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Resumo

O câncer de mama é o tipo de câncer com maior incidência entre as mulheres. A ma-

mografia é o exame mais indicado para a detecção precoce deste câncer, possibilitando

a detecção de lesões muito pequenas e a visualização de até 90% das anormalidades

(massas, calcificações, distorções de arquitetura). O diagnóstico do câncer de mama,

através do exame de mamografia, consiste em um processo propenso a erros devido,

principalmente, às interpretações equivocadas dos médicos, consequência da real di-

ficuldade do procedimento. Sistemas Baseados em Diagnóstico por Computador (do

inglês Computer-Aided Diagnosis – CAD) podem ser desenvolvidos com o objetivo de

ser uma segunda opinião na identificação e diagnóstico da doença utilizando imagens

mamográficas. Imagens mamográficas podem ser obtidas através da mamografia conven-

cional (do inglês Screen-film Mammography - SFM) e da totalmente digital (do inglês

Full Fiel Digital Mammography - FFDM), a qual apresenta uma melhor resolução e

está substituindo gradualmente a SFM. Este trabalho desenvolveu um novo método de

classificação automática de achados mamográficos em benignos ou malignos. Primeira-

mente, foram selecionados dois bancos, o Digital Database for Screening Mammography

(DDSM) que disponibiliza imagens coletadas da SFM e o INbreast que possui imagens

obtidas pela FFDM. A seguir, foram selecionadas aleatoriamente imagens com massas

mamográficas do DDSM e INbreast. Na etapa de pré-processamento, desenvolveu-se

uma nova técnica de identificação e eliminação de ruído baseada na Teoria de Infor-

mação. Após o pré-processamento, importantes descritores foram extraídos através da

matriz de Co-ocorrência de Níveis de Cinza e do método Análise de Textura Fractal

Baseada em Segmentação. Por fim, a base de características serviu de entrada para o

algoritmo classificador rede neural perceptron multicamadas. Considerando o DDSM, o

método atingiu 93,13% de acurácia, 94,17% de especificidade e 91,23% de sensibilidade.
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Com o INbreast, atingiu-se 88,37% de acurácia, 86,49% de especificidade e 89,80% de

sensibilidade. Os resultados obtidos neste trabalho mostraram-se competitivos com a

literatura da área.

Palavras-chave: Classificação de achados mamográficos, Ruído em mamogramas, Ma-

mografias FFDM e SFM.
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Abstract

Breast cancer is the cancer with the highest incidence among women. Mammography

is the most suitable exam for the early detection of this cancer. This exam detects

small lesions and it allows the visualization of up to 90% of the abnormalities (masses,

calcifications, architectural distortions). The diagnosis of breast cancer is a process

prone to errors due mainly to doctor’s misinterpretations, consequence of the real

difficulty of the procedure. Computer Aided Diagnostic (CAD) systems are developed

with the aim of being a second opinion in the identification and diagnosis of the disease

using mammographic images. Mammographic images can be obtained through Screen-

film Mammography (SFM) and Full Fiel Digital Mammography (FFDM). FFDM

presents a better resolution than SFM and is gradually replacing the SFM. This work

developed a new method for automatic classification of mammographic findings in

benign or malignant. Firstly, two databases were selected, the Digital Database for

Screening Mammography (DDSM) that offers images from SFM and INbreast that has

images obtained by FFDM. Next, images with mammographic masses from DDSM and

from INbreast were selected randomly. In the pre-processing stage, a new technique

of noise identification and elimination based on Information Theory was developed.

After the pre-processing, important descriptors were extracted through the Gray-Level

Co-Occurrence Matrix and the method Segmentation-based Fractal Texture Analysis.

Finally, Finally, the base of characteristics served as entry for the multilayer perceptron

neural network classifier. Considering DDSM, the method reached 93.13% of accuracy,

94.17% of specificity and 91.23% of sensitivity. Using INbreast, 88.37% of accuracy,

86.49% of specificity and 89.80% of sensitivity were achieved. In this work the obtained

results proved to be competitive with the literature of the area.
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Capítulo 1

Introdução

O câncer de mama é o tipo de câncer com maior incidência entre as mulheres (Tao et al.,

2015). Cerca de 12% das mulheres nos Estados Unidos desenvolvem câncer de mama

invasivo durante sua vida (Aminikhanghahi et al., 2016). Segundo Li et al. (2014), as

taxas de câncer de mama são mais altas nos países desenvolvidos do que nos países

em desenvolvimento, mas a incidência tem aumentado na maioria das regiões ao longo

das últimas décadas, principalmente nos países em desenvolvimento. Tan et al. (2013)

estimam que uma em cada oito mulheres desenvolverão esta doença em sua vida.

Algumas técnicas e exames foram desenvolvidos como forma de detecção da do-

ença. Mamografia, radiografia, exame clínico da mama, ultrassonografia, ressonância

magnética e tomossíntese são exemplos de métodos de diagnóstico do câncer de mama.

A mamografia é o exame mais indicado para detecção precoce. Este exame obtém

imagens da mama do paciente possibilitando a detecção de lesões na ordem de milí-

metros, quando ainda não podem ser apalpadas (INCA, 2007), além de possibilitar a

visualização de 85-90% das anormalidades (Peixoto et al., 2007).

O diagnóstico das mamografias é um processo propenso a erros. Segundo Nishikawa

et al. (2016), esses erros podem ser causados pela má interpretação do médico, pelas

limitações da visão humana ou até pela experiência dos radiologistas. Muitas clínicas
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que realizam mamografia não possuem uma equipe de médicos para discutir os casos

no momento do diagnóstico, o que pode gerar mais laudos inconsistentes. Dessa forma,

os sistemas de Auxílio ao Diagnóstico por Computador (do inglês Computer-Aided Di-

agnosis – CAD) são vistos como ótimas opções para auxiliar os médicos para identificar

e diagnosticar várias doenças.

No contexto de câncer de mama, sistemas CAD mamográficos são aplicações compu-

tacionais que têm como objetivo principal ser uma segunda opinião para os radiologistas

na identificação de lesões mamográficas e na classificação dessas anormalidades. Os

CAD mamográficos são sistemas complexos, utilizam técnicas de processamento digital

de imagens e inteligência artificial. Geralmente, esse tipo de CAD identifica achados

suspeitos nas imagens mamográficas, extrai informações importantes desses sinais e

aplica algoritmos de aprendizagem de máquina para classificar as lesões encontradas.

Conforme Jalalian et al. (2013), a fase de pré-processamento dos CAD mamográficos

é umas das etapas mais importantes nesses sistemas. Muitos trabalhos (Dhungel et al.,

2015; Rehman et al., 2015; Li et al., 2014; Chen et al., 2012) descrevem métodos para

detecção e diagnóstico de lesões mamográficas mas não executam qualquer passo de

pré-processamento ou, simplesmente, aplicam uma quantização escalar nos dados sem

uma avaliação estatística adequada. A identificação e eliminação de ruído são exemplos

de técnicas fundamentais. Ruídos são informações aleatórias presentes no sinal. Assim,

essas informações são propensas a alterar os resultados das aplicações.

Para apresentar bons resultados e boa performance, é necessário que os CAD mamo-

gráficos sejam avaliados com diferentes bancos de imagens. Essa necessidade é justificada

porque a aplicação computacional poder estar superajustada para uma determinada

base de imagens. Existem algumas bases de mamogramas disponíveis na internet, mas

o Digital Database for Screening Mammogram (DDSM) é o mais utilizado na literatura

da área (Moreira et al., 2012). O DDSM disponibiliza para os usuários informações do

exame e do próprio paciente, porém, disponibiliza apenas imagens obtidas por Screen
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Film Mammography (SFM), ou seja, a captura da imagem não é totalmente digital

podendo apresentar grande quantidade de ruído. O processo de aquisição das imagens

totalmente digitais, mammogramas obtidos pela mamografia conhecida como Full Field

Digital Mammography (FFDM), consiste em mapear diretamente intensidades detecta-

das por células fotossensíveis em impulsos elétricos sem qualquer passo analógico. Este

processo reduz potencialmente a quantidade de ruído gerado na digitalização de dados

de raios-x originados nestes mamogramas (Moreira et al., 2012).

O presente trabalho propõe um método para classificação automática de massas

mamográficas em benignas ou malignas de forma que, realizando uma eliminação de

ruído eficiente, seja competitivo com outros métodos independente do banco e do tipo

de imagem utilizados. Para alcançar uma classificação considerável, foi desenvolvida

uma nova técnica de identificação e eliminação de ruído baseado em Teoria da Infor-

mação e foram extraídos importantes descritores baseados em textura e forma. Por

fim, o algoritmo de aprendizagem de máquina rede neural perceptron multicamadas foi

aplicado para classificar cada massa em maligna ou benigna.

1.1 Objetivos

O objetivo geral desta dissertação é desenvolver um novo método que classifique achados

mamográficos em malignos ou benignos, obter boas métricas de classificação comparados

com a literatura da área independente do banco e utilizar nos experimentos imagens

geradas a partir da SFM e da FFDM.

Os objetivos específicos são:

• Pesquisar bancos de imagens mamográficas que são bastante utilizados na litera-

tura da área;

• Identificar as massas mamográficas e extraí-las das imagens de mamografia;
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• Desenvolver e aplicar algum procedimento de pré-processamento nas imagens,

como a identificação e eliminação de ruído;

• Extrair descritores das imagens;

• Aplicar algoritmo que selecione os melhores descritores;

• Utilizar algoritmo de aprendizagem de máquina para classificar os achados ma-

mográficos.

1.2 Motivação

De acordo com Freimanis e Yacobozzi (2014) e o Instituto Nacional do Câncer (INCA,

2015), identificar precocemente o câncer de mama representa melhores prognósticos.

O desenvolvimento de ferramentas e novos métodos para sistemas CAD que ajudem

na detecção precoce e diagnóstico de doenças sempre são bem-vindos. Porém, muitas

dessas aplicações computacionais descritas na literatura são testadas apenas com um

único banco de imagens mamográficas. Para que os sistemas apresentem confiabilidade

é necessário que sejam testados com mais de uma base de imagens e apresentem boas

métricas de classificação nos diferentes bancos.

De acordo com Moreira et al. (2012), imagens da mamografia FFDM apresentam o

melhor tipo de imagem mamográfica, tanto para a análise visual de um médico quanto

para a realização de algum processamento computacional, pois a perda de informação

pela digitalização é praticamente nula. Esse tipo de imagem é adquirida a partir de

mamógrafos mais recentes, em substituição às imagens obtidas por SFM, por exemplo.

Como pode ser visto nas pesquisas da área, é difícil encontrar trabalhos que classifiquem

achados em mamografias FFDM. Dessa forma, é fundamental que métodos atuais de

processamento de imagens e reconhecimento de padrões em imagens realizem testes

também com o tipo FFDM.
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Além disso, a literatura ainda apresenta trabalhos que são deficientes na etapa de

pré-processamento de imagens. Muitos métodos (Dhungel et al., 2015; Rehman et al.,

2015; Li et al., 2014; Chen et al., 2012; Vieira e Toigo, 2002) não realizam eliminação

de ruído adequada ou não aumentam o contraste. A fase de pré-processamento é umas

das etapas mais importantes de um sistema CAD mamográfico (Jalalian et al., 2013).

1.3 Estrutura da Dissertação

Além do Capítulo de Introdução, esta dissertação é composta por mais cinco capítulos.

Na Fundamentação Teórica, apresentam-se conceitos, algoritmos, métricas de avaliação

e técnicas computacionais que são necessários para o entendimento deste trabalho. O

Capítulo 3, Trabalhos Relacionados, descreve trabalhos que possuem objetivos semelhan-

tes a esta dissertação, ou seja, desenvolveram métodos ou sistemas CAD mamográficos

que classificam massas em benignos ou malignos. No Capítulo 4, Materiais e Métodos,

detalham-se as ferramentas utilizadas durante o desenvolvimento e o método proposto.

O Capítulo de Resultados e Discussão apresenta os resultados obtidos e discute sobre

eles. Por último, no Capítulo 6, são realizadas as considerações finais sobre o traba-

lho desenvolvido, são citadas novamente as contribuições da dissertação e descritos os

trabalhos futuros.





Capítulo 2

Fundamentação Teórica

2.1 Câncer

O câncer é a segunda principal causa de morte nos Estados Unidos e espera-se superar as

doenças cardíacas como a principal causa de morte nos próximos anos (Siegel et al., 2015).

O câncer engloba mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento desordenado

de células que invadem os tecidos e órgãos. As células, ao se dividir rapidamente, tendem

a ser agressivas e determinam a formação de tumores malignos, que podem espalhar-se

para outras regiões do corpo (INCA, 2017a).

Essa doença é considerada de etiologia multifatorial que envolve causas externas e

internas ao organismo, como por exemplo: fatores ambientais, culturais, socioeconômicos,

estilos de vida, fatores genéticos e o próprio envelhecimento (Oliveira et al., 2015). O

surgimento do câncer depende da intensidade e duração da exposição das células aos

agentes causadores de câncer. Por exemplo, o risco de uma pessoa desenvolver câncer

de pulmão é diretamente proporcional ao número de cigarros fumados por dia e ao

número de anos que ela vem fumando (INCA, 2017b).

De acordo com Cancer Research UK, estilos de vida pouco saudáveis são responsáveis

pelo aumento dos casos de câncer em ambos os sexos. No entanto, a incidência em
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mulheres é maior. A instituição de pesquisa do câncer do Reino Unido afirma que as

taxas de câncer continuarão a aumentar quase seis vezes mais rápidas nas mulheres do

que nos homens nos próximos 20 anos (Stewart e Wild., 2014). No Brasil, não tem sido

diferente. Trabalhos recentes mostraram que o câncer é mais comum entre as pessoas

de idades mais velhas e, sobretudo, mulheres (Oliveira et al., 2015).

2.2 Câncer de Mama

O câncer de mama é o tipo de câncer mais frequente nas mulheres e importante pro-

blema de saúde pública (Tao et al., 2015). Segundo o Instituto Nacional do Câncer

(INCA, 2016), para o ano de 2016 estimou-se 57.960 novos casos somente no Brasil, com

quase 14.388 mortes relacionadas, sendo 181 homens e 14.206 mulheres. A Sociedade

Americana de Câncer prevê que a incidência mundial de câncer de mama em mulheres

chegará a 3,2 milhões de novos casos por ano até 2050.

