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Apresentação
Esta publicação compreende os Anais do IX CONNEPI - Congresso
Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação. O material aqui reunido é
composto por resumos expandidos de trabalhos apresentados por
pesquisadores de todo o Brasil no evento realizado em São Luís-MA,
entre os dias 3 e 6 de novembro de 2014, sob organização do Instituto
Federal do Maranhão.
Os resumos expandidos desta edição do CONNEPI são produções
científicas de alta qualidade e apresentam as pesquisas em quaisquer
das fases em desenvolvimento. Os trabalhos publicados nestes Anais
são disponibilizados a fim de promover a circulação da informação
e constituir um objeto de consulta para nortear o desenvolvimento
futuro de novas produções.
É com este propósito que trazemos ao público uma publicação científica
e pluralista que, seguramente, contribuirá para que os cientistas de
todo o Brasil reflitam e aprimorem suas práticas de pesquisa.
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RESUMO
A acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência
física é de vital importância para que as mesmas possam
ter uma vida com mais independência e conforto. Tendo
em vista algumas aplicações de sensores para ajudar na
mobilidade de deficientes visuais, este trabalho
apresenta uma aplicação de sensores ultrassônicos,

como detectores de obstáculos, para guiar os
deficientes em seus deslocamentos diários facilitando a
realização de atividades básicas e rotineiras dos
mesmos, reduzindo a ocorrência de acidentes e
ajudando a torná‐los um pouco mais independentes.

PALAVRAS‐CHAVE: Acessibilidade, deficientes visuais, sensor ultrassônico, Arduino.

OBSTACLE DETECTION SYSTEM USING ULTRASONIC SENSOR, TO HELP VISUALLY IMPAIRED
ABSTRACT
The accessibility of the disabled people is vitally
important so that they can have a life with more
independence and comfort. Given some applications of
sensors to assist in the mobility of the visually impaired,
this paper shows an application of ultrasonic sensors as

obstacle detectors to guide the disabled people in their
daily commutes facilitating the conduct of basic and
routine activities the same, reducing the occurrence
accidents and helping to make them a bit more
independent.

KEY‐WORDS: Accessibility, visually impaired, ultrasonic sensor, Arduino.

SISTEMA DE DETECÇÃO DE OBSTÁCULOS, UTILIZANDO SENSOR ULTRASSÔNICO, PARA
AUXILIAR DEFICIENTES VISUAIS
1. INTRODUÇÃO
De acordo com Manso (2003), a deficiência é caracterizada pela perda ou falha de uma
estrutura e/ou função, seja ela psicológica, fisiológica ou anatômica, que por si, gerará a
incapacidade para o desempenho de determinadas atividades, dentro de um padrão normal do
ser humano. Pode‐se ainda dividir a deficiência em permanente e em incapacidade. Na
deficiência permanente, não há mais a possibilidade de recuperação ou alteração do estado,
mesmo com aparecimento de novos tratamentos, por já haver uma consolidação do quadro. Por
outro lado, na deficiência por incapacidade, o portador desse tipo de deficiência necessita de
utilização de equipamentos, de adaptações ou de outros recursos que o possibilitem a
desempenhar algumas dessas funções, em que está incapacitado de fazer de maneira natural.
O Censo realizado pelo IBGE em 2010 (IBGE, 2010) indica que, no Brasil, mais de 6,5
milhões de pessoas são portadoras de deficiência visual, a qual é a que apresenta a maior
incidência no país (18,8% da população). Desse total:

506.377 pessoas não conseguem enxergar de modo algum;

6.056.533 pessoas possuem grande dificuldade de enxergar;

Outras 29.211.482 pessoas declararam possuir alguma dificuldade.
Tabela 1 – Número de deficientes visuais no Brasil por região.
Fonte: IBGE, 2010.
Região
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro‐Oeste

