, E. et al., Potencial 

de Ação: Do Estímulo à Adaptação Neural. Fisioterapia em Movimento, 24(3): 535-547, 

2011. [4] Punsawad, Y. et al., Motion Visual Stimulus for SSVEP-based BCI System. EMBC, 

3837-3840, 2012. 
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Introdução: Estudos indicam que um a cada quatro pacientes diagnosticados com Doença de 

Parkinson (DP) não apresenta ela como resultado no exame anatomopatológico (exame com 

tecidos macro ou microscópicos para diagnósticos de algumas doenças) [1]. Sabe-se que 

juntamente à DP os níveis de dopamina do organismo são afetados, sendo este um importante 

neurotransmissor que permite maior concentração e capacidade de controle dos movimentos 

[2]. Com isso, este artigo apresenta o desenvolvimento de um protótipo de baixo custo de um 

sistema para reabilitação de treino domiciliar para pacientes com doenças neuro-degenerativas, 

a partir de jogos eletrônicos. 

 

Métodos: Tendo em vista a grande quantidade de quedas com fraturas em pessoas com DP, 

ferramentas estimuladoras da dopamina, como atividades físicas, possibilitam melhorar o tônus 

e consequentemente redução dos índices de quedas [3]. Dessa forma, tratamentos com 

medicamentos e exercícios físicos possibilitam maior controle dos movimentos realizados pelos 

pacientes, podendo-se utilizar plataformas interconectadas à aplicativos na reabilitação do 

controle de movimentos [3]. Como é grande o progresso de pacientes com DP a partir de 

fisioterapia [4], o desenvolvimento de um jogo de reabilitação que utilize estes movimentos 

permite auxiliar na reabilitação precoce do paciente [5]. 

 

Resultados: O protótipo em desenvolvimento consiste em unir uma plataforma de forças com um 

jogo de computador. Como os exercícios precisam motivar os pacientes com tendência à 

depressão [5], para manter os níveis de dopamina adequados é necessário que o jogo associe o 

treino do controle motor com o entretenimento. A plataforma conta com quatro sensores de 

força e um microcontrolador que processa o alinhamento corporal do paciente, enviando o 

controle resultante dos movimentos como comandos na entrada PS2 do computador, simulando 

um teclado PS2. Isso permite que o usuário conecte ao seu computador um segundo controlador, 

além do teclado convencional. O computador recebe esse sinal e o jogo interpreta os 

movimentos e indica se este foi realizado corretamente, ao final da sessão. As atividades 

desenvolvidas pelo paciente resultarão em uma pontuação, acompanhamento e treino do 

controle motor, possibilitando auxílio à fisioterapia [6] com aplicação domiciliar de baixo custo. 

 

Discussão: Embora existam no mercado outros dispositivos comerciais e de uso em clínicas, devido 

à aplicação especifica desta proposta para o tratamento da DP e sua aplicação para reabilitação 

domiciliar, pretende-se disponibilizar uma ferramenta acessível, além de auxiliar a reabilitação 

do controle dos movimentos e do tônus em diagnósticos precoces da doença. 

 

Conclusão:  O desenvolvimento deste trabalho consiste na criação de um sistema de auxílio na 

reabilitação de pacientes com DP e outras doenças neuro-degenerativas, capaz de transmitir os 

movimentos dos pacientes para jogos que estimulem o controle motor com aplicação 

residencial, possibilitando tratamentos mais rápidos e eficientes [7]. 

 

References: [1] Ferraz HB et al., RBM Revista brasileira de medicina: 207-219; [2] Campos I et al., 

RSPMFR Revista da Sociedade Portuguesa de Medicina (18), 2009; [3] Vara AC et al., Rev 

Neurocienc, 2011; [4] Biasoli MC, RBM Revista brasileira de medicina; [5] Neto YC, Tese, 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, 2006; [6] Gomes TSL, Tese, 

Universidade do Minho, 2009;  [7] Macedo C et al., Universidade Federal de São Paulo, 2008. 
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Resumo: O problema de reconstrução da tomografia por impedância elétrica (TIE) é inverso, não linear 

e mal-condicionado, onde se objetiva minimizar a diferença entre dados medidos e simulados. No 

presente trabalho, é descrita uma nova abordagem do método de recozimento simulado aplicado à 

reconstrução de imagens de TIE. A principal vantagem do algoritmo apresentado é que todos os 

parâmetros de condutividade do domínio são atualizados conjuntamente, enquanto que outros métodos 

que empregam o recozimento simulado ao problema da TIE avaliam individualmente cada parâmetro de 

condutividade, por isso possuindo alto custo computacional. O algoritmo foi testado com medidas 

realizadas em um tanque de simulação física, sendo capaz de determinar a posição, as dimensões e a 

condutividade de diferentes materiais em um plano transverso de um objeto de interesse. 

Palavras-chave: Tomografia por impedância elétrica, problemas inversos, recozimento simulado. 

1. Introdução 

A técnica de Tomografia por Impedância 

Elétrica (TIE) é um método de imagens não 

invasivo, no qual são mensuradas certas 

grandezas elétricas no contorno de um objeto 

opaco, para obtenção de imagens de seu interior 

inacessível. Se for considerada a sua modalidade 

bidimensional, na TIE as imagens são construídas 

a partir da determinação de propriedades 

elétricas, tais como a condutividade e a 

permissividade elétrica, para diversos pontos de 

um plano transversal do objeto, cujo interior se 

deseja conhecer [1]. 

Para fazer a inversão numérica dos 

dados, geralmente dois problemas devem ser 

resolvidos: direto e inverso. No problema direto é 

aproximada a solução de uma equação diferencial 

por métodos numéricos. Através da solução do 

problema direto e das medidas dos potenciais é 

resolvido o problema inverso. Essencialmente, 

busca-se a distribuição de condutividade que 

minimiza a diferença entre potenciais medidos e 

calculados [1]. 
Distintos métodos numéricos de 

otimização têm sido aplicados para a solução do 

problema inverso da TIE, um desses métodos é o 

simulated annealing (SA) [2]. 
O SA é um método metaheurístico 

iterativo de otimização global estocástico, capaz 

de escapar de mínimos locais da função objetivo, 

através do emprego do critério de Metrópolis [2]. 

Em [2] foi demonstrado que o SA pode 

produzir soluções bastante precisas para o 

problema inverso da TIE.  

 

 

No entanto, o custo computacional para produzir 

as soluções é bastante elevado. Isso ocorre 

porque cada parâmetro de condutividade é 

modificado individualmente no domínio e, para 

cada modificação, é necessário fazer a solução do 

problema direto. 

No presente trabalho é proposta uma 

abordagem do SA aplicada ao problema da TIE, 

utilizando uma heurística de procura por soluções 

vizinhas, onde todos os parâmetros do domínio 

de condutividade são atualizados ao mesmo 

tempo, diminuindo o tempo de busca pela 

solução que minimiza a função objetivo.  

2. Problema Direto 

O problema direto da TIE envolve a 

determinação da distribuição dos potenciais no 

interior de uma região Ω e a resposta no contorno 

 , supondo conhecida a distribuição de 

condutividade. A modelagem matemática desse 

problema, considerando uma distribuição quasi-

estática de cargas [3][1], permite obter uma 

equação diferencial parcial capaz de modelar o 

potencial em Ω, que é expressa como:  

  0.  uc


 em Ω ,   (1) 

em que, u é o potencial e c  é a condutividade 

elétrica em um ponto qualquer no interior da 

região.  

As condições de contorno (CC) para o 

problema direto da TIE correspondem aos 

valores de correntes/potenciais aplicados e 

medidos no contorno, sendo representadas 

matematicamente como [3]: 

n
n

u
cJ n

ˆ






 em ∂Ω ,  (2) 
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onde, n̂  é um versor normal à superfície do 

objeto e nJ


 é a densidade de corrente na direção 

do versor n̂ . 

A aproximação da solução do problema 

direto da TIE foi realizada utilizando o MDF, 

como descrito no artigo de [4].  

3. Problema Inverso 

O problema inverso da TIE tem por 

objetivo obter uma aproximação para a 

condutividade no interior de Ω, a partir dos 

potenciais elétricos e padrões de corrente 

elétricas, respectivamente, medidos e injetados 

no contorno ∂Ω. Uma alternativa para a solução 

do problema inverso é formulá-lo como um 

problema de minimização. Nessa formulação, 

uma função objetivo E(ck) é definida para 

representar a diferença entre as medidas 

realizadas no contorno e a solução do problema 

direto. Na literatura, alguns trabalhos como o de 

Kolehmainen et al. [5], definem E(ck) pela 

expressão apresentada a seguir: 

  



n

i

kiik cUVcE
1

2
)(        (3) 

onde, n representa o número de medidas 

realizadas no contorno, Vi é o valor da diferença 

de potencial entre dois eletrodos quaisquer em 

∂Ω e U(Ck) representa a diferença de potencial 

calculada por meio da solução do problema 

direto. 