A multifatoriedade desse tipo de câncer envolve fatores biológicos, endócrinos, vida

reprodutiva, comportamento e estilo de vida (INCA, 2016). A idade é listada como um

dos mais importantes fatores de risco. As taxas de incidência crescem rapidamente até

os 50 anos, ocorrendo um retardo dos índices após essa idade, o que reflete a grande

importância dos hormônios femininos na história da doença. Um outro fator de risco

significativo é o histórico familiar. Alterações em genes como os da família BRCA

aumentam o risco de desenvolver câncer de mama (INCA, 2016).

Apesar de suas altas taxas de mortalidade, o câncer de mama, quando diagnosticado

e tratado oportunamente, é considerado um câncer de bom prognóstico (INCA, 2016).

Dessa forma, o controle desse tipo de câncer é uma das prioridades na Política Nacional

de Saúde. O controle efetivo da doença envolve a detecção precoce com ações de

diagnósticos precoce e rastreamento (INCA, 2016).

O rastreamento refere-se a testes e exames usados para encontrar uma doença, como
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o câncer, em pessoas que não apresentam nenhum sintoma. O câncer de mama é o tumor

que mais apresenta evidências científicas sobre o impacto do rastreamento na redução

da mortalidade. A melhoria dos procedimentos diagnósticos favoreceu a identificação

prematura do câncer de mama o que, por outro lado, tem elevado a incidência de casos.

2.2.1 Detecção Precoce

O avanço das pesquisas científicas e do conhecimento em biologia do câncer levou a

notáveis progressos na prevenção do câncer, detecção precoce, tratamento (Society,

2014a) e também a uma melhor qualidade de vida para aqueles que enfrentam ou

enfrentarão essa doença.

A prevenção do câncer compreende as ações com objetivo de reduzir os riscos de ter

a doença. Isso inclui, por exemplo, a adoção de um modo de vida saudável, cuidados com

a exposição a substâncias causadoras de câncer e a detecção e tratamento de doenças

pré-malignas e/ou cânceres assintomáticos iniciais (INCA, 2016).

A detecção precoce é uma forma de prevenção secundária e tem como objetivo

identificar o câncer em estágios iniciais, momento em que a doença tem seu melhor

prognóstico (Freimanis e Yacobozzi, 2014; INCA, 2015).

Segundo a Organização Mundial da Saúde, no documento World Cancer Report do

ano 2014 (Stewart e Wild., 2014), para o rastreamento do câncer de mama e detecção

de câncer dos tumores de mama, recomenda-se a apalpação da mama, exame clínico

e mamografia. Até meados do século XX, muitos países desenvolvidos utilizavam o

autoexame das mamas pelas mulheres e o exame clínico das mamas pelo profissional

de saúde, sistematicamente, para diagnosticar tumores pequenos. Com o advento da

mamografia, observou-se a possibilidade da detecção de tumores assintomáticos e não

palpáveis. Assim, aos poucos, o rastreamento foi ampliando seu papel na prática clínica,

e a mamografia tornou-se intervenção fundamental na detecção precoce do câncer de

mama.



Capítulo 2. Fundamentação Teórica 10

É muito comum ouvir sobre o autoexame de mama. O Ministério da Saúde, no

entanto, não recomenda esse método como o adequado para o rastreamento do câncer

de mama. As evidências científicas sugerem que o autoexame isolado não é eficiente

para rastrear e também não contribui para redução da mortalidade do câncer. Esse

exame ainda é recomendado no intuito de que a mulher participe das ações de educação

em saúde e conheçam seu próprio corpo (INCA, 2015).

Outros métodos de diagnóstico auxiliares ao exame clínico são encontrados na lite-

ratura como ultrassonografia, mamografia e ressonância magnética. A ultrassonografia

apresenta vantagens por não ser um exame invasivo, não usar radiação, ser bem tolerado

pelas pacientes e apresentar baixo custo. Porém, não apresenta boa especificidade e

sensibilidade para detecção de lesão maligna. Diferentemente, o exame de ressonância

magnética tem se tornado mais comum nas clínicas, pois apresenta mais efetividade no

diagnóstico diferencial entre lesões benignas e malignas. No entanto, esse exame possui

limitações como a incapacidade de demonstrar microcalcificações mamárias e seu alto

custo (Nascimento et al., 2015). A mamografia é o método mais conhecido e utilizado

entre os especialistas da área. Os métodos modernos de mamografia foram desenvolvi-

dos no final da década de 1960 e tornaram-se os primeiros oficialmente recomendados

pela Sociedade Americana de Câncer em 1976, os quais são utilizados até hoje (Society,

2014b).

2.3 Mamografia

A mamografia é considerada o exame padrão ouro (mais preciso) para detecção precoce.

É o exame mais efetivo com especificidade de aproximadamente 90%, conseguindo

visualizar até 85-90% dos casos. O rastreamento com mamografia é feito através de

imagens produzidas por um equipamento denominado mamógrafo, o qual utiliza baixa

dosagem de raios X para encontrar o câncer de mama antes que o nódulo possa ser
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sentido (Peixoto et al., 2007). O mamógrafo comprime a mama para aumentar a nitidez

da imagem, reduz a dispersão de raios X, permitindo que as pequenas anormalidades

sejam mais facilmente detectadas (Peixoto et al., 2007).

A Lei nº 11.644 de 29 de Abril de 2008 garante que mulheres a partir dos 40 anos

de idade têm o direito de realizar exames de mamografia pelo Sistema Único de Saúde

(SUS). Esta medida legal promove saúde à população e maior economia a médio e longo

prazo para o SUS, uma vez que à medida que o estágio da doença avança, o tratamento

torna-se mais caro.

Desde seu início, a mamografia evoluiu notoriamente. Atualmente podem ser encon-

trados exames mamográficos convencionais ou digitais. A mamografia convencional tem

sido paulatinamente substituída pela mamografia digital, tornando-se a opção de esco-

lha dos especialistas. Os sistemas digitais apresentam capacidades de armazenamento

e comunicação e a possibilidade de otimização da qualidade de imagem nas diferentes

etapas. Entre algumas vantagens, a mamografia digital aprimora o contraste entre lesão

e fundo e proporciona maior sensibilidade tornando-se possível ver através dos tecidos

densos (Singh et al., 2008).

Principalmente nos casos de mamas densas, há uma das maiores limitações das

mamografias (Wang et al., 2014). Há a queda da sensibilidade do exame com taxa

de 30-48% e associação de até 5-15% de falsos negativos. Na busca de melhorias para

esses limitantes, surgiu a tomossíntese que proporciona imagens contínuas da mama,

superando as dificuldades da mamografia em ocultações de lesões por sobreposição

de estruturas. Porém, esse método exige maior período de tempo para aquisição da

imagem e, consequentemente, uma maior dose de radiação para o paciente quando

comparada com a mamografia. Esses fatores aliados à complexidade de captura da

imagem digital levam ao questionamento sobre o uso do método e cautela na sua

escolha para rastreamento da doença (Nascimento et al., 2015).

Um mamograma obtido através da mamografia é uma imagem em níveis de cinza.
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Normalmente, esse sinal bidimensional apresenta 12 a 16 bits por pixel de resolução

radiométrica. O grande número de bits por pixel é necessário para representar todas

as informações capturadas no exame e facilitar a identificação de possíveis nódulos. A

Figura 2.1a-2.1b apresenta imagens resultantes do exame de mamografia. A Figura 2.1a

é uma imagem com 16 bits disponibilizada pelo banco DDSM. A Figura 2.1b possui 12

bits e é disponibilizada pelo banco INbreast.

(a) (b)

Figura 2.1: Exemplos de imagens mamográficas. (a) Caso A_1368_1.LEFT_MLO do
banco DDSM com lesão identificada de vermelho. (b) Caso 20586908_
6c613a14b80a8591_MG_R_CC_ANON do banco INbreast com lesão identificada de
vermelho.
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2.3.1 Achados Mamográficos

A mamografia produz imagens detalhadas da estrutura interna da mama. Algumas

características são importantes no momento da leitura do exame, como a presença de

lesões mamográficas. Assimetrias, distorções de arquitetura, massas e microcalcificações

são os tipos de achados mamográficos encontrados neste exame. Em específico, a massa

é um dos achados mais comuns (Moreira et al., 2012).

A massa é definida como uma lesão visualizada em duas projeções, craniocaudal e

mediolateral. A massa mamográfica será caracterizada segundo sua localização, forma,

margem e quanto à densidade. Como mostra a Figura 2.2, segundo a forma, a massa pode

ser redonda, oval, lobular ou irregular. De acordo com a margem, pode ser circunscrita,

microlobulada, obscurecida ou espiculada, como ilustra a Figura 2.3. Ainda, a presença

de calcificações poderá ser observada e levada em consideração no diagnóstico (Obenauer

et al., 2005). Os agregados de microcalcificação são considerados um forte indicador de

malignidade e aparecem em 30-50% dos casos diagnosticados.

Para classificar essas lesões, o Colégio Americano de Radiologia desenvolveu uma

classificação a fim de promover uma uniformização dos relatórios mamográficos. A

classificação Breast Imaging Reporting and Data System (BI-RADS™) tem como obje-

tivo reduzir a variabilidade na terminologia dos laudos mamográficos como também de

orientar os profissionais quanto à conduta a ser tomada de acordo com achados mamo-

gráficos. Este modelo é útil como preditor de malignidade, assim como permite acessar

o valor preditivo positivo dos achados mamográficos (Vieira e Toigo, 2002). O risco de

câncer e o significado de cada nível indicado pelo BI-RADS podem ser resumidos pela

Tabela 2.1.

2.3.2 Limitações no diagnóstico da mamografia

A mamografia, apesar de ser considerada o melhor teste de rastreamento do câncer de

mama, apresenta limitações. A falta de acurácia do exame mamográfico pode gerar
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Figura 2.2: Formas das massas encontradas em mamografias segundo o BI-RADS.
Fonte: Kopans e Bertuol (2000).

Figura 2.3: Margens das massas encontradas em mamografias segundo o BI-RADS.
Fonte: Kopans e Bertuol (2000).

taxas de sobretratamento além de resultados falso-negativos e falso-positivos. Uma taxa

de 10-30% de diagnóstico de câncer de mama pode ser perdido na mamografia devido

a limitações próprias dos observadores humanos (Calas et al., 2012). Somado a isso, a

especificidade na discriminação entre lesões malignas e benignas é baixa e resulta em

aumento do número de biópsias benignas (desnecessárias).

Para a revisão publicada na revista Cochrane em 2013, ao assumir o rastreio (pre-

venção em indivíduos assintomáticos) através de mamografias em 2000 mulheres, há

redução de câncer de mama em 15% e sobrediagnóstisco e sobretratamento em 30%

delas. Isso significa que, dessa amostra, se evitará a morte de uma mulher e, 10 mulheres

saudáveis, que não seriam diagnosticadas se não fossem submetidas à triagem, serão

tratadas desnecessariamente. Além disso, mais de 200 mulheres irão experimentar o

sofrimento psicológico, ansiedade e incerteza durante anos por causa de resultados falsos

positivos (Gotzsche e Jorgensen, 2013).

Brodersen e Siersma (2013), em seu estudo, compararam mulheres com achados

normais, mulheres com diagnóstico falso-positivo e mulheres com câncer de mama. A
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Tabela 2.1: Classificação BI-RADS.

BI-RADS Significado Risco de Câncer de Mama

0 Exame limitado - avaliação incompleta Não é possível estimar

1 Exame normal Muito baixo

2 Alterações benignas Muito baixo

3 Exame provavelmente benigno menor que 2%

4a Lesão com baixa suspeita de malignidade 2-10%

4b Lesão com moderada suspeita de malignidade 11-50%

4c Lesão com elevada suspeita de malignidade 51-95%

5 Lesão altamente suspeita para câncer Maior que 95%

6 Lesão já com diagnóstico de câncer 100%

angústia psicológica para as mulheres com achados falso-positivos foi maior que as

mulheres diagnosticadas saudáveis e aquelas com câncer de mama, mesmo depois de

três anos de terem sido declaradas livres de câncer.

Calas et al. (2012) mostram que há evidências que muitos dos cânceres detectados

nas mamografias de rastreamento são visíveis anteriormente, mas não são identificados

pelo radiologista no momento da análise. Os investigadores classificam os erros em três

categorias: a) de busca; b) de detecção; c) de interpretação. Erros de busca e detecção

(ou percepção) são definidos como aqueles que ocorrem quando a lesão está incluída no

campo de visão e é evidente, mas não é reconhecida pelo radiologista. Erros de inter-

pretação são aqueles que ocorrem quando a lesão é descrita, mas não é corretamente

classificada, por exemplo, quando uma imagem com características suspeitas é inter-

pretada como sendo benigna ou provavelmente benigna. A exatidão da interpretação,

embora essencialmente dependente da formação, experiência e empenho do radiologista,

ainda é afetada por limitações da percepção humana. Outro fator também influenciador

é a falta de concordância entre os radiologistas quando são colocados para analisar a

mesma imagem mamográfica. Há variabilidade entre os profissionais (Nishikawa et al.,
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2016).

Frente a isso, nos últimos anos cresceu o debate no meio acadêmico a respeito da

validade dos resultados de eficácia e do balanço entre os possíveis benefícios (redução

da mortalidade) e danos (sobretratamento, exames falso-positivos e falso-negativos e

exposição à radiação ionizante) associados ao rastreamento mamográfico (Kalager et al.,

2014). Porém, ele ainda é considerado o melhor método de rastreamento do câncer de

mama e é muito utilizado pelos profissionais da área.

Conhecendo as limitações da mamografia somadas ao avanço do processamento de

imagem digital, do reconhecimento de padrões e do uso de inteligência artificial, alguns

grupos de pesquisas têm se voltado para o desenvolvimento de artifícios computacionais,

conhecidos como sistemas CAD mamográficos. Essas aplicações computacionais podem

auxiliar os radiologistas em aprimorar seu diagnóstico, além de beneficiar as mulheres

submetidas ao rastreamento.