Total
574.823
2.192.455
2.508.587
866.086
443.357

% população local
3,6
4,1
3,1
3,2
3,2

A Tabela 1 apresenta a distribuição de deficientes visuais pelas regiões, sendo possível
observar que a região Nordeste possui um maior percentual em relação às demais, ultrapassando
4% da população.
A Organização Mundial da Saúde aponta que cerca de 40 milhões a 45 milhões de pessoas
no mundo são deficientes visuais, e outras 135 milhões sofrem de baixa visão. Ainda segundo a
OMS, 80% dos casos de cegueira poderiam ser evitados (WHO, 2013). Com base no mesmo texto,
os maiores causadores de deficiência visual são as anomalias de refração como miopia,
hipermetropia ou astigmatismo (43%), catarata (33%) e glaucoma (2%).
Este artigo tem o objetivo de apresentar o desenvolvimento de um protótipo que possa
ajudar pessoas com deficiência visual a realizar suas tarefas rotineiras, se deslocando com
facilidade entre os ambientes, nos quais exercem suas funções, uma vez que com essa limitação,
a pessoa torna‐se, muitas vezes, dependente de outras para lhes auxiliar no deslocamento.
Este artigo é organizado da seguinte maneira: na Seção 2 é apresentado o conceito do
protótipo elaborado do sistema de detecção de obstáculos para deficientes visuais; na Seção 3

são apresentados os resultados experimentais preliminares obtidos. Por fim, a Seção 4 apresenta
as considerações finais do trabalho.
2. A CONSTRUÇÃO DO PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE OBSTÁCULOS
Nesta seção serão descritos os principais componentes utilizados, de uma forma breve, e
como foi desenvolvido o protótipo do sistema de detecção de obstáculos para deficientes visuais.
Sensor Ultrassônico
O sensor ultrassônico é projetado para detectar a distância de objetos nos quais incidem
onde pulsos ultrassônicos, que variam de 30 kHz a 300 kHz, verificando o tempo que demora
para os pulsos retornarem, como é possível observar na Figura 1.

Figura 1 – Reflexão das ondas ultrassônicas.
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Sonar_Principle_pt‐BR.svg

O objetivo do uso desta faixa de frequência, acima do som audível pelo ser humano, é
para que não ocorra nenhum incômodo com o ruído gerado, além da compatibilização das
dimensões do comprimento de onda emitido, e o tamanho dos obstáculos que se deseja
detectar. Aplicando a Equação (1), no qual é o comprimento de onda, é a velocidade do som
343,2 m/s), e é a frequência da
(considerando a velocidade do som no nível do mar,
onda sonora emitida, para obstáculos de 1 cm, deve ser aplicado uma onda com frequência
superior a 33 kHz, conforme ilustrado na Figura 2.
/

(1)

Uma grande vantagem de se utilizar esse tipo de sensor é a diversidade de materiais que
podem ser detectados, independente da forma e da cor do material. Entretanto materiais que
absorvem ondas acústicas, tais como lã, algodão, tecido, espuma, borracha, entre outros,
provocam a ineficiência na detecção do sinal emitido.
A Figura 3a ilustra um sinal, sendo refletido em uma superfície plana, gerando uma menor
perda e uma maior reflexão. A Figura 3b ilustra o sinal sendo refletido em várias direções, devido
à superfície irregular do corpo humano, fazendo com que a recepção do sinal seja detectada com
algumas variações, podendo provocar alguns erros quando o sinal atinge certas partes curvas do
corpo, como os braços e as pernas. Na Figura 3c, o sinal atinge um objeto totalmente irregular o
qual não será detectado pelo sensor.

Figura 2 – Detecção de objetos.
Fonte: http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/robotica/3484‐mec081

Figura 3 – Padrões de reflexão do sinal, ao detectar superfícies.
Fonte: http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/robotica/3484‐mec081

Para calcular a que distância um objeto se encontra do sensor, é aplicada a Eq. 2, o qual
é a distância do sensor ao objeto,
é a velocidade do som e é o tempo que o som leva para
percorrer o caminho de ida e volta, ou seja, do emissor para o objeto e do objeto para o
receptor.
2

(2)

Especificação do Shield Ultrassônico HC‐SR04
O shield ultrassônico HC‐SR04, utilizado no protótipo, é capaz de detectar distâncias de 2
cm a 400 cm, com precisão de 3 mm. O shield inclui: um transmissor que, atua recebendo um
pulso elétrico de 10 μs, transformando em 8 pulsos ultrassônicos de 40 kHz; um receptor que é
um microfone sensível a ondas ultrassônicas; um circuito de controle.
De acordo com testes realizados pelo fabricante do shield, o ângulo de atuação é de
aproximadamente 30º, conforme ilustrado na Figura 4.