Além da escolha da função objetivo, para 

aproximar a solução do problema inverso da TIE 

é necessário adicionar informação ao problema, 

de modo a torná-lo bem condicionado. 

 Métodos locais resolvem o problema 

inverso adicionando um operador à função 

objetivo, num processo conhecido como 

regularização [6].  

Métodos estocásticos globais como o SA, 

não necessitam de um termo de regularização 

adicionado à função objetivo. Nesse caso, a 

informação adicional, necessária para solução do 

problema inverso da TIE, é adicionada através de 

restrições estabelecidas para o espaço de solução 

[2].  

4. SA Aplicado a TIE 

O recozimento simulado é um método de 

minimização baseado numa analogia com o 

processo de recozimento físico. No procedimento 

experimental, o método consiste em aquecer 

inicialmente um material sólido.  A seguir, 

lentamente a temperatura do material é reduzida 

até a temperatura ambiente. Quanto maior a 

temperatura inicial e menor a taxa de 

arrefecimento, mais próximo da estrutura 

cristalina de menor energia estará o material ao 

final do processo [7].  

Para implementar o SA para solução do 

problema inverso da TIE, novas configurações 

para a distribuição de condutividade devem ser 

procuradas aleatoriamente, de modo que novas 

distribuições sejam aceitas caso diminuam o 

valor da função objetivo E(ck). Por outro lado, se 

ocorrer um incremento do valor da função 

objetivo, a nova distribuição de condutividade 

pode ainda ser aceita, caso atenda um critério de 

seleção dependente de uma probabilidade P. Esta 

probabilidade é definida como o inverso da 

exponencial da diferença entre E(ck) e E(ck+1) 

dividido por um parâmetro T, o qual varia 

inversamente com o aumento do número de 

iterações k. Matematicamente, P é representado 

pela equação apresentada a seguir [7]: 

   
  












 


1

1

kT

CECE kk

eP                                     (4) 
Assim, para que uma nova distribuição 

de condutividade, caso esta aumente o valor de 

E(ck), seja aceita, é necessário que o valor de P 

seja inferior ao valor de um número aleatório 

gerado no intervalo entre 0 e 1, numa 

determinada iteração numérica. Este critério de 

seleção é conhecido como critério de Metropolis 

[8]. 
Em [2], o SA foi aplicado para solução 

do problema inverso da TIE, utilizando uma 

versão do SA, proposta por Corana et. al. [9]. 

Nessa abordagem, de forma individual, cada 

parâmetro de condutividade do domínio é 

modificado e a variação de cada parâmetro 

depende da quantidade de soluções rejeitadas. 

Quanto maior o número de soluções rejeitadas, 

menor é a variação da condutividade do 

parâmetro analisado. Assim é possível obter 

soluções bastante precisas para o problema 

inverso da TIE. Em contrapartida, como é 

necessário resolver o problema direto para cada 

mudança de condutividade no domínio, o custo 

computacional para obter as soluções é elevado. 

Diferente do trabalho de [2], no presente 

estudo é proposta uma versão do SA onde todos 

os valores de condutividade do domínio são 

modificados conjuntamente, minimizando o custo 

computacional para obter as reconstruções. 
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4.1. A Abordagem Proposta 

A solução do problema inverso da TIE 

utilizando o SA pode ser realizada modificando-

se todos os parâmetros de condutividade do 

domínio ao mesmo tempo. Para isso, é necessário 

definir um passo Δc, obtido através do produto 

dos elementos de uma matriz de números 

aleatórios, chamada de matriz de perturbação 

Dmxn, por um escalar α. O escalar α é modificado 

a cada iteração k de modo a manter o número de 

aceitação de novas configurações em cerca de 

50%. Por sua vez, a matriz de condutividade em 

uma dada iteração k+1, é calculada por meio da 

seguinte expressão, modificada do trabalho de 

Corana et. al. [9]:  

ji

k

ji

k

ji dcc ,,

1

, 
   (5) 

Além da definição da variação da matriz 

de condutividade a cada iteração, para fazer a 

solução do problema inverso da TIE, é necessário 

adicionar informação ao problema, por meio de 

uma técnica de regularização. Na regularização 

através da adição de operadores, como a 

regularização generalizada de Tikhonov [6], o 

operador de regularização é o termo responsável 

por garantir a suavidade (regularidade) da 

solução, fazendo com que o problema inverso 

torne-se bem condicionado. Ele atua de modo a 

representar a variação espacial dos valores de 

condutividade. Deste modo, para uma dada 

iteração, mesmo se a diferença entre a solução do 

problema direto e os dados empíricos 

diminuírem, a função a ser minimizada pode ter 

um acréscimo no seu valor, porque, nessa 

iteração, o gradiente médio de condutividade 

pode ser maior em comparação ao valor do 

gradiente médio na iteração anterior. Por outro 

lado, quando é realizada a solução do problema 

inverso da TIE sem empregar regularização, ao 

final do processo, quando o algoritmo satisfaz o 

critério de parada, pode ser obtida uma imagem 

sem qualquer padrão reconhecível. Isso acontece 

devido ao mau condicionamento do problema 

inverso e à técnica de ensaios aleatórios 

empregada. Como o problema aceita diversas 

soluções matemáticas e, sucessivamente, a matriz 

de condutividade Cmxn é somada à matriz Dmxn, ao 

final do processo de reconstrução, não é obtida 

uma imagem do domínio avaliado. 

Isso pode ser contornado caso a Dmxn 

passe por um processo de filtragem de baixas 

frequências antes de ser adicionada a Cmxn. Esse 

processo deixa Dmxn mais suave e, por 

consequência, deixa Cmxn mais regular, fazendo 

com que não seja necessário utilizar o operador 

de regularização. Igualmente, essa abordagem 

permite a atualização de todos os parâmetros de 

condutividade do domínio ao mesmo tempo, 

diminuindo o custo computacional para fazer as 

reconstruções, quando comparada à abordagem 

de Herrera [2]. 

5. Resultados 

O Método proposto foi utilizado para 

obter imagens de um plano transverso de um 

tanque, com diferentes configurações de 

materiais dispostos dentro dele. As medidas de 

potencial e as “injeções” de corrente elétrica no 

contorno do tanque foram realizadas por meio de 

uma placa eletrônica de aquisição de dados. O 

tanque possui no contorno do plano avaliado 

dezesseis eletrodos. Os testes do método foram 

feitos em uma primeira etapa para duas situações 

distintas: um objeto condutor e um objeto 

isolante imersos em água. O aparato experimental 

é apresentado na Figura 1. 

 
Figura 1: Placa de aquisição de dados e tanque 
utilizado para os testes. 
 

No primeiro ensaio com o tanque cheio 

de água da torneira, um cilindro de latão com 5 

cm de base e 11 cm de altura foi colocado dentro 

do tanque conforme Figura 2a. Na Figura 2b é 

apresentada a reconstrução para tal configuração.  

 
Figura 2: a) Primeira montagem. b) Imagem 
reconstruída da primeira montagem. 

Para o segundo ensaio, um béquer de 

vidro foi colocado no tanque, ainda preenchido 

por água. Na figura 3a é apresentada uma 

imagem da montagem e na figura 3b é 

apresentada a reconstrução obtida. 

a b 
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Figura 3: a) Segunda montagem. b) Imagem 
obtida para segunda montagem. 

 As reconstruções mostram que a técnica 

pode avaliar as dimensões, a posição e a 

condutividade de materiais dispostos dentro do 

tanque.  Além disso, a condutividade da água 

calculada pelo algoritmo ficou em torno de 0,016 

S/m, valor compatível com o informado pelo 

Departamento Municipal de Água e Esgotos de 

Porto Alegre (DMAE), que em média é de 0,013 

S/m. O valor obtido da condutividade do cilindro 

foi subestimado, talvez devido à grande 

condutividade do latão - cerca de 1,43.106 S/m – 

o que teoricamente exigiria maior número de 

interações k do algoritmo para chegar a um valor 

aproximado. Para o béquer, a condutividade foi 

sobrestimada1, possivelmente pelos mesmos 

motivos já mencionados para o cilindro metálico 

da primeira montagem. 