2.4 Mamografia Totalmente Digital

Durante a avaliação experimental, grande parte dos trabalhos publicados recentemente

na literatura da área (Khan et al., 2017; Aminikhanghahi et al., 2016; Jiao et al., 2016;

Görgel et al., 2015; Dong et al., 2015; Wang et al., 2014) utiliza apenas imagens obtidas

através da tecnologia SFM. SFM é conhecida como uma mamografia convencional e

apresenta como uma das desvantagens a reduzida resolução de contraste. Quando se

compara SFM à tecnologia FFDM, verifica-se que a precisão diagnóstica geral de ambas

as tecnologias é semelhante. No entanto, FFDM é capaz de capturar áreas de densidades

contrastantes e exibir essas regiões sem comprometer a resolução de contraste (Faridah,

2008). Além do problema da resolução de contraste, os filmes (screen film) resultantes

da SFM podem sofres alterações com o manuseio o que pode comprometer o diagnóstico

final.
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FFDM é um tipo de mamografia digital que permite que as imagens coletadas

tenha uma melhor qualidade devido a menor quantidade de ruído adicionada. Durante

a aquisição do mamograma através da FFDM, a perda de informação pela digitalização

é praticamente nula (Moreira et al., 2012) e os ruídos presentes nos sinais gerados que

poderiam comprometer a análise são mínimos. Assim, o mamograma obtido por este

tipo de mamografia é o melhor tipo de imagem tanto para o diagnóstico de um médico

quanto para a realização de algum processamento computacional.

Skaane e Skjennald (2004) realizaram um estudo com o objetivo de comparar a

eficiência na detecção de câncer de mama com SFM e FFDM. Nesta pesquisa, várias

mulheres realizaram o exame de mamografia através da SFM ou FFDM, cuja tecnologia

era escolhida aleatoriamente. Skaane e Skjennald (2004) concluíram que 73 cânceres em

17.911 mulheres foram detectados na SFM (taxa de detecção de 0,41%), enquanto na

FFDM foi obtido uma taxa de detecção maior, 0,59% (de 6.997 mulheres detectaram-se

41 casos com câncer).

Segundo Van Bommel et al. (2017), a alta qualidade da FFDM tem substituído

gradualmente a SFM. Deste modo, é fundamental que as pesquisas que trabalham com

imagens mamográficas utilizem nos seus experimentos tanto imagens adquiridas através

da SFM quanto as coletadas pela FFDM.

2.5 Sistemas CAD Mamográficos

O aumento na quantidade de imagens médicas nas clínicas e hospitais (Brender et al.,

2000), aliado à necessidade de auxiliar médicos no diagnóstico, incentivou o desenvolvi-

mento de técnicas computacionais para processar, analisar e recuperar de forma eficiente

informações sobre estas imagens (Jalalian et al., 2013).

Sistemas Baseados em Diagnóstico por Computador (do inglês Computer-Aided

Diagnosis– CAD) podem ajudar o radiologista na interpretação de mamografias conven-
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cionais e digitais. A detecção auxiliada por computador é uma tecnologia relativamente

nova e tem sido implementada em alguns serviços de mamografia com o intuito de

prover dupla leitura. Esses sistemas são fundamentais principalmente porque o processo

de detecção de anomalias é propenso a erros e demorado. Segundo Martí et al. (2007),

os pequenos detalhes presentes nas anormalidades e a superposição dos tecidos das

imagens mamárias dificultam ainda mais o diagnóstico dos médicos. Estudos clínicos

têm demonstrado que o CAD aumenta a sensibilidade de detecção do câncer da mama

por radiologistas em até 20% a 21% (Calas et al., 2012).

Para realizar um diagnóstico automático, sistemas de auxílio a detecção/diagnóstico

mamográfico realizam procedimentos complexos de inteligência artificial e processa-

mento digital de imagens. De acordo com Jalalian et al. (2013), essas aplicações compu-

tacionais são desenvolvidas, basicamente, para realizarem os seguintes procedimentos:

pré-processamento das imagens (eliminação de ruído, remoção de background ou au-

mento de contraste), extração de características relevantes, aplicação de algoritmos de

aprendizagem de máquina para análise e classificação da base de atributos. Jalalian

et al. (2013) também afirmam que a fase de pré-processamento é um dos estágios mais

importantes de um CAD.

2.6 Ruído em Imagens Mamográficas

De acordo com Fisher et al. (1994), ruídos são desvios do sinal ideal que surgem como

resultado de processos não modulados ou não modificáveis acontecendo na produção e

captura do sinal real. Rafael Gonzalez e Richard Woods, em seu livro Processamento

Digital de Imagens (Gonzalez e Woods, 2006), afirmam que o desempenho dos sensores

de aquisição de imagens é afetado por uma série de fatores, como condições ambientais

durante a aquisição da imagem e a qualidade dos elementos sensores em si.

Imagens que são capturadas por mamógrafos ou que são digitalizadas, como acontece
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com as imagens da mamografia SFM, possuem informações aleatórias (ruído) que são

adicionadas no processo de captura e processamento. Reduzir ou remover o ruído em

imagens biomédicas é uma tarefa difícil (Pizurica et al., 2003). Deve-se remover essas

informações aleatórias ao máximo, de forma que não altere as principais características

do sinal e, por exemplo, não influencie um médico a realizar um diagnóstico equivocado.

Geralmente os sistemas CAD executam algum procedimento de remoção de ruído

presente na etapa de pré-processamento de imagens. Filtro Wielner (Kazubek, 2003), a

simples média dos pixels da imagem e outros métodos desenvolvidos na literatura (Liu

et al., 2013, 2012) são técnicas que identificam ou tentam eliminar essas informações

aleatórias presentes nos sinais. Dessa forma, é fundamental a execução de alguma técnica

de processamento digital nos achados mamográficos.

2.7 Prediction by Partial Matching

Prediction by Partial Matching (PPM) (Moffat, 1990; Cleary e Witten, 1984) é um

algoritmo de compressão de informação que utiliza a codificação por entropia e pre-

dição por contexto. Este algoritmo é baseado na modelagem adaptativa, cujo modelo

utiliza um conjunto de no máximo K símbolos precedentes como contexto para estimar

a distribuição de probabilidades condicionais para o próximo símbolo da mensagem

(Marques et al., 2010).

O modelo estatístico mantido pelo PPM possui um conjunto de contadores que

armazenam a frequência que cada símbolo ocorre relacionado a um contexto K. O

algoritmo comprime cada símbolo e atribui a cada elemento comprimido um número de

bits que depende da probabilidade de ocorrência do símbolo condicionada ao contexto.

O PPM, adaptado ao alfabeto binário, pode ser utilizado como método de iden-

tificação e remoção de ruídos nos achados mamográficos através da eliminação de

planos de bits com informações aleatórias que prejudicam a classificação final. O PPM
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com alfabeto binário é conhecido como Binary Prediction by Partial Matching e reduz

drasticamente o nível de computação exigida pelo compressor (Marques et al., 2010).

2.8 Binary Prediction by Partial Matching

O Binary Prediction by Partial Matching (BPPM), proposto por Marques et al. (2006),

utiliza apenas uma fração de células de memória do PPM clássico, simplificando a

estrutura de dados usada para representar as probabilidades contextuais do algoritmo

original. O PPM clássico é implementado variando tamanhos de contexto de 0 a K,

enquanto o BPPM precisa apenas de um nível de modelagem contextual com tamanho

K. Outra vantagem do BPPM é a redução do tempo de execução do compressor, uma

vez que o algoritmo adaptado codifica um bit de cada vez, enquanto o compressor

clássico considera cada símbolo de entrada como um todo. A Figura 2.4 mostra um

exemplo de codificação de uma mensagem M composto pelas amostras {12, 9, 5, 15,

13, 0, 7}, cada uma com 4 planos de bits (PBs).

O compressor funciona como apresentado na Figura 2.4, os bits de cada amostra são

analisados da esquerda para a direita e do plano de 𝑏𝑖𝑡 mais significativo (PBMaS) para

o plano de 𝑏𝑖𝑡 menos significativo (PBMeS). Ou seja, o primeiro 𝑏𝑖𝑡 a ser codificado

será o da linha 𝑃𝐵[3] e coluna 𝑀[0], alimentando a modelagem contextual do PBMaS.

O segundo 𝑏𝑖𝑡 a ser analisado será o da linha 𝑃𝐵[2] e coluna 𝑀[0], utilizando a tabela de

probabilidades para este PB. Depois de codificar todos os 𝑏𝑖𝑡𝑠 da coluna 𝑀[0], a coluna

𝑀[1] será analisada da mesma forma que a coluna anterior. O PBMeS de todas as amos-

tras é representado pela linha 𝑃𝐵[0]. O compressor BPPM opera independentemente

sobre os PBs da imagem, ou seja, ignora as correlações entre outros PBs, considerando

apenas a dependência entre 𝑏𝑖𝑡𝑠 do mesmo PB em amostras vizinhas.

Realizar uma análise usando razão de compressão (RC) é equivalente a avaliar a

entropia (aleatoriedade, ruído) de uma mensagem. É comprovado pela literatura que
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𝑀 →

𝑃𝐵[3] →

𝑃𝐵[2] →

𝑃𝐵[1] →

𝑃𝐵[0] →

𝑀[0] 𝑀[1] 𝑀[2] 𝑀[3] 𝑀[4] 𝑀[5] 𝑀[6]
12 9 5 15 13 0 7

1

1

0

0

1

0

0

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0

0

0

0

0

1

1

1

Figura 2.4: Sequência de codificação do BPPM.

altos valores de entropia resultam em baixos valores de RC, baixos valores de entropia

(aleatoriedade) resulta em altos valores de RC. O valor de RC pode ser calculado pela

Equação 2.1, onde 𝑀 representa a quantidade de bits da informação original e 𝑚

significa o tamanho após a compressão.

𝑅𝐶 = 𝑀

𝑚
(2.1)

Métodos de compressão baseados na previsão, como os esquemas PPM e BPPM,

fornecem, além de RCs próximos à entropia da mensagem, a possibilidade de análise

da RC usando diferentes níveis contextuais, alterando o parâmetro K. Essa análise

contextual permite uma previsão mais robusta com base em padrões mais complexos.

Em outras palavras, mesmo se a inspeção visual dos PBs não puderem detectar padrões

contextuais complexos escondidos na imagem binária, eles devem ser detectáveis através

da análise das RCs de um BPPM com grandes valores de K e comparando-os com as

RC de uma amostra gerada aleatoriamente.
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2.9 Descritores em Imagens Mamográficas

Classificar achados mamográficos em malignos ou benignos torna-se uma tarefa difícil

devido às aparências dos tumores e às calcificações distorcerem a imagem do tecido

mamário. Geralmente, nódulos benignos possuem bordas bem definidas, mais arrendoda-

das, enquanto massas malignas apresentam acentuadas ramificações. Assim, percebe-se

a importância de informações das bordas das lesões nos mamogramas. Quando as

características baseadas na forma falham, as características de textura tornam-se signi-

ficativas na detecção de um tumor e fornecem uma base confiável para a classificação

(Wang et al., 2014). Para realizar uma boa classificação é necessário utilizar descritores

de imagens mamográficas eficientes. Descritores eficientes significam que conseguem

extrair importantes e específicas informações das imagens para que o algoritmo classi-

ficador consiga distinguir as classes e solucionar o problema. Descritores baseados na

textura da imagens podem ser obtidos através da matriz de Co-Ocorrência de Níveis

de Cinza (Ke et al., 2010). Outros atributos baseados na textura podem ser obtidos

através do método Análise de Textura Fractal Baseada em Segmentação (Costa et al.,

2012), o qual também extrai informações baseadas na forma das imagens.

2.9.1 Análise de Textura Fractal Baseada em Segmentação

A Análise de Textura Fractal Baseada em Segmentação (do inglês Segmentation-based

Fractal Texture Analysis - SFTA) é um algoritmo ou método desenvolvido por Costa

et al. (2012) com o objetivo de analisar características baseadas em forma e textura de

imagens em níveis de cinza. Essa técnica é importante para esta dissertação pois realiza

segmentações automatizadas e permite extrair informações importantes das bordas

das massas mamográficas. Além disso, testes experimentais realizados por Costa et al.

(2012) mostraram que o SFTA foi, aproximadamente, 3,7 vezes mais rápido que os

filtros de Gabor (Manjunath e Ma, 1996) e 1,6 vezes mais rápido que Haralick (Haralick



23 2.9. Descritores em Imagens Mamográficas

et al., 1973).

O algoritmo SFTA pode ser dividido em duas etapas. Na primeira etapa realiza-se

a construção de algumas imagens binárias a partir de uma imagem de entrada em

níveis de cinza. As imagens binárias são imagens que identificam a presença de objetos

apresentando pixels com valores 0 ou 1. Na segunda etapa, para cada imagem binária,

realiza-se a computação de três características: a dimensão fractal das imagens binárias,

a média de nível de cinza e o número de pixels nas bordas identificadas. Para a obtenção

da dimensão fractal, implementa-se o algoritmo de box counting proposto por Traina

et al. (2010). Dessa forma, o único atributo do SFTA que depende do tamanho da

imagem é o descritor que conta os pixels nas bordas. Assim, dependendo do problema

que deseja-se solucionar, deve-se analisar a necessidade de redimensionamento das

imagens.

Para realizar a segmentação e gerar um conjunto de imagens binárias, o SFTA cria

um conjunto de limiares. Neste momento, aplica-se o algoritmo de Otsu que consiste

em definir quais são os melhores valores de limiares para a segmentação. A partir da

execução do algoritmo de Otsu recursivamente, obtêm-se (2 * 𝑛𝑡) − 1 imagens, na qual

nt é um parâmetro de entrada do método, podendo assumir valores maiores ou iguais a

2. Para cada imagem de entrada, são extraídos três descritores, como mostra a Figura

2.5. Assim, de cada ROI, o SFTA extrai (6 * 𝑛𝑡) − 3 descritores (Costa et al., 2012).

2.9.2 Matriz de Co-Ocorrência de Níveis de Cinza

Atributos de textura podem ser extraídos de achados mamográficos utilizando a Matriz

de Co-Ocorrência de Níveis de Cinza (do inglês Gray level Co-Occurrence Matrix -

GLCM) (Ke et al., 2010). Para ilustrar a construção da GLCM, a Figura 2.6b representa

um conjunto de pixels formando uma imagem qualquer e a Figura 2.6c representa a

matriz GLCM resultante de 2.6a. Cada elemento (i,j) na matriz GLCM significa que

há (i,j) pixels com nível de cinza i que estão próximos de outros pixels com valor j. Os
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Figura 2.5: Extração do vetor de atributos através do SFTA. A partir de uma imagem
de entrada na escala de cinza e de uma imagem binariza obtida pelo SFTA, cria-se um
vetor com três elementos: a quantidade de pixels, a média de nível de cinza e dimensão
fractal das bordas.

pixels com valor i e j da imagem original devem estar a uma distância d sob um ângulo

𝜃 entre si.