Figura 4 – Especificação do ângulo de detecção do shield ultrassônico HRC‐SR04.
Fonte: http://www.webtronico.com/documentos/HC‐SR04.pdf

Construção do Protótipo
Para construção do protótipo do sistema de detecção de obstáculos, foram realizados
testes iniciais com sensores infravermelho, com a finalidade de montagem de um protótipo mais
sensível, com mais de um sensor, tentando adaptar cada um, a uma posição mais adequada.
Entretanto, foi percebido que o sensor infravermelho utilizado, não apresentou respostas
adequadas, uma vez que sua sensibilidade ficava sujeita a iluminação, fosse natural ou de
lâmpadas fluorescentes. Um dos problemas detectados é que durante o dia, o sistema de
detecção ficava menos sensível, e à noite, este sistema melhorava, porém sofria problemas com
a radiação proveniente das lâmpadas. Tal sensor não se mostrou confiável quando os objetos
possuíam cores escuras, os quais absorviam a luz em vez de refletir como esperado, e ainda
ficava limitado a objetos opacos.
Com isso, foi definida a utilização do sensor ultrassônico, através do uso do shield HRC‐
SR04, por já ser consolidado como detector de distância, fazendo as adaptações necessárias para
a aplicação de detecção de obstáculos para deficientes visuais.
Para a realização do processamento dos sinais provenientes deste shield, foi utilizado o
Arduino Uno, que consiste em uma plataforma de prototipagem eletrônica open‐source, que
utiliza um microcontrolador ATmega328, além de um ambiente de programação próprio,
baseado nas linguagens de programação C/C++. A Figura 5 ilustra o circuito projetado para o
sistema de detecção, no qual o mesmo realiza a multiplexação dos sinais provenientes dos
sensores ultrassônicos, utilizando duas entradas digitais do Arduino.
O algoritmo básico para funcionamento do protótipo é apresentado na Figura 8.
Alterações podem ser aplicadas para inclusão de novos sensores e refinamento das distâncias,
mediante o aperfeiçoamento do projeto e o feedback dos usuários.

Figura 5 – Esquema da montagem Arduino UNO / HC‐SR04.

Figura 8 – Algoritmo para a implementação do protótipo.
3. RESULTADOS PRELIMINARES
Os primeiros resultados, obtidos com o desenvolvimento do protótipo do sistema de
detecção para deficientes visuais, mostraram‐se confiáveis para distâncias de 100 cm, distância
esta considerada adequada e suficiente para uma detecção segura de obstáculos, durante uma
caminhada natural. O protótipo foi projetado para ficar localizado à altura do abdômen, de forma
a ajudar na percepção de obstáculos localizados à frente do usuário, conforme é possível

observar na Figura 9. Entretanto, ao longo do período de testes, foi percebida a necessidade de
acrescentar mais sensores para detectar obstáculos nas laterais e diagonais, além de alturas mais
baixas, de forma a trazer uma segurança maior e evitar tropeços. Dessa forma, foi acrescentado
mais um sensor ultrassônico para ser utilizado em uma das mãos, a qual ficará fazendo uma
varredura mais ampla, fornecendo um ajuste fino na percepção dos obstáculos.

Figura 9 – Protótipo desenvolvido para o sistema de detecção para deficientes visuais.
Com relação à eficácia do protótipo, ele foi bastante bem recebido por uma portadora de
deficiência visual que nos auxiliou nos testes no IFPB, fornecendo informações sobre o que
deveria ser mantido e/ou modificado no projeto. Em geral, um bom incremento seria a adição de
sensores para identificação de obstáculos à altura da cabeça como galhos, placas, orelhões, etc.,
que está de acordo com alguns trabalhos já desenvolvidos anteriormente no qual se propõe a
utilização do sensor em óculos (CELESTINO & ABE, 2011) e (GONZATTO et al, 2009), além de
utilização de sensor óptico na altura da cintura (SILVA et al, 2009), ou ainda o uso de uma
bengala equipada com sensores (SILVA & RAMIREZ, 2012) e (SANTOS et al, 2012).
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dos primeiros resultados obtidos, foi possível realizar a aplicação do uso de
tecnologia para que pessoas com alguma deficiência, e neste caso específico, com deficiência
visual, possam ser inseridas socialmente, facilitando o seu dia‐a‐dia. Com opiniões obtidas de
uma portadora de deficiência visual, verificou‐se que o protótipo poderá melhorar a
acessibilidade destas pessoas.
Serão testadas novas arquiteturas físicas para a montagem dos sensores ultrassônicos,
além de testes com deficientes visuais, para aprimoramento do protótipo.
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RESUMO
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patologias
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(Support Vector Machine – SVM). Os resultados obtidos
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Frequency
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patologias
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vocais. Para a classificação dos sinais em patológico ou
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PRE‐DIAGNOSTIC OF LARYNGEAL PATHOLOGIES BY MEL CEPSTRAL ANALYSIS
ABSTRACT
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efficiency of the Mel‐cepstral analysis in the detection

or pathological the technique of machine learning,

of laryngeal pathologies. As the representative

through Support Vector Machines (Support Vector
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The obtained results