6. Conclusão 

Neste trabalho foi desenvolvido um 

algoritmo para reconstrução de imagens de TIE, 

utilizando o SA. Os resultados obtidos com 

medidas realizadas em um tanque de ensaio 

mostram que o método pode estimar 

satisfatoriamente a posição, as dimensões e a 

condutividade de diferentes materiais em um 

plano transverso de um objeto de interesse. 

Considerando a simplicidade para sua aplicação e 

a precisão dos resultados obtidos, o algoritmo 

proposto e testado ao longo deste trabalho pode 

ser considerado uma boa alternativa para solução 

do problema inverso da TIE. 
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Resumo – O presente trabalho retrata resultados da aplicação prática de um modelo previamente proposto de 

simulação computacional associado à técnica de subtração digital de imagens com vistas a realçar estruturas de 

interesse clínico, como o carcinoma representado por nódulo suspeito, a partir do exame mamográfico. Os testes 

aqui descritos foram efetuados utilizando um phantom especialmente desenvolvido para essa pesquisa exposto a 

diferentes valores de energia do feixe de raios X em equipamentos de mamografia digital em uso em dois hospitais. 

Os resultados da subtração de imagens obtidas a 25 e 35 kVp nesses equipamentos, com estruturas simuladoras 

seguindo os dados do modelo de simulação computacional mostram a viabilidade de seu uso, com discussão 

adicional acerca dos problemas decorrentes do pré-processamento inerente estabelecido naquelas unidades 

mamográficas.    
 

Palavras-chave: mamografia, simulação computacional, phantom mamográfico, detecção de lesões mamárias  

 

1. Introdução 

Pesquisas sobre as características de atenuação 

dos tecidos mamários têm produzido métodos 

que usam simuladores físicos (phantoms) [1,2] 

ou simulações computacionais [3,4]. Dadas as 

diferenças na composição e na densidade entre 

tecidos glandular e adiposo, a absorção deles aos 

raios X apresenta comportamentos bem distintos.  

No entanto, há similaridade entre as 

características em termos de absorção de tecido 

fibroglandular e massas tumorais, o que leva a 

uma dificuldade extra quando mamas densas 

estão sendo examinadas. Em trabalho prévio [4] 

propôs-se uma simulação computacional a fim de 

identificar possíveis situações em que um 

modelo aplicando subtração digital de imagens 

permitisse realçar um sinal relativo a um tumor 

que, originalmente, teria sido mascarado na 

mamografia sob investigação. Nessa simulação, 

derivada de um modelo proposto anteriormente 

[5], a técnica de subtração é aplicada em relação 

a imagens obtidas sob dois diferentes valores de 

energia de raios X. Como efeito, estabeleceram-

se faixas de energia e de variações da espessura 

do possível carcinoma para as quais a subtração 

digital de imagens poderia ser efetiva em revelar 

a existência de um sinal que teria sido camuflado 

na exposição usual [4]. 

Assim, o presente trabalho reflete os 

primeiros resultados da aplicação prática dos 

dados obtidos a partir daquela simulação [4], 

utilizando para tanto exposições de um phantom 

previamente projetado [6] em equipamentos 

mamográficos hospitalares que usam aquisição 

digital de imagens. A finalidade é verificar a 

efetividade do método para identificar sinais 

originalmente não detectáveis em exposições 

convencionais de mamas densas, assim como 

melhor caracterizar as faixas de valores – em 

termos de energia e de variações de espessura 

dos tecidos – em que isso seja viável.    

2. Materiais e Métodos 

O modelo de simulação [4] permitiu identificar 

que, quando a espessura da estrutura simulando o 

carcinoma variava entre 0,4 e 2,0cm levando em 

conta energias médias de 19 e 25 keV, ela era 

totalmente visível, descartando, então, o uso da 

técnica de subtração digital no processamento da 

imagem, uma vez que seria perfeitamente 

possível sua detecção somente por inspeção 

visual – mesmo que superposto a tecidos 

fibroglandulares. Por outro lado, quando 

considerando uma diferença maior de níveis de 

energia na aquisição da imagem – por exemplo, 

de 14 a 22 keV – independentemente do tamanho 

do carcinoma simulado dentro da faixa 

considerada nesse estudo (0,4 a 2,0cm), a 

detecção desse tumor só seria possível na 

imagem resultante da aplicação da técnica de 

subtração digital.  

A análise dos resultados obtidos nessa etapa 

permitiu concluir que 14 keV e 22 keV (valores 

associados, respectivamente, a 25 kVp e 31 kVp 

ajustados durante um exame mamográfico típico 

num tubo com alvo de Mo) são dois limites que 

proporcionariam imagens tais que um eventual 

carcinoma – originalmente mascarado por 

tecidos fibroglandulares adjacentes ou 
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superpostos – poderia ser detectado pela 

aplicação da subtração digital. 

Para testar na prática esse modelo e verificar 

essas conclusões, optou-se por trabalhar com 

phantoms mamográficos que permitissem 

flexibilidade suficiente para simular os principais 

dados daquela primeira avaliação. Desenvolvidos 

e investigados previamente [6], são compostos de 

uma estrutura preenchida por parafina em gel e 

placas de acrílico para simular o fundo da 

imagem da mama, com acréscimos de materiais 

visando à representação de microcalcificações e 

nódulos simulados. Estudos relativos a isso [6] 

demonstram adequada a combinação entre a 

parafina gel e o filme de PVC tanto para 

simulação dos tecidos da mama como de 

nódulos, do ponto de vista da imagem 

radiográfica obtida. O nódulo, nesse caso, foi 

simulado por lâminas de véu de fibra de vidro. A 

Fig. 1 ilustra o phantom posicionado na mesa de 

um mamógrafo digital durante os testes; e a Fig. 

2, um exemplo de uma típica imagem 

radiográfica obtida. 

 

 
 

Figura 1. Phantom sobre a mesa do mamógrafo. 
 

 
Figura 2. Imagem radiográfica típica do phantom 

ilustrado na Fig. 1. 
 

Considerando-se a validação dos materiais 

utilizados para a representação de uma estrutura 

típica de uma região de interesse extraída de uma 

imagem mamográfica (conforme exemplo 

ilustrado na Fig. 2), estabelecida anteriormente 

[6], os testes práticos foram realizados junto a 

duas unidades de mamografia digital: uma, 

instalada no Centro Integrado de Diagnóstico por 

Imagem da Santa Casa de São Carlos, formada 

por um mamógrafo LORAD M IV, com o qual 

opera um sistema Agfa CR85; a outra, localizada 

no centro de Mamografias do Hospital São 

Paulo, em São Paulo, correspondendo a um 

mamógrafo do tipo DR GE Senographe 2000D. 

Foram geradas para processamento 99 

imagens, referentes a testes para cada um de 11 

níveis de energia considerados – entre 14 e 25 

keV, correspondente à faixa entre 25 e 35 kVp 

aplicados ao tubo com alvo de Mo e filtro de Mo. 

Em cada experimento, a soma das espessuras dos 

tecidos envolvidos foi definida como 4,5cm 

(espessura média típica de uma mama 

comprimida). Para a simulação do carcinoma, as 

espessuras foram variadas de acordo com o 

número de folhas de véu de fibra de vidro e, para 

o tecido glandular, de acordo com o peso do 

material, considerando a dificuldade de se medir 

adequadamente a espessura de um material com 

superfície totalmente irregular, como a folha de 

PVC. A Tabela 1 apresenta as espessuras e pesos 

utilizados para cada material em comparação 

com as espessuras consideradas na simulação 

computacional.  

 
Tabela 1. Espessuras e pesos utilizados para 

cada material comparados às espessuras 
consideradas na simulação computacional. 

 
TESTE A B C 

TUMOR Espessura 

(cm) – sim. 

Comp. 

 

0,4 

 

1,4 

 

2,0 

Nro. Folhas - 

phantom 

 

2 

 

12 

 

18 

GLANDULAR Espessura 

(cm) – sim. 

Comp. 

 

4,1 

 

3,1 

 

2,5 

Massa (g) - 

phantom 

 

23,0 

 

13,0 

 

7,0 

 
Deve-se ressaltar que essa tabela ilustra os 

testes mais apropriados para a finalidade desse 

trabalho, uma vez que, na prática, metade deles 

representavam situações em que o próprio 

resultado prévio da simulação computacional 

indicava que o carcinoma simulado não seria 

visível, mesmo com a aplicação da subtração 

digital proposta. Outros dois testes dentre aqueles 

mencionados acima representariam situações em 

que a detecção da estrutura de interesse sempre 

era possível nas diversas imagens, enquanto 

outros dois correspondiam à simulação das 

situações-limites, ou seja, em que o emprego da 

técnica permitiria encontrar o nódulo simulado, 

inicialmente mascarado pelo fundo. Assim, esses 
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três grupos de testes estão representados na 

Tabela 1 como Testes A, C e B, respectivamente.  