Existem vários atributos que podem ser extraídos de uma matriz GLCM (Haralick

et al., 1973). Seguindo propostas anteriores (Wang et al., 2014), este trabalho extraiu

cinco características baseadas na GLCM: contraste, correlação, energia, homogeneidade

e entropia. Nos próximos parágrafos, os cinco atributos extraídos da GLCM serão

explicados para melhor entendimento. Para a compreensão do cálculo de cada atributo,

define-se que p(i,j) é o valor do pixel na escala de cinza na linha i e coluna j da GLCM

normalizada por uma constante 𝑅. O valor de R representa a soma dos valores de todos

os pontos da GLCM. As variáveis 𝜇𝑖, 𝜇𝑗, 𝜎𝑖 e 𝜎𝑗 são definidas pelas Equações 2.2, 2.3,

2.4 e 2.5, respectivamente.
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(a) (b) (c)

Figura 2.6: (a) Possíveis ângulos que podem ser considerados na construção da GLCM,
cujo intuito é definir quais pixels são adjacentes. (b) Exemplo de uma imagem com
cinco níveis diferentes de cinza. (c) Construção da GLCM com relação à imagem (b)
considerando d = 1 e 𝜃 = 0∘.

𝜇𝑖 =
∑︁

𝑖,𝑗

𝑖 * 𝑝(𝑖,𝑗) (2.2)

𝜇𝑗 =
∑︁

𝑖,𝑗

𝑗 * 𝑝(𝑖,𝑗) (2.3)

𝜎𝑖 =
⎯⎸⎸⎷

∑︁

𝑖,𝑗

(𝑖− 𝜇𝑖)2𝑝(𝑖,𝑗) (2.4)

𝜎𝑗 =
⎯⎸⎸⎷

∑︁

𝑖,𝑗

(𝑗 − 𝜇𝑗)2𝑝(𝑖,𝑗) (2.5)

O contraste representa o nível ou grau de textura da imagem. Quando há uma

diferença significativa entre níveis de cinza na imagem, o contraste está elevado. Porém,

quando não há grandes diferenças entre os níveis de cinza, o contraste está baixo. Essa

característica pode ser calculada pela Eq. 2.6.

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑡𝑒 =
∑︁

𝑖,𝑗

|𝑖− 𝑗|2𝑝(𝑖,𝑗) (2.6)
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Segundo Wang et al. (2014), a correlação mede as similaridades entres as direções

das colunas e linhas. Esse atributo assume valores entre 1 e -1. Valores próximos a -1 e

a 1 indicam alta correlação, negativa e positiva, respectivamente. Valores próximos a

0 indicam baixa correlação entre linhas e colunas da imagem. Esse descritor pode ser

calculado pela Eq. 2.7.

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎çã𝑜 =
∑︁

𝑖,𝑗

(𝑖− 𝜇𝑖)(𝑗 − 𝜇𝑗)𝑝(𝑖,𝑗)
𝜎𝑖𝜎𝑗

(2.7)

A energia equivale ao somatório de todos os níveis de cinza da GLCM elevados ao

quadrado. Esse descritor é responsável por representar a uniformidade da distribuição

de nível de cinza. Se todos os elementos da GLCM possuem valores iguais, o valor da

energia é baixo. Entretanto, se todos os pixels da GLCM possuem valores diferentes, o

valor da energia é alto (Wang et al., 2014). A energia pode ser obtida através da Eq.

2.8.

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 =
∑︁

𝑖,𝑗

𝑝(𝑖,𝑗)2 (2.8)

A homogeneidade de uma matriz GLCM revela a proximidade que os valores dos

pixels estão dos elementos da diagonal da matriz de co-ocorrência dos tons de cinza.

Esse atributo pode assumir valores entre 0 e 1. Valores de homogeneidade próximos a

1 significa que os valores dos pixels são próximos dos valores da diagonal da GLCM. A

homogeneidade pode ser obtida pela Eq. 2.9

𝐻𝑜𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
∑︁

𝑖,𝑗

𝑝(𝑖,𝑗)
1 + |𝑖− 𝑗| (2.9)

Entropia é uma medida estatística que representa a aleatoriedade da informação.

Em imagens, esse atributo pode ser importante pois seus valores da entropia indicam o

quanto uma imagem possui textura irregular ou despadronizada. A entropia pode ser
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calculada pela Eq. 2.10.

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎 = −
∑︁

𝑖,𝑗

𝑝(𝑖,𝑗) log(𝑝(𝑖,𝑗)) (2.10)

2.10 Normalização

Geralmente, após a extração de características, aplicam-se algumas técnicas para melho-

rar a disposição da informação coletada. A normalização dos dados é uma técnica que

redefine, proporcionalmente, os valores dos atributos para algum intervalo. Geralmente,

considera-se esse intervalo sendo entre 0 e 1 ou entre −1 e 1. Esta redefinição de valores

serve para que valores mais altos não tenham maior influência na classificação que

características com valores mais baixos (Duda et al., 2001). Considerando um atributo

𝑌 , o valor normalizado 𝑁 de um valor 𝑋, pode ser obtido segundo a Eq. 2.11 (WEKA,

2017), onde 𝜇 e 𝜎 são a média e desvio padrão de 𝑌 , respectivamente.

𝑁 = 𝑋 − 𝜇

𝜎
(2.11)

2.11 Seleção Retroativa Sequencial

Outr método conhecido de pré-processamento de dados é a Seleção Retroativa Sequen-

cial (do inglês Sequential Backward Selection - SFS). SFS é uma técnica subótima de

seleção de atributos. De maneira geral, esse algoritmo realiza iterações sob o conjunto

de características a fim de encontrar o melhor conjunto de acordo com alguma métrica

de avaliação. Para explicar mais detalhadamente o funcionamento, tomaremos como

exemplo um conjunto de atributos m e uma métrica de avaliação C. O procedimento

de seleção segundo a SFS consiste nas seguintes etapas:

∙ Computa-se C para todo o conjunto m.

∙ Remove-se um atributo de m e computa-se C. Esta etapa é realizada para cada
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atributo de m.

∙ Elimina-se de m o atributo que, quando foi removido, C apresentou o melhor

resultado.

∙ O algoritmo retorna para o segundo ponto ou finaliza o algoritmo.

Dessa forma, em cada iteração da SFS, elimina-se uma característica e, no fim, se

obtém a ”melhor” combinação. É considerada uma técnica subótima porque podem

ainda existir combinações em m que geram melhores resultados. Essa técnica é uma

boa opção quando não se possuem muitos atributos e uma seleção automática não for

realizada. Além disso, a SFS realiza 1 + 1/2((𝑚 + 1)𝑚 − 𝑙(𝑙 + 1)) combinações, subs-

tancialmente menor que todas as combinações possíveis (Theodoridis e Koutroumbas,

2003), onde l é o tamanho do conjunto final.

2.12 Rede Neural de Várias Camadas

Como descrito em parágrafos anteriores, o objetivo principal dos sistemas CAD ma-

mográficos é classificar achados mamográficos auxiliando o médico no momento do

diagnóstico. Segundo Moura e López (2013) e Jalalian et al. (2013), para que o diagnós-

tico seja automatizado, esses sistemas devem utilizar algoritmos de aprendizagem de

máquina para reconhecer possíveis padrões em um banco de informações e determinar

se uma região é supeita de malignidade.

O algoritmo de rede neural é criado a partir de modelos matemáticos baseados

no cérebro humano e, principalmente, na comunicação entre os neurônios. A ideia

principal das redes neurais é a possibilidade de aprendizagem durante o tempo e,

consequentemente, a rede tem mais chances de solucionar o problema que é aplicado.

Um dos algoritmos de aprendizagem de máquina mais utilizados para classificar e

reconhecer padrões é a rede neural perceptron.

A Rede Perceptron pode apresentar apenas uma camada ou ser multicamadas.
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Quando está configurada com apenas uma camada de neurônios, é utilizada em pro-

blemas cujas classes são linearmente separáveis, ou seja, podem ser separadas por um

hiperplano (Witten et al., 2016). O tipo perceptron de várias camadas (do inglês Multi-

layer Perceptron) é uma rede neural que apresenta uma camada inicial, uma ou mais

camadas ocultas e uma camada final. Utilizando esta configuração, pode-se utilizar o

algoritmo de backpropagation para classificação ou regressão de instâncias.

O algoritmo de backpropagation permite que as camadas intermediárias ou ocultas do

modelo de rede neural artificial tenham os pesos dos neurônios ajustados para solucionar

determinado problema. De maneira simplificada, esse algoritmo de aprendizagem de

máquina consiste em uma malha de neurônios ou elementos que são executados e

trabalham juntos para produzir uma saída complexa. Esses elementos utilizam um

conjunto de pesos para predizer a classe dos objetos, por exemplo (Arora, 2012). A

rede perceptron de várias camadas permite solucionar problemas cujas classes são não

linearmente separáveis.

Para se construir uma rede perceptron de várias camadas é necessário, primeira-

mente, configurar sua arquitetura. Há três parâmetros relevantes neste algoritmo de

aprendizagem: o número de camadas ocultas, o número de neurônios das camadas

ocultas, a taxa de aprendizagem.

Não existe uma configuração ideal para uma rede neural, há apenas sugestões que

estão fundamentadas em experiências vividas por especialistas no assunto e no bom

senso (Silva e Oliveira, 2001). Para grande maioria dos problemas, apenas uma camada

intermediária é suficiente (Panchal et al., 2011). O crescimento no número de camadas

aumenta o risco do algortimo não convergir para a melhor solução. De acordo com

Silva e Oliveira (2001) , deve-se construir uma ou duas camadas ocultas e o número de

neurônios nestas camadas deve ser definido empiricamente. Geralmente, os frameworks

que disponibilizam os classificadores já indicam possíveis valores. Na ferramenta Weka,

por exemplo, são valores possíveis para a quantidade de neurônios: 𝐴, 𝐶 e 𝐴+𝐶
2 , onde
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𝐴 corresponde ao número de atributos e 𝐶 ao número de classes.

Segundo Duda et al. (2001), a taxa de aprendizagem determina a velocidade na

qual a rede converge para atingir o menor erro possível na solução do problema. Em

outras palavras, este parâmetro determina com que rapidez a rede neural converge e

absorve novas convicções (Witten et al., 2016). Este parâmetro pode realmente afetar

a qualidade da rede final (Duda et al., 2001), pois a etapa de treinamento pode ser

desnecessariamente longa ou a rede pode não convergir para a solução ótima.

Além desses três parâmetros, existe outro parâmetro que também influencia nos

resultados obtidos pela rede neural: o momento. De acordo com Witten et al. (2016), o

momento influencia a atualização dos pesos nos neurônios, de forma que possa suavizar

ou não o processo de busca da solução para o problema. Dessa forma, é necessário a

variação desses parâmetros para que a rede possa convergir rapidamente para a melhor

solução.

2.13 Validação Cruzada

A fim de utilizar todo o banco disponível na avaliação experimental, muitos trabalhos

(Khan et al., 2017; Aminikhanghahi et al., 2016; Moura e López, 2013; Acharya et al.,

2012) utilizam a técnica de validação cruzada para treinar e testar seus métodos. A

validação cruzada é bastante aplicada quando há poucas amostras para realizar os

experimentos.

A Figura 2.7 ilustra de maneira simplificada a utilização da validação cruzada. Essa

técnica divide o total de amostras em X subconjuntos e, assim, são criados X cenários.

Em cada cenário é retirado das amostras um subconjunto, o qual é utilizado para teste

neste cenário, e realizado o treinamento nos 𝑋 − 1 subconjuntos restantes. Para obter

a classificação geral do método, a média é obtida a partir das métricas de avaliação

em cada cenário. Quando afirma-se que foi aplicada a validação cruzada de 5 folds, por
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exemplo, significa que 𝑋 = 5.

Figura 2.7: Esquema da validação cruzada em um conjunto de amostras.

2.14 Métricas de Avaliação dos Algoritmos Classificado-

res

Para avaliar a classificação dos algoritmos de aprendiagem de máquina são necessárias

métricas de avaliação que comparam a eficiência da execução dessse classificadores.

No contexto dos sistemas CAD mamográficos, muitos trabalhos (Khan et al., 2017;

Gardezi et al., 2017; Aminikhanghahi et al., 2016; Jiao et al., 2016; Wajid e Hussain,

2015; Görgel et al., 2015; Wang et al., 2014; Junior et al., 2013) utilizam como métricas

a acurácia, a especificidade e a sensibilidade. Nos parágrafos seguintes, cada métrica

citada será descrita.

2.14.1 Acurácia

Acurácia ou Taxa de Classificação Correta (do inglês Corret Classification Rate –

CCR) é uma métrica simples para avaliar o desempenho do algoritmo. A CCR pode

ser calculada pela Equação 2.12, onde o C representa a quantidade de instâncias em

que o classificador acertou suas classes e N a quantidade total de amostras utilizadas

no conjunto teste. A CCR também pode ser calculada pela média aritmética dos
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valores simples (não em porcentagem) da especificidade (ESP) e da sensibilidade (SEN ),

representada pela Equação 2.13.

CCR = C
N (2.12)

CCR = ESP + SEN
N (2.13)

2.14.2 Especificidade

A capacidade de um teste em classificar corretamente um indivíduo como livre de

doença é chamada de especificidade do teste (Parikh et al., 2008). De acordo com Junior

et al. (2013), no contexto de classificação de achados mamográficos, a especificidade

é a habilidade de um determinado teste identificar corretamente aqueles objetos que

são massas mamográficas benignas. Esta métrica de avaliação pode ser calculada pela

Equação 2.14, onde CB significa a quantidade de instâncias benignas classificadas

corretamente e NB representa a quantidade total de imagens benignas. VN representa

o número de resultados verdadeiros negativos e FP significa os falsos positivos.

ESP = CB
NB = VN

VN + FP (2.14)

2.14.3 Sensibilidade

A capacidade de um teste em classificar corretamente um indivíduo que possui a

patologia é chamada de sensibilidade do teste (Parikh et al., 2008). A sensibilidade

também é bastante importante para avaliar a eficiência de métodos na literatura médica.

Segundo Junior et al. (2013), ao contrário da especificidade, a sensibilidade é definida

como a habilidade de um teste identificar corretamente os objetos que são massas

mamográficas malignas. Esta métrica pode ser calculada pela Equação 2.15, onde
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CM representa a quantidade de instâncias malignas classificadas corretamente e NM

significa a quantidade total de imagens malignas. VP representa o número de resultados

verdadeiros positivos e FN significa os falsos negativos.

SEN = CM
NM = VP

VP + FN (2.15)
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Trabalhos Relacionados

Os parágrafos seguintes descreverão trabalhos que desenvolveram sistemas CAD ma-

mográficos ou métodos que classificam massas em benignos ou malignos.