3. Resultados 

Os testes de campo realizados para obtenção das 

imagens dos simuladores de nódulos sobre o 

phantom corresponderam a imagens registradas 

para o intervalo de 25 a 35 kVp, com variação de 

1 em 1 kVp, e relação corrente-tempo fixa em 60 

mAs – no caso das exposições no mamógrafo 

Lorad M IV + CR85 Agfa. A Fig. 3 ilustra 

algumas imagens resultantes desses testes. 
 

            
            (a)          (b)  

           
            (c)          (d) 

Figura 3. Exemplos de imagens do phantom 
obtidas no mamógrafo Lorad M IV com CR85 

Agfa: (a) teste A – imagem obtida a 28 kVp; (b) 
teste B – imagem obtida a 25 kVp; (c) teste B – 
imagem obtida a 35 kVp; (d) teste C – imagem 

obtida a 28 kVp 
 

O processo completo envolveu a realização de 

subtração digital entre pares de imagens para 

cada conjunto de testes definidos na Tabela 1. Ou 

seja, foram realizadas subtrações para avaliação 

do resultado entre imagens obtidas a 25 e 26 

kVp, entre 25 e 27 kVp, entre 25 e 28 kVp, etc.; 

em seguida, entre 26 e 27 kVp, 26 e 28 kVp, 26 e 

29 kVp, etc, de modo a obter imagens resultantes 

de todas as subtrações entre todos os pares de 

imagens possíveis. Desse modo, na Fig. 4 é 

apresentado um desses resultados específicos 

para as imagens provenientes do sistema CR em 

questão – para o qual foi necessário aplicar uma 

correção para compensar o efeito de 

“uniformização” de contraste [7] produzida pelo 

típico pré-processamento pela função sigmoide 

naquele tipo de sistema. 

 

 
 

Figura 4. Exemplo de imagem resultante da 
subtração digital entre as imagens obtidas a 35 e 

a 25 kVp, mas com aplicação prévia de pós-
processamento no teste B.  

 

Além desses casos, exposições seguindo a 

mesma descrição expressa na Tabela foram 

realizadas com o phantom e suas variações em 

um sistema DR. A diferença essencial nesse caso 

é que isso permitiu checar o resultado da 

proposta a partir do que foi encontrado na 

simulação computacional num equipamento que 

permite a obtenção da imagem RAW – que é 

aquela que não foi ainda afetada pelo eventual 

pré-processamento introduzido pelos fabricantes. 

Os testes de campo, nesse caso, foram realizados 

num mamógrafo digital GE Senographe 2000D. 

A categorização dos testes seguiu o mesmo 

procedimento dos realizados anteriormente, com 

a diferença que, além da imagem final gravada 

(isto é, a pré-processada pelo sistema durante a 

aquisição), também foram registradas as 

respectivas imagens RAW de todas as 

exposições. Assim, as figuras 5 e 6 ilustram 

alguns dos exemplos mais significativos 

correspondentes a casos particulares desses testes 

de campo – e que servem também de 

comparação para os resultados obtidos com as 

imagens provenientes do CR Agfa.  

4. Discussão e conclusões 

A avaliação do grande conjunto de imagens 

obtidas do phantom em suas várias constituições 

e sob as várias condições de exposição 

consideradas permitiu estabelecer o quanto se 

considerou que a estrutura simulando o 

nódulo/carcinoma era visível, em que condições, 

e se as respectivas subtrações digitais – com ou 

sem a aplicação da técnica de pós-processamento 

baseada na inversa da função sigmoide – foram 

ou não capazes de realçar um sinal obscurecido 

na imagem original. Com base nessas avaliações, 

pode-se verificar que o modelo de simulação 

computacional [4] realmente auxiliou no 

processo, uma vez que permitiu identificar faixas 
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de valores em que o processo de subtração digital 

pode realçar uma estrutura suspeita 

eminentemente mascarada pelos tecidos 

fibroglandulares adjacentes. O conjunto de testes 

com o phantom elaborado indica a pertinência 

dessa conclusão.  
 

  
(a)     (b) 

  
(c)     (d) 

 
Figura 5. Exemplos de imagens do phantom 

(teste B) no mamógrafo DR GE Senographe: (a) 
e (b) imagens pré-processadas na aquisição, 

obtidas a 25 kVp e 35 kVp, respectivamente; (c) 
e (d) respectivas imagens RAW  

 

  
Figura 6. Exemplo de imagem resultante da 

subtração digital entre as imagens RAW obtidas 
no mamógrafo DR GE destacando a região em 
que foi inserida a lesão com a equalização do 

contraste.  
 

Embora no modelo de simulação 

computacional [4] não tenha sido considerado o 

efeito do sistema de registro (mas apenas um 

sistema ideal suposto linear), nos testes práticos 

os diferentes sistemas introduziram variáveis que 

afetam a resposta, ainda mais quando se 

consideram os efeitos das técnicas de pré-

processamento inerentes a cada tipo de unidade 

mamográfica e fabricante. Por isso, apesar de 

superados nesse trabalho com aplicação de pós-

processamentos específicos para as funções 

determinadas para cada sistema, há que se 

estabelecer um procedimento para melhor 

conhecer e de forma detalhada os métodos 

individuais de cada equipamento na geração da 

imagem digital a partir das variações de 

intensidade de radiação atingindo o plano 

imagem.   

Referências 

 

[1]  S. E. Skubic, P. P. Fatouros. The effect of 

breast composition on absorbed dose and 

image contrast, Medical Physics 15 (4): 

p.544-552, 1989. 

[2]  E. L. Gingold, X. Wu, G. T. Barnes. Contrast 

and dose with Mo-Mo, Mo-Rh and Rh-Rh 

target-filter combinations in mammography,  

Radiology 195, p.639-644, 1995. 

[3]  K. Doi, H. P. Chan. Evaluation of absorbed 

dose in mammography: Monte Carlo 

simulation studies, Radiology 135, p.199-

208, 1980. 

[4] H. Schiabel, L. T. Guimarães, M. A. Z. 

Sousa. Using digital subtraction in computer 

simulated images as a tool to aid the visual 

detection of masked lesions in dense breasts, 

SPIE MI2015 – Phys. Med. Imag.9412, p. 

94122T-1 – 94122T-11, 2015. 

[5]  L. T. Guimarães, H. Schiabel, D. R. M. 

Stemberg. Computer simulation in evaluating 

the attenuation coefficients influence on 

mammography images contrast, WC2009, 

IFMBE Proceedings 25/II, Munich (GER), p. 

454-457, 2009. 

[6]  P. N. Siqueira, et al. Investigating materials 

for breast nodules simulation by using 

segmentation and similarity analysis of 

digital images. SPIE MI2015 – Phys. Med. 

Imag.9412, p. 94123F-1 – 94123F-8, 2015. 

[7]  A. C. Patrocínio, R. J. P. Lima, M. F. 

Angelo. Evaluating techniques of 

transformation intensity for contrast 

enhancement in mammographic images, 

WC2015, IFMBE Proceedings 51, p. 37-40, 

2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII SIIM / VI SPS-UNICAMP 221

Campinas, 21 a 23 de Outubro de 2015 FEEC - UNICAMP



Técnica para correção de imagens obtidas com um sistema CR 

utilizando a curva característica do filme mamográfico 

Stemberg, D. R. M., Souza, Maria A. Z., Schiabel, Homero  

Departamento de Engenharia Elétrica 

Escola de Engenharia de São Carlos (EESC) 

Universidade de São Paulo (USP) 

 
stemberg@sc.usp.br, angelizazucareli@usp.br, homero@sc.usp.br  

 

 
Resumo – Diversos fatores interferem na detecção e classificação das lesões mamárias em uma imagem 

mamográfica. Dentre estes fatores destaca-se o contraste apresentado pela imagem, que pode dificultar a 

visualização de estruturas, como por exemplo, nódulos mamários, principalmente em mamas classificadas como 

densa. Neste sentido, possíveis alterações no contraste da imagem podem facilitar o diagnóstico da lesão em 

imagens mamográficas. Neste trabalho foi desenvolvido um fator de correção para imagens adquiridas em 

equipamento mamográfico com sistema CR através do ajuste da curva característica do sistema utilizando 

interpolação de pontos. Os resultados mostraram que quando este fator de correção é aplicado à imagem original 

ocorre um aumento do contraste da imagem.   

Palavras-chave: curva característica, contraste, imagem mamográfica 

 

1. Introdução 

Os relatórios apresentados pelo Instituto 

Nacional do Câncer apontam que o câncer de 

mama no Brasil vem apresentando crescente 

ascendência no número de casos detectados, 

sendo que a estimativa é de que 57.120 novos 

casos de câncer de mama sejam diagnosticados 

entre os anos de 2014/2015 [1].  

A detecção ou caracterização do câncer de 

mama apresenta diversos fatores que contribuem 

para a dificuldade de sua realização, destacando-

se principalmente, a restrição da resolução e 

contraste da imagem mamográfica, que podem 

afetar diretamente a visualização de tumores de 

mama especialmente em pacientes com tecido 

fibroglandular denso [2], [3].   

Para obter informações relevantes a respeito 

do sistema de registro, como contraste, 

sensibilidade e latitude, utiliza-se a denominada 

curva sensitométrica, curva H&D, ou 

simplesmente curva característica, gráfico que 

proporciona obter a relação da resposta de um 

sistema de registro da imagem em função da 

intensidade de radiação incidente [4].  

Atualmente, é comum o uso de equipamentos 

que possibilitem a obtenção das imagens em 

formato digital, possibilitando a manipulação das 

imagens para garantir maior precisão no 

diagnóstico. No Brasil, o meio mais utilizado 

para obtenção das imagens em formato digital é 

o sistema CR (Computed Radiography). Neste 

sistema, sensores de material semicondutor 

substituem o filme utilizado no equipamento 

convencional, transformando em sinal elétrico a 

quantidade de radiação recebida, o qual 

posteriormente será transmitido ao computador 

através de pulsos elétricos. A imagem obtida 

neste tipo de sistema é lida por um scanner, 

sendo, então, enviada ao computador.  

Imagens geradas por sistemas CR  possuem 

intensidades de níveis de cinza que são ajustados 

no momento da varredura da placa em que foram 

adquiridas, para uma visualização da imagem 

mais adequada à percepção do olho humano. 

Este ajuste tende a uniformizar as imagens 

geradas, tornando-as menos dependentes da 

energia utilizada no processo de aquisição. Isso 

pode ajudar o médico no procedimento de leitura 

da imagem, garantindo maior precisão do 

diagnóstico e na elaboração do relatório clínico. 

No entanto, quando se trata do processamento 

da imagem, é preciso que estas não sejam 

mascaradas por pré-processamentos anteriores 

para evitar erros no diagnóstico. Neste sentido, 

com o objetivo de melhorar o contraste da 

imagem, um dos fatores importantes na avaliação 

pelo médico, este trabalho tem por objetivo 

propor uma correção da imagem mamográfica 

obtida em equipamento CR  em relação ao filme 

mamográfico, avaliando parâmetros da curva 

característica do equipamento.  

2. Metodologia 

Para obtenção do fator de correção da imagem 

mamográfica primeiramente foi realizado o 

levantamento da curva característica de um 

equipamento mamográfico LORAD M IV com 

sistema CR Agfa 85 disponível no Centro 
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Integrado de Diagnóstico por Imagem (CIDI) da 

Santa Casa da Misericórdia de São Carlos/SP. 

 Este levantamento foi realizado com a 

utilização do simulador antropomórfico de mama 

modelo 18-226, o qual simula a atenuação e 

imagem detalhada de uma mama comprimida de 

5,0cm de espessura, 50% de tecido glandular e 

50% de tecido adiposo [5]. 

 Foram adquiridas 12 imagens do simulador 

fixando a técnica radiográfica (28 kV, 80mAs), 

resultando em um desvio padrão médio de 8% 

entre os valores de pixel de cada imagem. 

Posteriormente, para cada imagem adquirida, foi 

calculada a média do valor do pixel de cada 

degrau que compõe a escada inserida no 

simulador (Figura 1). Estes degraus representam 

diferentes valores de níveis de cinza.  

 

   
Figura 1: Representação da área selecionada 
para medição do valor de pixel na imagem do 

simulador antropomórfico.  
 

 A partir destes valores foi levantada a curva 

característica do sistema CR, relacionando os 

níveis de cinza em função dos degraus, conforme 

apresentado na Figura 2.  

 

 
Figura 2: Curva característica do sistema CR 

 

 Após obtida a curva característica do sistema 

CR foi estabelecido como curva de referência 

para determinação do fator de correção a curva 

de um filme mamográfico  (mod. Agfa HDR-C 

Plus) de alta sensibilidade e considerada de 

referência, conforme discutido em trabalho 

desenvolvido previamente por Goes et al [6]. 

Esta curva de referência corresponde a uma 

curva característica do filme obtida com o uso de 

um sensitômetro (mod. X-Rite 334, Gammex) e 

um densitômetro (mod. X- Rite 331, Gammex) 

calibrados, determinando a relação entre a 

densidade óptica e a exposição da radiação 

atingindo o filme.  O densitômetro foi usado para 

medir as densidades ópticas através de uma 

varredura sobre a região do filme sensibilizado 

com 21 passos de exposição. Dessa forma, foram 

obtidas as densidades ópticas correspondentes a 

cada exposição, possibilitando o levantamento da 

curva característica [6].  

 Para determinar o fator de correção aqui, foi 

realizado um ajuste da curva característica obtida 

para o equipamento mamográfico em relação à 

curva de referência (filme). Primeiramente, foi 

aplicada uma função polinomial de grau 4 em 

ambas as curvas características, do CR e da 

referência, selecionando aquela que melhor se 

ajustava a cada curva. A determinação do fator 

de correção da curva característica do CR em 

relação à curva de referência foi realizada através 

da interpolação de pontos dos polinômios 

ajustados, permitindo, assim, determinar os 

fatores de correção da curva do CR para que esta 

se aproximasse da curva do filme.  

 A fim de analisar as alterações provocadas na 

imagem original a partir da aplicação do fator de 

correção estabelecido neste trabalho, foi 

selecionado um conjunto de imagens obtidas no 

sistema mamográfico em questão. Em seguida, 

analisaram-se, a partir das informações do 

histograma da imagem gerada, as alterações 

provocadas na imagem original.  

 O conjunto de imagens utilizado refere-se às 

adquiridas por um simulador mamográfico 

desenvolvido no LAPIMO (Laboratório de 

Análise e Processamento de Imagens Médicas e 

Odontológicas) [7]. Este simulador possui como 

base placas de acrílico, que permitem simular a 

variação da espessura da mama, e parafina em 

gel cristalizada, que apresenta densidade similar 

à do tecido gorduroso presente na mama, 

gerando um background próximo da mamografia 

convencional na imagem do simulador. Para 

simulação dos tecidos glandulares mais densos 

foram utilizadas folhas de PVC. O simulador 

também permite simular nódulos mamários com 

o uso de materiais variados produzindo 

densidades e formatos que se assemelham aos de 

lesões reais encontradas em casos clínicos. 

 As imagens selecionadas foram divididas em 

três diferentes grupos – denominados como 

visível, parcialmente visível e não visível. Esta 

classificação foi obtida a partir da análise visual 

do conjunto de imagens realizada por um 
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especialista da área, verificando a sua percepção 

visual em relação à existência ou não do nódulo 

na imagem simulada [7].  

 No total, foram utilizadas neste estudo 30 

imagens, sendo 10 de cada grupo especificado 

anteriormente.   

3. Resultados 

A curva característica obtida para o equipamento 

mamográfico com sistema CR previamente 

descrito é apresentada no gráfico da Figura 3, 

juntamente com a curva de referência e a curva 

do CR corrigida, ou seja, após a aplicação do 

fator de correção, obtido pela interpolação de 

pontos.  

 

 
Figura 3: Comparação das curvas características 

do CR, referência e do CR corrigida. 

 

Os fatores de correção determinados para a 

curva do CR permitiram aproximá-la da curva de 

referência, conforme mostra a curva corrigida no 

gráfico apresentado na Figura 3.  

As imagens da Figura 4 apresentam a 

comparação dos recortes de regiões de interesse 

(ROIs) contendo massas suspeitas das imagens 

adquiridas no CR com o simulador mamográfico 

sem correção (esquerda) e com correção (direita), 

exemplificando um caso considerado visível (a), 

parcialmente visível (b) e não visível (c). 

A partir da avaliação das informações dos 

histogramas das imagens com e sem correção, 

observa-se que, quando aplicado o fator de 

correção na imagem original, ocorre um aumento 

no contraste da imagem, tanto em relação ao 

fundo como em relação ao nódulo e também na 

diferença nódulo/fundo, conforme mostrado na 

Figura 5. 