Aminikhanghahi et al. (2016) desenvolveram um novo algoritmo de classificação

denominado Fuzzy Gaussian Mixture Model (FGMM) para identificar e separar automa-

ticamente imagens benignas e malignas. Foram utilizadas 300 imagens do banco DDSM,

das quais 100 foram usadas no processo de testes. Atingiu-se 93,00% de acurácia, 90,00%

de sensibilidade e 96,00% de especificidade. Aminikhanghahi et al. (2016) realizaram

os testes com um único banco e utilizando apenas imagens coletadas pela SFM.

Görgel et al. (2015) apresentam um novo método de classificação de massas ma-

mográficas utilizando atributos de forma e textura. Görgel et al. (2015) testaram seu

método com 65 imagens do banco Mammographic Image Analysis (MIAS), cujas ima-

gens são provenientes também da mamografica convencional SFM. Atingiu-se 90,10%

de acurácia.

Dong et al. (2015) apresentam um novo método para classificação e segmentação

automática dos achados mamográficos, através da extração de características de forma,

margem e textura da massa mamográfica. Este trabalho também utilizou apenas ima-

gens obtidas pela SFM. Nos procedimentos de treinamento e teste foram selecionadas
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200 imagens do DDSM e 42 imagens do MIAS. Dong et al. (2015) alcançaram 91,73%

de acurácia, 90,00% de sensibilidade e 96,00% de especificidade.

Wang et al. (2014) propõem um novo esquema de classificação mamográfica, o qual,

primeiramente, extrai regiões contendo massas e, sob essas massas, obtém um novo

modelo denominado Latent Dirichlet Allocation (LDA). A partir do LDA, Wang et al.

(2014) extraíram informações importantes que serviram de entrada para o classificador

Máquina de Vetor de Suporte. Da mesma forma que os trabalhos citados acima, este

também utiliza a base do DDSM, usando apenas imagens provenientes da mamografia

convencional SFM. Utilizando 300 imagens para teste e 300 para treinamento, conseguiu-

se 92,70% de acurácia.

Junior et al. (2009) desenvolveram uma metodologia que, a partir de regiões de

interesse com massas mamográficas, utiliza o índide de Moran e coeficiente de Geary

como elementos de um vetor de atributos. Este vetor é usado como entrada para o

algoritmo Máquina de Vetor de Suporte. Nas etapas de treinamento e teste, Junior et al.

(2009) selecionaram 584 imagens adquiridas através da SFM, apenas do banco DDSM,

conseguindo uma taxa de classificação correta de 88,31%, sensibilidade de 84,78% e

93,55% de especificidade.

Boujelben et al. (2009) analisaram e extraíram algumas informações do contorno

das massas mamográficas que podem ser importantes para distinguir imagens malignas

das benignas. Características angulares, variações da medida de distância radial e

convexidade são as características extraídas das imagens. Esses descritores constituíram

um vetor utilizado como entrada pelos algoritmos classificadores. Trezentas imagens

do DDSM, obtidas pela mamografia convencional, foram selecionadas para avaliação

experimental, das quais 200 são malignas e 100 são benignas. Na avaliação do método,

foram obtidos 93,67% e 94,20% de sensibilidade, com o K Vizinhos Mais Próximos e a

rede Perceptron multicamadas, respectivamente.
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Alto et al. (2005) desenvolveram um sistema de Recuperação de Imagens Baseado

em Conteúdo. Um conjunto de características extraídas das massas mamográficas foi

composto por atributos derivados da compacidade, concavidade fracionária e índice de

espicularidade como propriedades de forma. Dessas características, foram utilizados 36

descritores. Além desses 36 descritores, também foram extraídos das massas mamográfi-

cas descritores de textura de Haralick (Haralick et al., 1973). No sistema computacional

proposto aplicaram-se combinações de atributos e técnicas para comparação dos vetores

de características. Alto et al. (2005) utilizaram uma base indexada própria, totalizando

57 imagens para testes e treinamento. Dentre os resultados obtidos, pode-se destacar

100,00% de sensibilidade obtida com as propriedades de concavidade fracionária e soma

da entropia (atributo de Haralick), aplicando a técnica de análise linear discriminante.

Pelos trabalhos relacionados descritos nos parágrafos anteriores, percebe-se que

nenhum incluiu em seus testes imagens obtidas pela FFDM, as quais apresentam maior

qualidade e estão ganhando cada vez mais espaço nas clínicas e hospitais que realizam

mamografias. Na literatura da área, a maioria dos trabalhos além de considerar apenas a

mamografia convencional, realizam seus experimentos com um único banco de imagens.

Para validar um sistema CAD ou um método de classificação é importante utilizar

bases distintas para verificar se a metodologia não está viciada.
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Materiais e Métodos

4.1 Ambiente de Desenvolvimento

Todos os testes descritos nesta dissertação de mestrado foram executados em um com-

putador 64 bits, com processador Intel Core i5, 1.70 GHz, 4 GB de memória RAM.

Os procedimentos computacionais necessários para a execução e desenvolvimento do

método foram realizados com o Sistema Operacional Linux Ubuntu 14.04 LTS. A extra-

ção dos atributos stravés do descritor SFTA foi implementada utilizando o programa

Matlab versão R2015a.

O Matlab é um software de alto desempenho voltado principalmente para o cálculo

matricial, processamento de sinais e construção de gráficos. Além de estar presente

na fase de extração de informações baseadas no SFTA, esse software também é usado

durante a etapa de pré-processamento para eliminação de ruído, quando se aplicam as

técnicas de Liu et al. (2013, 2012) e Filtro Wiener (Kazubek, 2003).

Nas etapas de extração das características de textura a partir da matriz GLCM

e classificação dos achados mamográficos, é utilizada a linguagem Java 8 junto com

o ambiente de desenvolvimento Eclipse Mars versão 4.5. Para classificar essas regiões

de interesse (do inglês Regions of Interested - ROIs) com os atributos de Haralick, foi
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utilizada a ferramenta Weka versão 3.8.

O Weka é um software composto por diversos algoritmos de aprendizagem de

máquina que permitem o pré-processamento de dados, classificação, regressão e outras

técnicas de mineração de dados (Hall et al., 2011). O algoritmo de aprendizagem de

máquina utilizado neste trabalho foi a rede neural perceptron multicamadas, o qual está

presente no pacote weka.classifiers.functions.

4.2 Método Proposto

A Figura 4.1 ilustra de maneira simplificada as etapas realizadas pelo método descrito

neste trabalho. O método proposto classifica as massas mamográficas através da união

dos descritores baseados em textura extraídos da GLCM e dos descritos baseados em

forma e textura do método SFTA. Este trabalho foca na identificação e classificação de

apenas massa com qualquer formato pois é um dos achados mais comuns encontrados

nos exames de mamografia (Moreira et al., 2012) e outras anormalidades, como as

microcalcificações, são mais fáceis de serem visualizadas pelos radiologistas.

Para cada base de imagens, são extraídas as ROIs previamente identificadas por

especialistas médicos. Após a extração das regiões de interesse, nove características

baseadas em forma e textura são extraídas com o método SFTA usando o Matlab. De

forma paralela, cinco caraterísticas (homogeneidade, contraste, correlação, energia e

entropia) são extraídas da GLCM implementadas utilizando a linguagem Java. Com o

banco de atributos construído, através da ferramente Weka, foi aplicado o algoritmo

de rede neural perceptron com várias camadas para classificar as massas mamográficas

em malignas ou benignas. As linhas seguintes explicarão com mais detalhes cada etapa

ilustrada na Figura 4.1.



41 4.2. Método Proposto

Figura 4.1: Esquema simplificado das etapas realizadas pelo método proposto.

4.2.1 Bancos de Imagens Mamográficas Utilizados

Os experimentos desta dissertação de mestrado consideram mamogramas obtidos atra-

vés da mamografia convencional (SFM) e digital (FFDM). Dessa forma, a metodologia

apresentada utilizou duas bases de imagens mamográficas para realizar os treinamentos

e testes: o DDSM e o INbreast.

As imagens do DDSM estão organizadas em casos e volumes. Cada volume possui

um conjunto de casos com o mesmo diagnóstico. Cada caso contém duas imagens

craniocaudais das mamas (esquerda e direita) e duas mediolaterais oblíquas também das

duas mamas, totalizando quatro imagens. Além dessas imagens, há informações como

a densidade da mama de acordo com o Colégio Americano de Radiologia (of Radiology,

2003), o tipo de anormalidade presente, o scanner utilizado na digitalização, idade do

paciente ao realizar o exame e se o paciente já realizou alguma biópsia. Essas informações

são importantes e podem ser úteis para o entendimento do problema.

Esta base é composta por aproximadamente 2600 casos. Os casos são classificados
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em quatro tipos. Há os normais, quando depois de quatro anos de realizado o exame,

o paciente não necessita mais de acompanhamento; os casos com câncer, quando há

lesão com malignidade comprovada por biópsia; os benignos, quando algo suspeito foi

encontrado mas sua benignidade foi comprovada por biópsia, ultra-som ou outro meio;

e por fim, os casos benignos sem retorno, caracterizados por serem casos benignos em

que nenhum outro exame foi realizado com o intuito de confirmar o diagnóstico. Um dos

fatores que propiciam o DDSM a ser bastante utilizado na literatura (Junior et al., 2013;

Duarte et al., 2013; Li et al., 2014) é a presença de casos confirmados com diagnósticos

por biópsia. Para preencher 16 bits, as imagens do DDSM apresentam uma codificação

incomum como mostrado em Florida (2006). Assim, foi realizado um mapeamento desta

codificação incomum para as 4096 intensidades dos 12 bits usáveis nessas imagens.

O INbreast, comparado com o DDSM, é um banco recente composto por imagens

adquiridas entre os anos de 2008 e 2010 no Breast Centre, localizado na cidade do Porto,

Portugal. O INbreast contém 410 imagens mamográficas apresentando diversas anor-

malidades: massas ou nódulos, calcificações, distorção, múltiplos achados e assimetrias

(Moreira et al., 2012). Todas as imagens presentes nesta base estão no formato DICOM

e possuem informações como a data de nascimento do paciente, registros de cirurgias

passadas, histórico familiar, a densidade da mama e sua classificação BI-RADS. As

anormalidades presentes em cada imagem são identificadas com contornos realizados

por especialistas na área e esses contornos também são fornecidos em formato XML.

A principal característica que diferencia o INbreast de outras bases é a disponibiliza-

ção de imagens atuais provenientes da mamografia FFDM. A tendência é que as clínicas

médicas substituam aos poucos os mamógrafos convencionais SFM para utilizar apenas

equipamentos que realizam a mamografia FFDM. Como já mencionado no Capítulo 2,

a melhor qualidade apresentada pelo formato totalmente digital facilita o diagnóstico

do médico. Dessa forma, é importante que os sistemas CAD realizem testes tanto com

o formato obtido pela SFM quanto pela FFDM. Ao contrário do DDSM, as imagens
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disponíveis pelo INbreast apresentam 12 ou 11 bits de informação da imagem.

Exitem outros bancos de imagens mamográficas, porém, eles não disponibilizam

images obtidas pela mamografia digital FFDM, são muito antigas, não estão disponíveis

na internet ou não são gratuitas. O Mammographic Image Analysis Society (MIAS), por

exemplo, apresenta apenas imagens obtidas pela SFM. Essa base contém 322 imagens de

161 pacientes. De acordo com Saha et al. (2015), desses 322, apenas 118 contêm alguma

anormalidade (66 são benignas e 52 são malignas), enquanto 204 são diagnosticadas

como normal (ausência de nódulos). Para avaliar o método proposto, foram usadas as

massas identificadas e delineadas no INbreast e DDSM.

4.2.2 Novo Método de Remoção de Ruído

Como mencionado no Capítulo 2, a eliminação de ruído é fundamental antes da aplicação

de técnicas de extração de atributos e reconhecimento de padrões. Este trabalho desen-

volveu um novo método baseado na Teoria da Informação para identificar e remover

ruído nos PBs das imagens.

A alta resolução radiométrica em mamografias - geralmente variando entre 12 e 16

bits por plano - pode conter PBs com informações inúteis, dificultando potencialmente

a extração de características dessas imagens e a própria classificação final. Enquanto os

PBs próximos do PBMaS apresentam amostras correlacionadas e padrões complexos,

os mais próximas do PBMeS exibem principalmente aleatoriedade. A análise visual

de imagens mamográficas digitalizadas revela frequentemente a grande quantidade

de ruído nos PBsMeS dessas imagens. Percebe-se, visualmente, na Figura 4.2a-4.2l

(análise realizada sob o banco DDSM) e 4.3a-4.3l (análise sob o INbreast), que padrões

reconhecíveis começam a aparecer após a Figura 4.2f e Figura 4.3g. Apesar do INbreast

apresentar, visualmente, mais PBs com aleatoriedade, os PBs contém muito menos ruído

que os PBs do DDSM. Isso pode ser constatado pela Figura 4.4a-4.4d que determina

a quantidade de ruído nas imagens em cada PB, onde 4.4a e 4.4b foram construídas
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(a) (b) (c) (d)

(e) (f) (g) (h)

(i) (j) (k) (l)

Figura 4.2: PBs de ROIs extraídas do DDSM. (a) PBMeS. (b)-(k) PBs intermediários.
(l) PBMaS.

a partir da técnica do Filtro Wiener (Kazubek, 2003) e 4.4c e 4.4d são resultados da

técnica proposta por Liu et al. (2013, 2012).

Definiu-se uma metodologia baseada em testes de hipóteses estatísticas para avaliar

as diferenças entre RCs:

Para 𝛼 = 0,0025 e duas amostras A e B de RCs, onde A foi obtido a partir da

compressão de um conjunto de PBs de imagens mamográficas e B foi calculado após

compressão de palavras aleatórias de 0 e 1, propõe-se o seguinte teste de hipóteses para

diferença de valores médios:
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(a) (b) (c) (d)

(e) (f) (g) (h)

(i) (j) (k) (l)

Figura 4.3: PBs de ROIs extraídas do INbreast. (a) PBMeS. (b)-(k) PBs intermediários.
(l) PBMaS.

𝐻0 : 𝜇𝐴 = 𝜇𝐵

𝐻1 : 𝜇𝐴 > 𝜇𝐵.