Os dados apresentados na Tabela 1 mostram a 

diferença percentual entre a média dos valores de 

pixel da imagem antes a após a aplicação da 

correção em relação aos tons de cinza obtidos 

considerando-se separadamente a região que 

compreendia o  fundo da imagem e a região que 

continha o nódulo simulado, além  do aumento 

percentual do contraste após a aplicação do fator 

de correção na imagem original. 

a)       

 

b)       

 

c)       
Figura 4: Comparação dos recortes das ROIs da 
imagem original (esquerda) e imagem corrigida 
(direita) para imagens consideradas visíveis (a), 

parcialmente visíveis (b) e não visíveis (c).  
 

 
Figura 5. Exemplo de histograma de uma 

imagem antes (acima) e após (abaixo) aplicar a 
correção. 

 

A maior diferença percentual de contraste 

ocorre para o conjunto de imagens visíveis nas 

três análises feitas. Porém, para os demais 

conjuntos analisados, parcialmente visíveis e não 

visíveis, também ocorre uma alteração na 

diferença percentual do contraste do nódulo em 

relação ao fundo da imagem, sendo em média de 
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50%. Comparando-se separadamente em relação 

ao fundo e ao nódulo, a maior diferença de 

contraste da imagem corrigida em relação à 

imagem original ocorre em relação ao nódulo, 

por conta de uma maior variação dos níveis de 

cinza na estrutura simulada quando aplicada a 

correção na imagem original.  

 
Tabela 1: Diferença percentual da variação de 
contraste da imagem corrigida em relação à 

imagem original. 
 

Conjunto de 

Imagens 

 

Diferença 

% em 

relação 

ao fundo 

 

Diferença 

% em 

relação 

ao 

nódulo 

 

Diferença 

% do 

nódulo em 

relação ao 

fundo 

(contraste)  

 

Visível 

 

4 

 

28 

 

56 

 

Parcialmente 

Visível 

 

3 

 

24 

 

49 

 

Não visível 

 

14 

 

21 

 

47 

 

O fator de correção gerou um alargamento do 

histograma conforme exemplificado na Figura 5, 

o que, por consequência, altera o plano de bits da 

imagem, proporcionando esta variação de 

contraste. A média da diferença percentual do 

plano de bits da imagem corrigida em relação à 

imagem original é apresentada na Tabela 2, 

verificando que a maior variação ocorreu para o 

conjunto de imagens consideradas visíveis em 

torno de 14%, seguido de uma média de 11% 

para o conjunto de imagens parcialmente visíveis 

e 5% para o conjunto não visível.  

 
Tabela 2: Diferença percentual da variação no 

plano de bits da imagem. 
 

Conjunto de Imagens 

 

Diferença percentual 

da variação no plano de 

bits  

 

Visível 

 

14 

 

Parcialmente Visível 

 

11 

 

Não visível 

 

5 

 

3. Conclusões 

Quando aplicado à imagem original do simulador 

de mama, o fator de correção determinado a 

partir do ajuste da curva característica obtida 

para o equipamento mamográfico com sistema 

CR em relação à curva referência proporcionou à 

imagem corrigida um aumento do contraste.  

Como o contraste é um dos fatores que podem 

dificultar a detecção de lesões mamárias na 

imagem mamográfica, a melhoria da imagem em 

relação a este parâmetro pode contribuir 

significativamente para a detecção do nódulo 

pelo especialista.  

Pretende-se, em extensão a esse trabalho, 

analisar o que ocorre com os valores de aumento 

de contraste da imagem corrigida, conforme 

apresentados na tabela 1 quando se realiza a 

normalização da imagem corrigida, bem como o 

comportamento da imagem corrigida quando 

sujeita a técnicas de processamento de imagens 

para detecção, segmentação e classificação das 

estruturas de interesse.  
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Introdução: A variabilidade intra-classe, ou seja, as variações temporais encontradas entre duas amos-
tras pronunciadas pelo mesmo locutor é o principal problema em veri�cação de locutor. A va-
riabilidade intra-classe geralmente é atribuída a fatores técnicos como mudanças no ambiente
de gravação, ao tipo de microfone utilizado, ao canal de transmissão, ao ruído de fundo; além
disso, fatores emocionais e fatores linguísticos, como o idioma utilizado e suas variações, também
são considerados. Na literatura, os coe�cientes MFCC (Mel Frequency Cepstral Coe�cients)
e o modelo estatístico GMM (Gaussian Mixture Model) representam a principal referência no
desenvolvimento de sistemas de veri�cação de locutor. Um recente avanço na área consiste em
representar amostras de fala por um único vetor de forma robusta, denominado i-vector. Neste
trabalho, comparamos o desempenho de sistemas de veri�cação de locutor independente de texto
em situações adversas, utilizando a metodologia clássica baseada em GMMs e em i-vectors.

Métodos Para a realização dos testes uma base de 71 locutores digitalizados a 22,05 kHz e com 16
bits/amostra foi utilizada. O modelo de cada locutor foi obtido a partir de 20 locuções de cada
locutor, totalizando 70 s de duração na média. O sistema foi testado usando 10 locuções de cada
locutor, cada uma com duração de 3s. Para a avaliação dos sistemas de veri�cação de locutor,
quatro cenários foram analisados: ambiente controlado, ruído aditivo branco, ruído aditivo de
fonte acústica real e gravação feita por um smarthphone. Na etapa extração de parâmetros, 12
coe�cientes MFCCs foram utilizados. Dois sistemas foram utilizados: UBM-GMM (Universal
Background Model- Gaussian Mixture Model) e baseado em i-vectors. O sistema UBM-GMM é
baseado na metodologia proposta em [1]. Para o treinamento do UBM utilizamos 1024 gaussianas.
O sistema de veri�cação baseado em i-vectors utilizado neste trabalho segue os procedimentos
descritos em [2]. Ressalta-se que a dimensão dos i-vectors utilizada foi de 300.

Resultados Para a avaliação do desempenho dos sistemas, analisamos os valores de EER (Equal
Error Rate) para cada um dos quatro cenários. O sistema UBM-GMM apresentou valores de
EER iguais a 0,56%, 13,23%, 8,59% e 6,68%. O sistema baseado em i-vectors apresentou valores
de EER iguais a 0,42%, 6%, 6,73% e 4,71%.

Discussão O desempenho de sistemas de veri�cação de locutor apresentam valores de EER mínimos
para locuções de testes obtidas em ambiente controlado. Contudo, ao inserir distorção causada
por ruídos (branco e ambiental), os valores de EER aumentam consideravelmente. Observa-se
também o efeito do canal, ao simular as locuções de teste gravadas por um smartphone. Em
todos cenários, veri�camos que sistemas baseados em i-vectors são mais robustos às distorções
acústicas analisadas.

Conclusão Sistemas de veri�cação de locutor sofrem severa degradação de desempenho quando o
sinal de fala apresenta distorções acústicas. Especi�camente, neste trabalho, apresentamos como
a metodologia baseada em i-vectors contribui para tornar os sistemas de veri�cação de locutor
mais robustos a ruídos ambientais e ao efeito do canal utilizado.

Referências [1] Reynolds, D. et al. Speaker veri�cation using adapted gaussian mixture models.
Digital Signal Processing, 19-41, 2000 [2] Dehak, N. et al. Front-end factor analysis for speaker
veri�cation. IEEE Trans. Audio, Speech and Language Processing, 788-798, 2011.
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Introdução: A determinação não invasiva de sinais vitais é importante no monitoramento de 

pacientes devido ao rápido resultado de diagnóstico das condições de saúde do mesmo. 

Técnicas de monitoramento utilizando vídeos, gravados ou analisados em tempo real, além de 

minimizar possíveis danos à pele humana [1], permite que casos clínicos sejam avaliados à 

distância por diversos médicos especializados. A técnica empregada neste estudo é a vídeo-

fotopletismografia (PPG, do inglês “Photoplethysmography”) que consiste numa técnica 

óptica para realizar medições da perfusão sanguínea a nível subcutâneo. Imagens de vídeo 

geradas por câmeras RGB são utilizadas para capturar diferenças sutis de cor correspondente 

às mudanças locais causadas pela circulação e pulsação sanguínea [2]. 

 

Métodos: Usamos uma câmera Canon 50D operando a 30 quadros por segundo (30 fps), tripé, 

lâmpada incandescente (60W) e uma cadeira com apoio para o braço. Com o participante 

deitado sob a luz da lâmpada e o mais estático possível (afim de eliminar possíveis ruídos na 

filmagem), focaliza-se a região de interesse (ROI) no braço e inicia-se o vídeo. O 

processamento do vídeo é implementado em MATLAB, por meio de um algoritmo que lê o 

vídeo, obtém o sinal médio das componentes RGB (Red-Green-Blue) do vídeo, extrai a 

flutuação do sinal compatível com a frequência do batimento cardíaco (BPM) e aplica a 

transformada rápida de Fourier (FFT) no sinal filtrado mostrando a frequência cardíaca. Em 

seguida a imagem é segmentada e a intensidade dos BPM em cada segmento de interesse é 

superposta à imagem física. Após a superposição é feita uma correlação entre o sinal 

segmentado mais forte contido na região de maior atividade de pulsação e um sinal 

segmentado distalmente oposto afim de obter o atraso, em milissegundos (ms), entre os dois 

sinais. 

 

Resultados: As primeiras amostragens indicaram que a frequência cardíaca do participante 

concorda com o valor obtido simultaneamente por método independente que usa um PPG 

comercial de lobo de orelha. A discrepância no valor da frequência cardíaca é de cerca de 2 

BPM. 

 

Discussão: Os resultados obtidos confirmam que é possível, então, estimar sinais vitais a partir de 

técnicas de processamento de vídeo. Com o aparato que utilizamos é necessário manter o foco 

cuidadosamente na ROI e mantê-la bem iluminada, pois como a variação de cor é sutil, é 

importante que as imagens não apresentem ruído. Os resultados até agora foram obtidos a 

partir de vídeo comprimido no formato .avi com protocolo H.264 que impede a visualização 

do sinal em alguns indivíduos e condições experimentais. 

 

Conclusão: Visto que uma das vantagens do estudo da vídeo-PPG é a utilização de câmeras para 

monitoramento de sinais vitais, espera-se que tal método seja bastante promissor no auxílio a 

diagnósticos no ambiente clínico. Como próximos passos, utilizaremos vídeo sem compressão 

de imagem e implementaremos métodos de iluminação que otimizem o sinal da PPG no 

vídeo. 

 

References: [1] Kumar M. et al., “Distance PPG: Robust non-contact vital signs monitoring using a 

câmera”, Biomed. Opt. Express 6, 1565-1588 (2015); [2] Lindberg, L.G e Öberg, P.A., 

"Medical and Biological Engineering and Computing", 29(1), 48-54, 1991; 
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Introdução: Telemedicina tem grande impacto na ultrassonografia com: treinamentos, discussão de 

casos e troca de experiências entre especialistas. Transmitir imagens com equilíbrio entre 

qualidade, compressão e baixa a latência é um desafio, pois as imagens compactadas podem 

ser limitantes para o diagnóstico. Neste estudo os índices de similaridade estrutural (SSIM) 

[1] e de qualidade de imagem baseado em histograma (HIQ) [2] são aplicados a imagens de 

ultrassonografia em modo-B. Obtivemos SSIM e HIQ, determinando limites aceitáveis para 

uso em diagnóstico em termos de nível de compressão e perda de pacotes. Mostramos que um 

fator-Q de 20 gerou imagens com qualidade aceitável (qualitativamente) e que perdas 

aleatórias de scanlines de até 30% não comprometeram a avaliação das estruturas de 

interesse. A compactação permitiu aumento de até 20 vezes na taxa de quadros transmitidos 

quando comparada as imagens sem compressão. Além disso, SSIM e HIQ podem ser usados 

como uma assinatura digital indicando limites aceitáveis para tele-ultrassonografia. 

 

Métodos: Imagens modo-B de um phantom (M040, CIRS, USA) foram obtidas sem compactação 

usando um equipamento de ultrassonografia (LS128, Figlabs, Brasil) com um transdutor 

linear de 128 elementos (HS9/40/128, Prosonic, Coreia). Uma região de interesse (ROI) de 

28x10 mm, contendo alvos refletores, foi selecionada na imagem, e foram aplicados 

diferentes níveis de compactação JPEG [3]. A imagem modo-B é formada por scanlines 

adquiridas por cada elemento do transdutor. Uma scanline digitalizada cabe em um pacote de 

rede (TCP/IP) [4], assim desenvolvemos um método de transmissão que transmite as 

scanlines uma a uma, com verificação de dados. Para avaliar o impacto da perda de pacotes 

deste método, scanlines foram removidas aleatoriamente das imagens. Em seguida, 

calculamos os índices SSIM e HIQ na ROI para compressão e perda, simulando um segundo 

de cineloop a 60 quadros por segundo. Todas as rotinas foram implementadas usando 

MATLAB 8.2 (2013b). Por fim, correlacionados SSIM e HIQ com avaliações qualitativas de 

resolução espacial feitas por um físico médico experiente.  

 

Resultados: Para diferentes fator-Q aplicados (5 até 50) o valor 20 foi o limite de qualidade 

aceitável para avaliação de resolução espacial. Após interpolação, perdas de até 30% dos 

pacotes ainda permitiram identificação das estruturas avaliadas na ROI. 

Discussão: SSIM e HIQ mostraram correlação com a degradação da imagem. A perda de pacotes 

de até 30% foi tolerada devido a interpolação linear, usada para reconstrução da imagem, 

servindo como algoritmo de recuperação, evitando reenvio de pacotes e atraso na transmissão. 

Conclusão: Os limites de compactação e perda de pacotes aceitáveis para uso em diagnóstico 

podem ser identificados por SSIM e HIQ, podendo ser usados como assinatura digital 

substituindo uma avaliação apenas qualitativa para mensuração da qualidade das imagens. 
 

References: [1] Z. Wang, et al. “Image quality assessment: from error visibility to structural similarity”, IEEE Trans. Image 

Process., vol. 13, no 4, p. 600–612, abr. 2004. [2] Y. Yalman, “A Histogram based Image Quality Index”, Przegl Ą 

Elektrotechniczny Electr Rev NR 7a, vol. 88, p. 126–129, 2012. [3] G. K. Wallace, “The JPEG still picture compression standard”, 

IEEE Trans. Consum. Electron, vol. 38, no 1, p. xviii–xxxiv, fev. 1992; [4] Tokuda, Junichi, et al. "OpenIGTLink: an open network 

protocol for image‐guided therapy environment." The International Journal of Medical Robotics and Computer Assisted Surgery 5.4, 

423-434, (2009); 
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Introdução: A fotoacústica é uma modalidade de imagem híbrida, na qual ondas ultrassônicas são geradas a 

partir da interação de um pulso de laser com o tecido. O contraste e a resolução espacial são baseados na 

absorção da energia dos fótons pelo meio, gerando emissão ultrassônica [1]. Os sistemas de aquisição de 

laboratório utilizam um transdutor de um único elemento conectado a um pulse-receiver, método que 

demanda maior tempo para realizar a formação de uma imagem, ou então plataformas comerciais de 

pesquisa em ultrassom, que possuem alto custo [2], ou não são flexíveis o suficiente para uso em técnicas 

híbridas. Neste trabalho, desenvolvemos uma plataforma dedicada à pesquisa em fotoacústica, utilizando 

módulos de avaliação. Em seguida, avaliamos a plataforma, adquirindo simultaneamente com 8 canais 

sinais de radiofrequência (RF) com alta frequência de amostragem e sem nenhum tipo de processamento. 

Por fim, comparamos imagens reconstruídas dos dados obtidos com uma plataforma comercial para 

demostrar a viabilidade do uso da nossa plataforma como ferramenta de apoio a pesquisa fotoacústica.  

Métodos: O sinal fotoacústico foi gerado por um laser Nd:Yag 1064nm, que incidia sobre um fio metálico de 

0,5mm de diâmetro imerso em água. A plataforma comercial Sonix RP (Ultrasonix) foi comparada com a 

nossa plataforma, que foi construída utilizando um conjunto de módulos de avaliação. O ADC 

(AFE5805evm, Texas Instruments) com 8ch, 12-bits de resolução e SNR de 69,5dB à 10MHz foi 

configurado com frequência de amostragem de 40MHz e filtro passa-baixa de 40dB com corte em 

15MHz. O kit FPGA (TSW1400evm, Texas instruments) com um FPGA (Stratix IV, Altera) de alta 

performance foi programado para adquirir dados do ADC e, em seguida, enviar dados através da porta 

Serial/USB (FTDI 4232) para um computador externo. Em seguida, os sinais ultrassônicos foram 

reconstruídos em imagens, utilizando o K-Wave em ambiente MATLAB. A SNR foi calculada dividindo 

a média dos valores de pixels de uma ROI contendo o sinal de fotoacústica pela soma de todos os pixels 

da imagem excluindo a região inicial.  