Nesta configuração, observando a tabela z com 𝛼 = 0,0025, obtêm-se nível de

confiança (p-value) do teste de hipótese com valor p = 99,75% e o limite para o z-score

rejeitar 𝐻0 é 2,8070 (𝑍0). O valor de p deve ser empiricamente testado para se adaptar
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 4.4: Quantidade de ruído em cada PB, do PBMeS ao PBMaS. (a) Filtro Wie-
ner aplicado sob o DDSM. (b) Filtro Wiener aplicado sob o INbreast. (c) Ténica de
identificação de rúido proposta por Liu et al. (2013, 2012) sob o DDSM. (d) Ténica de
identificação de rúido proposta por Liu et al. (2013, 2012) sob o INbreast.

à quantidade de ruído no conjunto de dados.

Embora não seja correto supor distribuições semelhantes para A e B quando 𝐻0
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não é refutado, é possível derivar uma metodologia para avaliar PB ruidoso usando

esta abordagem. Quando 𝜇𝐴 (média da RC em A) não é significativamente maior do

que 𝜇𝐵 (média da RC em B), os PBs que geraram A serão considerados infectadas por

ruído. Em contraste, quando 𝐻0 é refutado, considera-se que há informação útil nos

PBs que originaram A.

Nos testes de hipótese foi utilizado o teste z para validar a hipótese de que as

RCs de PBs ruidosos são estatisticamente indistinguíveis das RCs obtidas a partir da

compressão do ruído aleatório. Quando os z-scores obtidos dos testes de hipótese forem

menor que (𝑍0) a hipótese nula é verdadeira. Em contraste, quando os z-scores forem

maior que (𝑍0) a hipótese nula é refutadas.

A Tabela 4.1 apresenta os z-scores para o teste de hipótese considerando diferentes

níveis de contexto do BPPM a partir do PBMeS das massas mamográficas do DDSM.

Algumas lesões que estavam dispostas próximas às fronteiras da mamografia e apre-

sentavam background preto foram removidas dos testes de hipótese porque aumentam

artificialmente o valor médio das RCs. Os z-scores verdes significam que 𝐻1 foi aceito e

𝐻0 (o PB contém ruído) foi rejeitado, enquanto os valores em vermelho significam que

𝐻0 não foi refutado. Pode-se perceber na Tabela 4.1 que a média das RCs dos PBMaS

apresentam diferença significativa da média das RCs dos PBs gerados aleatoriamente.

Em contraste, testes usando 4 ou 5 dos PBMeS não refutam 𝐻0.

Os z-scores por PB obtidos dos testes de hipóteses sob o banco INbreast foram

próximos dos apresentados na Tabela 4.1. Para corresponder às análises realizadas com

o filtro Wiener e o método de Liu et al. (2013, 2012), foram removidos também o 4

PBMeS das imagens do banco INbreast.

A análise visual na Figura 4.2a-4.2l corrobora o resultado da execução deste novo

método de identificação e remoção de ruído. Oliveira et al. (2016) realizam experimentos

e confirmam a melhoria de resultados ao eliminar PBs utilizando esta técnica.

Como mencionado no Capítulo 2, existem outros métodos de identificação/remoção
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Tabela 4.1: Valores de 𝑧 para os PBs do DDSM considerando os contextos 𝐾 =
1, 2, 3, 4, 5, 10, 15. Os valores verdes refutam 𝐻0, enquanto os vermelhos não rejeitam a
hipótese nula.

𝑘1 𝑘2 𝑘3 𝑘4 𝑘5 𝑘10 𝑘15

PB 1 0,54 0,40 0,16 0,16 0,08 0,01 -0,02

PB 2 2,72 1,71 0,97 0,61 0,33 0,05 0,08

PB 3 0,98 0,64 0,44 0,33 0,15 0,04 0,04

PB 4 1,77 1,01 0,61 0,37 0,17 0,05 -0,03

PB 5 3,22 3,01 2,55 1,92 1,36 0,20 0,19

PB 6 6,25 6,23 6,23 6,22 6,21 5,31 5,67

PB 7 11,51 11,65 11,74 11,77 11,78 11,48 11,08

PB 8 21,74 23,34 24,05 24,20 24,22 23,73 22,49

de ruído. Dentre estes métodos estão o filtro Wiener (Kazubek, 2003) e a técnica

proposta por Liu et al. (2013, 2012). Essas duas técnicas foram aplicadas sob o DDSM

e o INbreast, como apresenta a Figura 4.4a-4.4d, e o resultado da execução também

corrobora que há 4 ou 5 PBs ruidosos.

Para comparar o custo computacional, primeiramente, o método de Liu et al. (2013,

2012) foi executado e, em seguida, o resultado do método serviu de entrada para

o Wiener. Isso foi possível porque o software Matlab permite que o filtro Wiener

receba como parâmetro um valor da quantidade estimada de ruído. Como pode ser

visualizado na Tabela 4.2, a nova metodologia de eliminação de ruído baseada em Teoria

da Informação apresenta um custo computacional, em termos de tempo de execução,

muito menor que a execução conjunta das técnicas de Liu et al. (2013, 2012) e filtro

Wiener. É importante destacar que todas as técnicas comparadas na Tabela 4.2 foram

executadas no mesmo computador.
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Tabela 4.2: Tempo de execução (TE) em segundos de Liu et al. (2013, 2012) + Filtro
Wiener (Kazubek, 2003) e BPPM (Marques et al., 2006) + remoção de PB.

160 ROIs TE por imagem
Liu et al. (2013, 2012)

+
Filtro Wiener (Kazubek, 2003)

6564 41,03

BPPM (Marques et al., 2006)
+

Remoção de PB

𝑘1 155 0,97
𝑘2 151 0,94
𝑘3 152 0,95
𝑘4 152 0,95
𝑘5 152 0,95
𝑘10 155 0,97
𝑘15 172 1,08

Total 1089 6,80

4.2.3 Extração dos Descritores do SFTA

Para cada ROI obtida das imagens do DDSM e do INbreast, constrói-se um histograma

de características produzido pelo método SFTA. Neste trabalho, configurou-se o SFTA

com o parâmetro nt assumindo valor 2. Com esta configuração, cria-se automaticamente

três imagens binarizadas. De cada imagem binarizada se obtém os três descritores: a

média de nível de cinza e o número de pixels das bordas identificadas, e a dimensão

fractal da imagem. Neste ponto, houve cautela na definição do parâmetro nt para que

não se construísse uma base de testes e treinamento com muitos atributos e poucas

amostras. Desta forma, o método proposto obtém um vetor de nove descritores de cada

ROI apenas com o SFTA.

Os nódulos mamários identificados nos mamogramas apresentam tamanhos varia-

dos. Isso também pode ser observado nas ROIs utilizadas nesta dissertação. Um dos

descritores obtidos pelo SFTA, o número de pixels das bordas identificadas, depende do

tamanho da massa. Geralmente, na literatura da área, os trabalhos que utilizam descri-
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(a) (b)

Figura 4.5: Dimensões das ROIs benignas (azul) e malignas (vermelho). (a) ROIs do
DDSM. (b) ROIs do INbreast.

tores que dependem do tamanho da lesão realizam um processo de redimensionamento

das imagens (Kumar et al., 2017) ou extraem ROIs muito maiores ou muito menores do

que a lesão (Huo et al., 2002, 2000; Sahiner et al., 1998). Essas técnicas permitem que se

trabalhe com imagens de tamanhos iguais, porém, perdem-se informações importantes,

podendo influenciar no resultado do método. Para verificar a necessidade de redimensi-

onamento das ROIs, foram construídos os gráficos presentes nas Figuras 4.5a e 4.5b. Ao

analisar essas figuras, percebe-se que uma quantidade significativa de imagens benignas

possuem dimensões menores que as imagens malignas, principalmente no DDSM.

Após a análise das Figuras 4.5a e 4.5b, constatou-se a necessidade de redimensi-

onamento das imagens. Seguindo Shailendrakumar et al. (2011) e com o ojetivo de

analisar os melhores tamanhos para cada banco, as ROIs foram redimensionadas para

128x128 pixels, 256x256 e 512x512 pixels. Assim, apenas o atributo que dependendia do

tamanho da lesão mamográfica foi extraído das imagens redimensionadas; os outros dois

descritores foram extraídos das ROIs com dimensões originais. As Figuras 4.6b e 4.6d

são as imagens binarizadas, construídas pelo SFTA, de 4.6a e 4.6c, respectivamente.
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(a) (b) (c) (d)

Figura 4.6: Lesões mamográficas geradas durante a execução do SFTA sob o
banco INbreast. (a) Massa benigna extraída da imagem 22670673_e15a16f87b4f-
9782_MG_R_ML_ANON. (b) Imagem binária resultado da execução do
SFTA em (a). (c) Massa maligna extraída da imagem 50999459_f62fbf3-
8fb208316_MG_L_CC_ANON. (d) Imagem binária resultado da execução do SFTA
em (c).

4.2.4 Extração dos Descritores da GLCM

A partir da matriz GLCM obtida de cada ROI, seguindo propostas anteriores (Wang

et al., 2014), foram extraídos os seguintes descritores: contraste, correlação, homogenei-

dade, energia e entropia. Para utilizar os descritores da GLCM, foi necessário definir

os valores dos parâmetros da matriz GLCM: 𝜃 = 0∘ e d = 1. Com esta configuração

paramétrica, consideram-se apenas os pixels adjacentes. Após a eliminação de PBs

no processo de remoção de ruído, as imagens, tanto do DDSM quanto do INbreast,

permaneceram com oito bits, podendo apresentar 256 níveis de cinza. Dessa forma, a

matriz GLCM criada para extrair os atributos baseados em textura apresenta dimen-

sões 256x256. Unindo os descritores provenientes do SFTA e da GLCM, constrói-se um

vetor com 14 elementos para cada ROI.

4.2.5 Classificação dos Achados Mamográficos

Para testar o método proposto, foram utilizadas todas as massas mamográficas dis-

ponívels pelo banco INbreast com o BI-RADS 2,3,5 ou 6, totalizando 86 massas. É

importante lembrar que o INbreast não disponiliza o anátomo-patológico da mamo-
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grafia (diagnóstico após o procedimento de biópsia), apenas o BI-RADS definido por

médicos especialistas. Dessa forma, dois subconjuntos de imagens foram criados como

se fossem duas bases distintas e definidas as classes (benigna ou maligna) de acordo

com a probabilidade de malignidade fornecida pelo BI-RADS. Portanto, testes foram

realizados em cada subconjunto separadamente; uma base foi formada por 25 imagens

BI-RADS 2 (consideradas benignas) e oito imagens BI-RADS 6 (consideradas malignas);

outra base composta por 37 imagens BI-RADS 2 ou 3 (consideradas benignas), e 49

imagens BI-RADS 5 ou 6 (consideradas malignas). Este último conjunto totaliza as 86

massas descritas no início do parágrafo.

Além do INbreast, na avaliação experimental, também foi utilizado o banco DDSM.

Foram selecionadas aleatoriamente 160 massas, das quais 103 são benignas e 57 são

malignas. O DDSM contém o anátomo-patológico da mamografia, portanto, não foi

necessário considerar os BI-RADS deste banco uma vez que o objetivo do trabalho

é classificar as lesões em benignas ou malignas. Para cada imagem, tanto do DDSM

quanto do INbreat, as etapas mostradas na Figura 4.1 foram executadas. É importante

frisar que, na etapa de classificação, o conjunto teste não está incluído no conjunto

treinamento, respeitando a técnica de validação cruzada.

Após a construção das três bases de características, o algoritmo de aprendizagem

de máquina perceptron com várias camadas foi executado usando a técnica de validação

cruzada com 10 folds (Acharya et al., 2012). É importante destacar que foi aplicada a

técnica de normalização, conforme descrita no Capítulo 2, em cada atributo na etapa

de classificação.

A Figura 4.7 representa a estrutura da rede perceptron multicamadas utilizada pelo

método proposto. Seguindo propostas e orientações anteriores (Silva e Oliveira, 2001;

Panchal et al., 2011), a rede neural foi configurada com três camadas: uma camada inicial,

uma camada final e apenas uma camada oculta. A quantidade de neurônios da camada

oculta foi variada e definida por valores entre 𝐶 e 𝐴+𝐶
2 , que equivalem às quantidades
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mínimas e máximas de neurônios indicadas pelo framework Weka, respectivamente. 𝐴

corresponde ao número de atributos e 𝐶 ao número de classes. Testes preliminares com

duas camadas intermediárias e outros valores indicados pelo Weka não apresentaram

bons resultados.

Os valores da taxa de aprendizagem e momento foram variados sensivelmente a fim

de alcançar melhores resultados. As seguintes métricas foram utilizadas para avaliar o

classificador: CCR (acurácia), sensibilidade e especificidade (Khan et al., 2017; Gardezi

et al., 2017; Aminikhanghahi et al., 2016; Jiao et al., 2016; Wajid e Hussain, 2015;

Görgel et al., 2015; Wang et al., 2014; Junior et al., 2013).

Figura 4.7: Ilustração da arquitetura da rede neural perceptron multicamadas utilizada
nesta dissertação de mestrado.
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Resultados e Discussão

Os resultados obtidos utilizando a metodologia descrita nesta dissertação e a compara-

ção com outros trabalhos na litetura são apresentados nas tabelas seguintes. A Tabela

5.1 mostra a acurácia, o desvio padrão da acurária obtida pela validação cruzada, a

especificidade e a sensibilidade obtidas pela execução do método no DDSM, INBreast

(BI-RADS 2/6) e INbreast (BI-RADS 2,3/5,6). Além das métricas acima, para cada

resultado, também são registrados os valores da taxa de aprendizagem (TA), do mo-

mento (M), a dimensão da ROI, a quantidade de neurônios na camada oculta e, por

fim, o atributo eliminado pelo algoritmo SFS. É importante mencionar que a Tabela

5.1 exibe os melhores resultados obtidos neste trabalho. Testes com outros valores de

taxa de aprendizagem e momento foram realizados mas não foram acançados melhores

resultados que os apresentados.

Na avaliação experimental de cada banco, foi executado a seleção de atributos SFS.

Ao executar o SFS no DDSM, nenhum atributo foi eliminado pois os 14 descritores

unidos alcançaram melhores resultados que removendo um dos atributos. No conjunto

BI-RADS 2, 3, 5 e 6 do INbreast, foram apresentados resultados considerando todos os

atributos e, após uma iteração do SFS, eliminando o atributo contraste. Nas amostras

BI-RADS 2 e 6, eliminou-se apenas o atributo sfta6 (número de pixels nas bordas da
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segunda imagem binarizada gerada pelo SFTA) e, após mais uma iteração do SFS,

eliminou-se a homogeneidade.