Resultados: Desenvolvemos uma plataforma aberta para aquisição de dados e reconstrução de imagens da 

técnica fotoacústica. Em seguida, comparamos as imagens da nossa plataforma com a plataforma 

comercial, utilizando o mesmo algoritmo de reconstrução. 

Discussão: Nossa plataforma se mostrou eficiente na aquisição de dados para a técnica fotoacústica, porém 

houve uma pequena discrepância no padrão de ondas mostrado nas imagens finais. A SNR foi calculada 

fornecendo valores de 164 utilizando o equipamento SonixRP e 57 utilizando a placa desenvolvida. Uma 

possível explicação é o fato da plataforma comercial efetuar processamentos desconhecidos ao usuário, 

mesmo no modo pesquisador.   

Conclusão: Os testes preliminares mostraram viabilidade em utilizar uma plataforma dedicada e de baixo custo 

para formação de imagem fotoacústica. Além disso, esta plataforma desenvolvida pode ser continuamente 

aprimorada em termos de hardware e software.   

References: [1] S. Y. Emelianov, P.-C. Li, and M. O’Donnell, “Photoacoustics for molecular imaging and 

therapy,” Phys. Today, vol. 62, no. 8, pp. 34–39, Mai 2009. [2] T. Wilson, J. Zagzebski, T. Varghese, Q. 

Chen, e M. Rao, “The Ultrasonix 500RP: a commercial ultrasound research interface”, IEEE Trans 

Ultrason Ferroelectr Freq Control, vol. 53, no 10, p. 1772–1782, out. 2006. 
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Introdução: O alto coeficiente de atenuação, espessura variável e heterogeneidade do crânio 

causam espalhamento, dispersão e absorção do ultrassom (US). Como resultado, o feixe de 

US pode ser distorcido devido a efeitos de aberração do foco e de ondas estacionárias, 

impedindo a correta focalização através do crânio. A distorção do foco, principalmente, em 

sonotrombólise e em ablação de tumores, pode levar a efeitos adversos severos como 

hemorragia e dano permanente ao tecido cerebral [1]. Neste estudo, avaliou-se a capacidade 

da codificação de excitação ultrassônica para melhoria da focalização transcraniana utilizando 

a técnica de abertura da barreira hematoencefálica (BHE) por US [2]. 

 

Métodos: Utilizou-se o US focalizado combinado com microbolhas para abrir transientemente e 

localmente a BHE e permitir a avaliação in vivo da região focal obtida dentro do encéfalo de 

camundongos (n=19). Foram utilizadas as técnicas chirp e seleção periódica de frequências 

aleatórias para a correção do foco utilizando um transdutor de largura de banda 1,23-2,29 

MHz. Um transdutor de 10 MHz foi utilizado para monitorar a cavitação durante a insonação 

(detecção passiva de cavitação). Simulações computacionais foram realizadas baseadas em 

imagens de µCT e calibrações utilizando crânios frescos extraídos de camundongos. A 

avaliação do foco se deu pela quantificação do volume da BHE aberta utilizando imagens de 

ressonância magnética (RM) com agente de contraste. Os resultados foram comparados com 

uma insonação regular utilizando US monofrequencial de 1,5 MHz. Exames histológicos 

foram utilizados para avaliar danos permanentes ao tecido cerebral pós-procedimento (7 dias). 

 

Resultados: Os níveis de cavitação detectados durante as insonações foram 55,40±28,43 V.s, 

63,87±29,97 V.s e 356,52±257,15 V.s para os métodos chirp, aleatório e regular, 

respectivamente. Imagens de RM ponderadas em T1-FLASH apresentaram volumes médios 

de abertura da BHE de 9,38±5,71 mm3, 8,91±3,91 mm3 e 35,47±5,10 mm3 para os mesmos 

grupos, respectivamente. Exames histológicos mostraram nenhum dano ao encéfalo para o 

grupo chirp e pequenas deformações ao tecido para o grupo aleatório. Os animais do grupo 

regular apresentaram deformações e danos permanentes na região do foco. 

 

Discussão: A baixa atividade das microbolhas detectadas para os métodos codificados foi 

confirmada pela abertura da BHE mais confinada na região focal observadas nas imagens de 

RM. Larguras de banda maiores permitiram melhor focalização e redução da formação de 

ondas estacionárias. A capacidade de focalização mais elevada encontrada aqui melhora a 

precisão do US transcraniano segmentando regiões específicas do encéfalo a serem tratadas.  

 

Conclusão: Houve substancial melhoria do foco e redução de ondas estacionárias pelos métodos 

codificados apresentados. Estes métodos podem ser facilmente implementados em diferentes 

configurações e, portanto, outras técnicas que utilizam o US transcraniano podem se 

beneficiar destes métodos. Estes métodos proporcionam ainda a possibilidade de se explorar 

os efeitos da excitação multifrequencial como uma ferramenta para compreensão dos 

mecanismos envolvidos no US terapêutico transcraniano e os seus efeitos sobre o encéfalo. 

 

Agradecimentos: FAPESP (11/10809-6 e 13/08116-8) e NIH (R01EB009041 e R01AG038961). 

 

References:  [1] Daffertshofer M et al. Stroke, 36, n. 7, p. 1441-1446, 2005;  

[2] Kamimura HAS et al., Physics Med. Biol. (aceito para publicação);  
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Introdução: No Brasil, existem cerca de 45,6 milhões de pessoas com deficiência, sendo 7% com 

deficiência motora [1], necessitando o uso de dispositivos assistivos. As próteses e órteses 

existentes, atualmente, chegam a custar milhares de dólares, inviabilizando seu uso para 

grande parte das pessoas [2]. A fim de aumentar o número de usuários, iniciou-se 

mundialmente a confecção de dispositivos assistivos em impressoras 3D, oferecendo às 

pessoas com deficiência tecnologia de baixo custo e de fácil manutenção.  

 

Métodos: A prótese está sendo feita baseada no projeto aberto de um robô impresso em 3D, 

InMoov [3]. Foram impressos, utilizando-se a impressora prt 1 (B3D), a mão e o antebraço 

em filamento de ABS com densidade média de 50%, sendo 1 camada para peças mais 

complexas e 3 camadas para peças simples, porém mais grossas. Utilizou-se linha de nylon 

entre todas as articulações de cada dedo da mão, tanto para as junções dos eixos, como 

agentes dos movimentos de 0º a 90º. Utilizaram-se 6 servo motores MG995 (Tower Pro), 5 

responsáveis pelos movimentos dos dedos e 1 pela rotação do punho. Os motores foram 

acionados e controlados pelo Arduino Uno. A programação foi feita em linguagem C e, para 

cada dedo elaborou-se o sistema de acionamento independente a partir dos comandos pré-

definidos da biblioteca Servo.h. Como fonte de alimentação, utilizou-se uma fonte DPS-

240EB Compaq configurada em 5V e 14A. 

 

Resultados: A prótese confeccionada apresentou o peso total de 902g, incluindo os 6 motores. As 

dimensões, o tempo e a capacidade de processamento e as funcionalidades do Arduino UNO 

foram suficientes para o funcionamento do projeto. Nos primeiros testes, a placa de Arduino 

foi substituída por conter uma trilha GND queimada. 

 

Discussão: O modelo da impressora, temperatura ambiente e ruídos podem ter influenciado para 

que algumas peças impressas com densidade de 30% apresentassem deformação. Com a trilha 

queimada, a placa recebia ruídos que interferiam nos comandos de execução. Porém, sua 

substituição sanou o problema. Com o aprimoramento da programação feita no Arduino, foi 

importante notar como a precisão dos ângulos e o tempo de acionamento influenciava no 

movimento dos dedos, bem como a tensão das linhas de nylon utilizadas.  

 

Conclusão: Acredita-se que a prótese poderá ser utilizada por um grande número de pessoas, uma 

vez que o projeto é de baixo custo. Para viabilização do projeto serão avaliados adaptação, 

resistência, design e peso por entrevistas com pacientes. Espera-se, futuramente, a introdução 

de sensores de pressão e do sensor responsável por receber estímulos musculares, Myo [4]. 

 

Referências: [1] Cartilha do Censo 2010 - Pessoas com Deficiência. Edição 1, 2012. Disponível 

em: http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br 

[2] MÃO AMIGA. Editora Abril, edição 354, Julho de 2015. Disponível em: 

https://revista.info.abril.com.br/edicoes/354/aberto/mao-amiga/index.shtml. 

[3] LANGEVIN, Gael. Hand and Forarm (on-line). Disponível em: 

http://www.inmoov.fr/hand-and-forarm. 

[4] https://www.myo.com/techspecs 
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