Observa-se, na Tabela 5.2, que os melhores resultados foram obtidos aplicando o

método sob o DDSM. Neste banco, definindo a taxa de aprendizagem com valor 0,30

e momento 0,20, a classificação obteve acurácia de 93,13%, especificidade de 94,17% e

sensibilidade de 91,23%. Esses mesmos resultados foram obtidos aumentando a taxa

de aprendizagem para 0,40 e definindo o momento com valor 0,1. Configurando o

ambiente de teste com a taxa de aprendizagem assumindo valores de 0,40 ou 0,50,

e permanecendo o momento com valor 0,20, foi obtido resultado também expressivo:

92,50% de acurácia. É interessante notar que, apesar dos altos valores das acurácias, a

diferença entre especificidade e sensibilidade é pequena, revelando que o classificador e

o método no geral não são tendenciosos para alguma das classes (maligna ou benigna).

A avaliação experimental realizada com os dois subconjuntos do INbreast apresen-

taram métricas similares. O banco de imagens com BI-RADS 2, 3, 5 e 6 apresentou

resultados sensivelmente melhores que o banco com BI-RADS 2 e 6. Neste último

subconjunto, como pode ser visualizado na tabela, algumas combinações entre valores

da taxa de aprendizagem e momento alcançaram os mesmos valores das métricas de

avaliação: 84,85% de acurácia, 88,00% de especificidade e 75,00% de sensibilidade. Nesse

conjunto, o melhor resultado atingiu 87,88% de acurária.

As melhores taxas de acerto com as amostras BI-RADS 2, 3, 5 e 6 foram obtidas

com dois cenários distintos. No primeiro cenário definem-se a taxa de aprendizagem

com valor de 0,50 e o momento assumindo o valor de 0,40; no segundo cenário, a taxa de

aprendizagem possui valor de 0,60 e momento 0,40. Com esta configuração, a acurária

atingiu 88,37%, a especificidade conseguiu 86,49% e a sensibilidade alcançou 89,80%.

É importante mencionar, como já foi descrito nas seções anteriores, que o banco

INbreast não disponibiliza o anátomo patológico das imagens mamográficas. Dessa

forma, a utilização das imagens com BI-RADS 3 e 5, as quais possuem até 2% de
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chance de ser maligna e até 5% de chance de ser benigna, respectivamente, o método

proposto poderia ter apresentado um resultado ainda melhor. As únicas classificações

BI-RADS que possuem 100% de certeza, ou praticamente, são as classes 2 (benignas) e

6 (malignas).

No contexto do diagnóstico médico, para que um sistema CAD seja considerado

eficiente é necessário que ele apresente uma boa acurárica na classificação de achados be-

nignos e malignos, mas também apresente bons valores de sensibilidade e especificidade.

Os resultados apresentados na Tabela 5.1 são competitivos com a literatura da área e os

valores da especificidade e sensibilidade ficam próximos entre si. A exceção a este caso

é o valor da sensibilidade (62,50%) obtido dos experimentos realizados com o conjunto

do INbreast BI-RADS 2 e 6. O outlier obtido nos testes realizados considerando apenas

massas BI-RADS 2 e 6 pode ser explicado pela grande diferença na quantidade de

massas mamográficas consideradas benignas e malignas. Há apenas oito massas com

BI-RADS 6 no banco INbreast, enquanto há 23 imagens com BI-RADS 2. Dessa forma,

o algoritmo de classificação está muito mais propício a classificar uma determinada

massa em benigna (BI-RADS 2) do que maligna (BI-RADS 6). Além disso, qualquer

imagem classificada equivocadamente, a porcentagem de acerto cai drasticamente. A

Tabela 5.1 mostra que utilizando o banco INbreast (BI-RADS 2/6) atingiu-se apenas

62,50% de sensibilidade, porém, das oito imagens malignas disponíveis, cinco foram

classificadas corretamente. Esse fato também explica os valores de desvio padrão do

INbreast serem maiores que do DDSM.

É importante destacar que a quantidade de neurônios não variou muito entre os con-

juntos de imagens. Além disso, dentro de um mesmo banco de imagens, independente

da remoção de atributos com o SFS, os melhores resultados foram obtidos mantendo

o número de neurórios. Por exemplo, ao visualizar a Tabela 5.1, foram realizadas duas

iterações do SFS no banco INbreast BI-RADS 2 e 6: uma iteração removendo o atributo

sfta6 e outra removendo a homogeneidade. Apesar da redução do conjunto de carac-
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terísticas, os melhores resultados foram obtidos sem variar a quantidade de neurônios,

permanecendo sete neurôrios na camada intermediária nos dois cenários.

De modo geral, os resultados obtidos da avaliação experimental com o banco DDSM

foram melhores que com o INbreast. Assim, para o método proposto, classificar as

imagens da mamografia SFM foi mais fácil que as ROIs provenientes da mamografia

FFDM. Segundo Moreira et al. (2012), o banco INbreast apresenta grande diversidade

de imagens o que torna um desafio a ser superado, porém, extremamente útil para

conceber métodos automáticos mais robustos.
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5.1 Comparação com Outros Trabalhos

Comparar métodos de classificação não é uma tarefa simples. Isso deve-se ao fato de que

cada método pode utilizar métricas diferentes para medir seus resultados. Além disso,

bancos de testes distintos podem ser usados na avaliação experimental. Na literatura da

área, não há a prática de especificar quais instâncias foram consideradas nos testes, o

que dificulta ainda mais a comparação fiel dos resultados. Este trabalho disponibiliza a

identificação de cada imagem utilizada na execução do método nos apêndices A e B. A

publicidade dessa informação permite que futuros trabalhos de classificação de nódulos

mamográficos possam comparar seus resultados de maneira justa com esta dissertação.

De todo modo, é necessário apresentar resultados conquistados por outros métodos a

fim de avaliar a eficiência do método apresentado. A Tabela 5.2 apresenta os resultados

alcançados por metodologias conhecidas na literatura que utilizam mesmas métricas e

o mesmo banco (ou tipo de mamografia) utilizados nesta dissertação de mestrado.

Todos os trabalhos apresentados na Tabela 5.2 classificam massas mamográficas em

malignos ou benignos. As células da tabela que estão com o símbolo de interrogação

(?) representam que não foi encontrado o valor em questão. Percebe-se, ao visualizar as

outras metodologias, que no estado da arte há poucos métodos que realizam testes em

imagens coletadas através da mamografia FFDM. Como foi descrito no Capítulo 2, é

fundamental que as metodologias executem seus procedimentos com imagens obtidas

pela FFDM, pois elas estão subtituindo aos poucos os mamogramas da SFM. Além disso,

percebe-se também que poucos métodos citados na Tabela 5.2 realizaram testes com

mais de uma base de imagens para confirmar a eficiência do método. Apenas um trabalho

conseguiu uma acurácia maior que 93,13% utilizando o mesmo banco DDSM, revelando

que o método proposto nessa dissertação é competitivo com a literatura. Apenas um

trabalho foi encontrado classificando massas mamográficas com o banco INbreast. Wajid

e Hussain (2015) realizaram testes com 117 ROIs do INbreast e obtive 99,73% de taxa
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Tabela 5.2: Comparação com métodos desenvolvidos na literatura da área.

Trabalho Banco Nº Imagens Tipo ACR(%)

Görgel et al. (2015) HUI3 78 ? 91,40

Görgel et al. (2015) MIAS 65 SFM 90,10

Dong et al. (2015) DDSM/MIAS 242 SFM 91,73

Aminikhanghahi et al. (2016) DDSM 300 SFM 93,00

Jiao et al. (2016) DDSM 300 SFM 96,70

Wajid e Hussain (2015) IB4 117 FFDM 99,73

Wang et al. (2014) DDSM 600 SFM 92,70

Buciu e Gacsadi (2011) MIAS 114 SFM 78,26

Junior et al. (2009) DDSM 584 SFM 88,31

Wang et al. (2009) DDSM 464 SFM 91,40

Verma et al. (2009) DDSM 200 SFM 88,80

Rangayyan et al. (1997) MIAS 39 SFM 94,90

Método Proposto DDSM 160 SFM 93,13

Método Proposto IB(BI-RADS 2/6) 33 FFDM 87,88

Método Proposto IB(BI-RADS 2,3/5,6) 86 FFDM 88,37

de acerto. Apesar da ótima acurácia, o trabalho deixou algumas incógnitas na descrição

da metodologia: realizou a classificação mesclando microcalcificações e massas, não

comentou a quantidade utilizada por cada tipo de anormalidade e não mostrou como

foi executada a divisão do treinamento e testes.

3Hospital Universitário de Istambul
4INbreast





Capítulo 6

Considerações Finais

Este trabalho apresentou um novo método de classificação de massas mamográficas

em malignos ou benignos. Esta nova abordagem consiste na identificação e extração de

lesões em mamogramas, eliminação de ruído como etapa de pré-processamento, extração

dos descritores da GLCM e do SFTA, e, por fim, classificação utilizando algoritmos de

aprendizagem de máquina.

Na execução dos experimentos, foram utilizados dois bancos que disponibilizam

tipos de imagens diferentes. Do banco DDSM, 160 imagens da mamografia SFM foram

selecionadas aleatoriamente, enquanto do banco INbreast, utilizaram-se 86 imagens

adquiridas pela FFDM. A utilização de bases diferentes na realização de testes é

fundamental para a validação dos métodos. Além de bases distintas, é importante que

sistemas mamográficos atuais considerem em seus experimentos mamogramas da FFDM.

Os achados foram extraídos dos mamogramas a partir de identificações definidas por

médicos especialistas.

Desenvolveu-se um novo método de remoção de ruído basedo na Teoria da Infor-

mação. Esta nova abordagem identifica e elimina PBs com informações inúteis das

imagens mamográficas. Outra vantagem da nova técnica é o baixo custo computacional

na execução do procedimento comparando ao uso da técnica de Liu et al. (2013, 2012)
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seguido do Filtro Wiener. Enquanto o método proposto finalizou a execução em todas

as imagens com tempo de 1089 segundos e tempo médio por imagem de 6,80 segun-

dos, as outras duas técnicas citadas apresentaram 6564 e 41,03 segundos de tempo de

execução total e tempo médio por imagem, respectivamente.

A métrica definida para realizar a comparação foi o tempo de execução em segundos.

Após a etapa de pré-processamento, 14 descritores foram extraídos de cada imagem

a partir da matriz GLCM e do método SFTA. Na classificação, foi utilizada uma rede

neural perceptron multicamadas. Na tentativa de eliminar atributos redundantes ou

prejudiciais e obter melhores resultados, foi aplicada a técnica de Seleção Retroativa

Sequencial. Os conjuntos de treinamento e testes seguiu a metodologia de validação

cruzada com 10 folds.

Os resultados obtidos, descritos no Capítulo 5, mostraram-se competitivos compara-

dos com outros trabalhos na literatura da área. Acurácia, sensibilidade e especificidade

foram as métricas usadas na avaliação experimental. Com o DDSM, o método proposto

atingiu 93,13% de acurácia, 94,17% de especificidade e 91,23% de sensibilidade. Com o

conjunto BI-RADS 2 e 6 do INbreast, atingiu-se 87,88% de acurácia, 92,00% de especifi-

cidade e 75,00% de sensibilidade. Por último, o conjunto BI-RADS 2, 3, 5 e 6 conseguiu

88,37% de acurácia, 86,49% de especificidade e 89,80% de sensibilidade.

Tendo em vista o que foi apresentado neste trabalho, pode-se considerar que os

objetivos esperados foram alcançados. Desenvolveu-se um método que classifica massas

mamográficas em benignos ou malignos e atinge boas métricas comparadas a outros

trabalhos. Deve-se enfatizar que a metodologia proposta conseguiu esses resultados

utilizando mais de um banco de imagens, considerando mamogramas provenientes da

mamografia FFDM. Este trabalho utilizou também ROIs que são extraídas de visões

tanto craniocaudal quanto mediolateral. Além do método como um todo, também

contribuiu-se com a literatura uma nova técnica baseada em Teoria da Informação que

se mostrou eficiente na identificação e eliminação de ruído em imagens médicas.
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Para trabalhos futuros, com o objetivo de avaliar experimentalmente ainda mais o

método proposto, pretende-se testá-lo com mais bases de imagens. Com o intuito de

aprimorar os resultados obtidos, pretende-se pesquisar e implementar outros descritores,

como de forma, que possibilitem a extração de importantes características; implementar

algum algoritmo de seleção de atributos e utilizar outros algoritmos de aprendizagem de

máquina no momento da classificação de achados mamográficos. Por fim, pretende-se

implementar um novo módulo que se integre ao método proposto e que permita a

identificação automática de lesões nos mamogramas.
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Apêndice A

Imagens do Banco DDSM

Tabela A.1: Imagens do banco DDSM utilizadas para avaliar o método proposto.

Identificação da Imagem Diagnóstico Médico
B_3171_1.LEFT_CC Benigna
B_3171_1.LEFT_MLO Benigna
B_3172_1.RIGHT_CC Benigna
B_3172_1.RIGHT_MLO Benigna
B_3188_1.LEFT_CC1 Benigna
B_3188_1.LEFT_CC2 Benigna
B_3188_1.LEFT_CC3 Benigna
B_3188_1.LEFT_MLO1 Benigna
B_3188_1.LEFT_MLO2 Benigna
B_3188_1.LEFT_MLO3 Benigna
B_3188_1.LEFT_MLO4 Benigna
B_3188_1.RIGHT_CC1 Benigna
B_3188_1.RIGHT_CC2 Benigna
B_3188_1.RIGHT_MLO1 Benigna
B_3188_1.RIGHT_MLO2 Benigna
B_3228_1.RIGHT_CC Benigna
B_3228_1.RIGHT_MLO Benigna
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Tabela A.1 – Continuação da página anterior
Identificação da Imagem Diagnóstico Médico
B_3230_1.LEFT_CC Benigna
B_3230_1.LEFT_MLO Benigna
B_3243_1.LEFT_CC Benigna
B_3243_1.LEFT_MLO Benigna
C_0312_1.LEFT_CC Benigna
C_0312_1.LEFT_MLO Benigna
C_0419_1.LEFT_CC Benigna
C_0419_1.LEFT_MLO Benigna
C_0420_1.RIGHT_CC Benigna
C_0420_1.RIGHT_MLO Benigna
C_0421_1.RIGHT_CC Benigna
C_0421_1.RIGHT_MLO Benigna
C_0423_1.RIGHT_CC Benigna
C_0423_1.RIGHT_MLO Benigna
C_0424_1.RIGHT_MLO Benigna
C_0425_1.RIGHT_MLO Benigna
C_0426_1.LEFT_CC Benigna
C_0426_1.LEFT_MLO Benigna
C_0427_1.RIGHT_MLO Benigna
C_0428_1.RIGHT_MLO Benigna
C_0430_1.LEFT_CC Benigna
C_0430_1.LEFT_MLO Benigna
C_0430_1.RIGHT_CC Benigna
C_0430_1.RIGHT_MLO Benigna
C_0431_1.RIGHT_MLO Benigna
C_0432_1.LEFT_MLO Benigna
C_0434_1.LEFT_CC Benigna
C_0434_1.LEFT_MLO Benigna
C_0437_1.RIGHT_CC1 Benigna
C_0437_1.RIGHT_CC2 Benigna
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Tabela A.1 – Continuação da página anterior
Identificação da Imagem Diagnóstico Médico
C_0437_1.RIGHT_MLO1 Benigna
C_0437_1.RIGHT_MLO2 Benigna
C_0438_1.RIGHT_MLO Benigna
C_0439_1.LEFT_CC Benigna
C_0440_1.LEFT_MLO Benigna
C_0441_1.RIGHT_MLO Benigna
C_0443_1.RIGHT_MLO Benigna
C_0444_1.LEFT_CC Benigna
C_0444_1.LEFT_MLO Benigna
C_0445_1.LEFT_CC Benigna
C_0445_1.LEFT_MLO Benigna
C_0446_1.RIGHT_CC Benigna
C_0446_1.RIGHT_MLO1 Benigna
C_0446_1.RIGHT_MLO2 Benigna
C_0446_1.RIGHT_MLO3 Benigna
C_0447_1.LEFT_CC Benigna
C_0448_1.RIGHT_MLO Benigna
C_0449_1.RIGHT_MLO Benigna
C_0450_1.RIGHT_CC Benigna
C_0450_1.RIGHT_MLO Benigna
C_0452_1.LEFT_MLO Benigna
C_0453_1.LEFT_CC Benigna
C_0453_1.LEFT_MLO Benigna
C_0454_1.LEFT_MLO Benigna
C_0454_1.RIGHT_CC Benigna
C_0454_1.RIGHT_MLO Benigna
C_0455_1.RIGHT_CC Benigna
C_0455_1.RIGHT_MLO Benigna
C_0456_1.LEFT_MLO Benigna
C_0459_1.LEFT_CC Benigna
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Tabela A.1 – Continuação da página anterior
Identificação da Imagem Diagnóstico Médico
C_0459_1.LEFT_MLO Benigna
C_0460_1.LEFT_CC Benigna
C_0460_1.LEFT_MLO Benigna
C_0461_1.RIGHT_MLO Benigna
C_0462_1.RIGHT_MLO Benigna
C_0463_1.RIGHT_MLO Benigna
C_0464_1.RIGHT_MLO Benigna
C_0465_1.RIGHT_CC Benigna
C_0467_1.RIGHT_MLO Benigna
C_0468_1.LEFT_CC Benigna
C_0468_1.LEFT_MLO Benigna
C_0469_1.LEFT_CC Benigna
C_0469_1.LEFT_MLO Benigna
C_0472_1.RIGHT_CC Benigna
C_0474_1.RIGHT_CC Benigna
C_0474_1.RIGHT_MLO Benigna
C_0478_1.RIGHT_CC Benigna
C_0478_1.RIGHT_MLO Benigna
C_0478_1.LEFT_CC Benigna
C_0478_1.LEFT_MLO Benigna
C_0480_1.LEFT_CC Benigna
C_0480_1.LEFT_MLO Benigna
C_0484_1.RIGHT_CC Benigna
C_0484_1.RIGHT_MLO Benigna
C_0504_1.LEFT_CC Benigna
C_0504_1.LEFT_MLO Benigna
C_0510_1.RIGHT_CC Benigna
C_0510_1.RIGHT_MLO Benigna
A_1112_1.LEFT_CC Maligna
A_1112_1.LEFT_MLO Maligna
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Tabela A.1 – Continuação da página anterior
Identificação da Imagem Diagnóstico Médico
A_1114_1.LEFT_MLO Maligna
A_1118_1.RIGHT_CC Maligna
A_1118_1.RIGHT_MLO Maligna
A_1134_1.RIGHT_CC Maligna
A_1134_1.RIGHT_MLO Maligna
A_1155_1.LEFT_CC Maligna
A_1155_1.LEFT_MLO Maligna
A_1156_1.LEFT_CC Maligna
A_1156_1.LEFT_MLO Maligna
A_1159_1.RIGHT_CC Maligna
A_1160_1.RIGHT_CC Maligna
A_1160_1.RIGHT_MLO Maligna
A_1163_1.RIGHT_CC Maligna
A_1163_1.RIGHT_MLO Maligna
A_1166_1.RIGHT_CC Maligna
A_1166_1.RIGHT_MLO Maligna
A_1171_1.LEFT_CC Maligna
A_1171_1.LEFT_MLO Maligna
A_1174_1.LEFT_CC Maligna
A_1174_1.LEFT_MLO Maligna
A_1211_1.LEFT_CC Maligna
A_1211_1.LEFT_MLO Maligna
A_1212_1.LEFT_CC Maligna
A_1212_1.LEFT_MLO Maligna
A_1236_1.RIGHT_CC Maligna
A_1236_1.RIGHT_MLO Maligna
A_1262_1.LEFT_CC Maligna
A_1262_1.LEFT_MLO Maligna
A_1403_1.RIGHT_CC Maligna
A_1403_1.RIGHT_MLO Maligna
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Tabela A.1 – Continuação da página anterior
Identificação da Imagem Diagnóstico Médico
A_1417_1.RIGHT_MLO Maligna
A_1468_1.RIGHT_CC Maligna
A_1468_1.RIGHT_MLO Maligna
A_1620_1.RIGHT_CC Maligna
A_1620_1.RIGHT_MLO Maligna
A_1726_1.LEFT_CC Maligna
A_1726_1.LEFT_MLO Maligna
A_1896_1.RIGHT_CC Maligna
A_1896_1.RIGHT_MLO Maligna
A_1999_1.RIGHT_CC Maligna
A_1999_1.RIGHT_MLO Maligna
C_0001_1.RIGHT_CC Maligna
C_0001_1.RIGHT_MLO Maligna
C_0003_1.RIGHT_CC Maligna
C_0003_1.RIGHT_MLO Maligna
C_0004_1.RIGHT_CC Maligna
C_0004_1.RIGHT_MLO Maligna
C_0006_1.LEFT_CC Maligna
C_0006_1.LEFT_MLO Maligna
C_0006_1.RIGHT_CC Maligna
C_0006_1.RIGHT_MLO Maligna
C_0009_1.RIGHT_CC Maligna
C_0009_1.RIGHT_MLO Maligna
C_0014_1.RIGHT_CC Maligna
C_0014_1.RIGHT_MLO Maligna



Apêndice B

Imagens do Banco INbreast

Tabela B.1: Imagens do banco INbreast utilizadas para avaliar o método proposto.

Identificação da Imagem Diagnóstico Médico
20586908_6c613a14b80a8591_MG_R_CC_ANON1 BI-RADS 2
20586908_6c613a14b80a8591_MG_R_CC_ANON2 BI-RADS 2
20586960_6c613a14b80a8591_MG_R_ML_ANON1 BI-RADS 2
20586960_6c613a14b80a8591_MG_R_ML_ANON2 BI-RADS 2
22580341_5eae9beae14d26fd_MG_R_CC_ANON1 BI-RADS 2
22580341_5eae9beae14d26fd_MG_R_CC_ANON2 BI-RADS 2
22580367_5eae9beae14d26fd_MG_L_CC_ANON1 BI-RADS 2
22580367_5eae9beae14d26fd_MG_L_CC_ANON2 BI-RADS 2
22580393_5eae9beae14d26fd_MG_R_ML_ANON BI-RADS 2
22580419_5eae9beae14d26fd_MG_L_ML_ANON BI-RADS 2
22580680_fe7d005dcbbfb46d_MG_L_CC_ANON BI-RADS 2
22580732_fe7d005dcbbfb46d_MG_L_ML_ANON BI-RADS 2
22670620_e15a16f87b4f9782_MG_R_CC_ANON BI-RADS 2
22670673_e15a16f87b4f9782_MG_R_ML_ANON BI-RADS 2
22678787_64a22c47765f0c5c_MG_R_CC_ANON BI-RADS 2
50994408_cc9e66c5b31baab8_MG_R_CC_ANON BI-RADS 2
50995762_0c735e8768d276b4_MG_R_ML_ANON BI-RADS 2
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50995789_0c735e8768d276b4_MG_R_CC_ANON BI-RADS 2
51049053_8c105bb715bf1c3c_MG_L_ML_ANON BI-RADS 2
51049107_8c105bb715bf1c3c_MG_L_CC_ANON1 BI-RADS 2
51049107_8c105bb715bf1c3c_MG_L_CC_ANON2 BI-RADS 2
53586869_6ac23356b912ee9b_MG_L_ML_ANON BI-RADS 2
53586896_6ac23356b912ee9b_MG_L_CC_ANON BI-RADS 2
53587014_809e3f43339f93c6_MG_L_CC_ANON BI-RADS 2
53587663_5fb370d4c1c71974_MG_R_CC_ANON BI-RADS 2
20587758_81cd83d2f4d78528_MG_L_CC_ANON BI-RADS 3
20587810_81cd83d2f4d78528_MG_L_ML_ANON BI-RADS 3
20587928_8dbbd4e51f549ff0_MG_R_ML_ANON BI-RADS 3
20588308_493155e17143edef_MG_L_ML_ANON BI-RADS 3
20588334_493155e17143edef_MG_L_CC_ANON BI-RADS 3
20588680_036aff49b8ac84f0_MG_L_ML_ANON BI-RADS 3
22580192_5530d5782fc89dd7_MG_R_CC_ANON BI-RADS 3
22580244_5530d5782fc89dd7_MG_R_ML_ANON BI-RADS 3
22678646_61b13c59bcba149e_MG_L_CC_ANON BI-RADS 3
22678694_61b13c59bcba149e_MG_L_ML_ANON BI-RADS 3
51048738_3f22cdda8da215e3_MG_R_ML_ANON BI-RADS 3
51048765_3f22cdda8da215e3_MG_R_CC_ANON BI-RADS 3
20586934_6c613a14b80a8591_MG_L_CC_ANON BI-RADS 5
20586986_6c613a14b80a8591_MG_L_ML_ANON BI-RADS 5
20587612_f4b2d377f43ba0bd_MG_R_CC_ANON BI-RADS 5
20587664_f4b2d377f43ba0bd_MG_R_ML_ANON BI-RADS 5
20588536_bf1a6aaadb05e3df_MG_L_ML_ANON BI-RADS 5
20588562_bf1a6aaadb05e3df_MG_L_CC_ANON BI-RADS 5
22427705_d713ef5849f98b6c_MG_L_CC_ANON BI-RADS 5
22427751_d713ef5849f98b6c_MG_L_ML_ANON BI-RADS 5
22427840_bbd6a3a35438c11b_MG_R_CC_ANON1 BI-RADS 5
22427840_bbd6a3a35438c11b_MG_R_CC_ANON2 BI-RADS 5
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22579730_bbd6a3a35438c11b_MG_R_ML_ANON1 BI-RADS 5
22579730_bbd6a3a35438c11b_MG_R_ML_ANON2 BI-RADS 5
22580038_6200187f3f1ccc18_MG_L_CC_ANON BI-RADS 5
22580098_6200187f3f1ccc18_MG_L_ML_ANON BI-RADS 5
22580654_fe7d005dcbbfb46d_MG_R_CC_ANON BI-RADS 5
22580706_fe7d005dcbbfb46d_MG_R_ML_ANON BI-RADS 5
22613770_45c7f44839fd9e68_MG_R_CC_ANON1 BI-RADS 5
22613770_45c7f44839fd9e68_MG_R_CC_ANON2 BI-RADS 5
22613822_45c7f44839fd9e68_MG_R_ML_ANON BI-RADS 5
22614074_6bd24a0a42c19ce1_MG_R_CC_ANON BI-RADS 5
22614127_6bd24a0a42c19ce1_MG_R_ML_ANON BI-RADS 5
22614236_1e5c3af078f74b05_MG_L_CC_ANON BI-RADS 5
22614266_1e5c3af078f74b05_MG_L_ML_ANON BI-RADS 5
22614379_d065adcb9905b973_MG_L_CC_ANON BI-RADS 5
22614431_d065adcb9905b973_MG_L_ML_ANON BI-RADS 5
22670465_7e677f3d530e41ed_MG_L_CC_ANON BI-RADS 5
22670511_7e677f3d530e41ed_MG_L_ML_ANON BI-RADS 5
22670855_0b7396cdccacca82_MG_R_ML_ANON BI-RADS 5
24055355_1e10aef17c9fe149_MG_L_CC_ANON BI-RADS 5
24065707_5291e1aee2bbf5df_MG_R_ML_ANON BI-RADS 5
24065761_5291e1aee2bbf5df_MG_R_CC_ANON BI-RADS 5
27829134_fbb55bf7fff48540_MG_R_CC_ANON BI-RADS 5
27829188_fbb55bf7fff48540_MG_R_ML_ANON BI-RADS 5
30011674_6968748e66837bc7_MG_L_CC_ANON BI-RADS 5
30011727_6968748e66837bc7_MG_L_ML_ANON BI-RADS 5
50998981_a78eba834ef6ee88_MG_R_ML_ANON BI-RADS 5
50999008_a78eba834ef6ee88_MG_R_CC_ANON BI-RADS 5
50999432_f62fbf38fb208316_MG_L_ML_ANON BI-RADS 5
50999459_f62fbf38fb208316_MG_L_CC_ANON BI-RADS 5
53580804_51bec6477a7898b9_MG_L_ML_ANON BI-RADS 5
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53580858_51bec6477a7898b9_MG_L_CC_ANON BI-RADS 5
20587994_024ee3569b2605dc_MG_R_CC_ANON BI-RADS 6
20588046_024ee3569b2605dc_MG_R_ML_ANON BI-RADS 6
22613650_dcafa6ba6374ec07_MG_L_CC_ANON BI-RADS 6
22613702_dcafa6ba6374ec07_MG_L_ML_ANON BI-RADS 6
22670094_e1f51192f7bf3f5f_MG_R_CC_ANON BI-RADS 6
22670147_e1f51192f7bf3f5f_MG_R_ML_ANON BI-RADS 6
53581406_b231a8ba4dd4214f_MG_R_ML_ANON BI-RADS 6
53581460_b231a8ba4dd4214f_MG_R_CC_ANON BI-RADS 6