PRÉ‐DIAGNÓSTICO DE PATOLOGIAS LARÍNGEAS POR MEIO DE ANÁLISE MEL‐CEPSTRAL
INTRODUÇÃO
A produção da fala envolve basicamente três processos: a produção do som glótico pela
vibração das pregas vocais, seguida da ressonância e da articulação deste som, que ocorrem no
trato vocal supraglótico (BEHLAU, 2001).
Patologias na laringe têm aumentado muito nos últimos anos devido a hábitos sociais não
saudáveis – tabagismo e alcoolismo – e o abuso vocal. As técnicas tradicionais empregadas pela
comunidade médica ocorrem pela escuta da voz do paciente, cujo diagnóstico depende da
experiência do profissional ou pela inspeção direta das pregas vocais por meio de técnicas
laringoscopias, o que causa certo desconforto ao paciente (Godino‐Llorente et al., 2006).
A qualidade vocal é definida principalmente pela abertura da glote e pelos movimentos
(ondas mucosas) periódicos que definem a velocidade e o fluxo respiratório que vai chegar ao
trato vocal. Portanto, qualquer disfunção que possa existir nesses formadores afetará
diretamente o sistema fonatório. Quando a harmonia não é mantida, obtém‐se um som de má
qualidade para os ouvintes e emitido com dificuldade e desconforto para o falante. Fatores
ambientais e físicos podem interferir no padrão adequado da qualidade vocal (BOONE, 1996).
Técnicas baseadas em processamento digital de sinais de voz têm sido sugeridas para
serem empregadas como ferramenta auxiliar aos exames tradicionais, uma vez que podem ser de
menor custo ao paciente, e ainda permitem o compartilhamento remoto de prontuários, bem
como possibilitam uma segunda opinião por meio de redes de Telemedicina (GODINO‐LLORENTE
et al., 2006).
O sinal de voz pode ser considerado como o resultado da convolução do sinal de excitação
com a resposta de um sistema linear variante no tempo que representa o trato vocal. Medidas
tradicionais baseadas no modelo linear de produção da fala são empregadas considerando que a
voz seja produzida por um conjunto fonte‐filtro (laringe‐trato vocal) (COSTA, 2008).
Essencialmente, dois métodos paramétricos baseados no modelo linear para o
mecanismo de produção da fala humana têm sido considerados até então. O primeiro é obtido
da análise preditiva linear (Linear Predictive Coding – LPC) e o segundo é baseado na análise
cepstral (AGUIAR NETO et al, 2007a; AGUIAR NETO et al, 2007b; MARINAKI et al, 2004; PARSA &
JAMIESON, 2001; ROSA ET al, 2000; GAVIDIA‐CEBALLOS & HANSEN, 1996).
1. Análise Cepstral
A análise cepstral permite que o sinal de excitação e o sinal extraído do trato vocal sejam
estudados separadamente, ajudando na análise do comportamento das pregas vocais. Essa
análise é uma deconvolução que converte um produto de dois espectros na soma de dois sinais,
por meio da filtragem linear, visto que o sinal de voz, x(n), na Equação (1) é o resultado da
convolução da excitação (ex(n)) com a resposta do trato vocal (v(n)), eria útil separar ou
“deconvoluir” as duas componentes.

(equação 1)

A transformada de Fourier e funções logarítmicas são de grande importância na definição
da função chamada cepstro responsável pela decomposição do sinal de voz, dada por:
(equação 2)

Em que X(ejw) representa a transformada de Fourier do sinal. Aplica‐se a DFT em c(n) obtendo‐se:
(equação 3)

Assim, a análise cepstral do sinal de voz permite trabalhar com as componentes do sinal
correspondentes à excitação e as respectivas modificações introduzidas pelo efeito de
renossância no trato vocal, separadamente. O estudo das alterações na voz produzidas pelas
pregas vocais é, então, facilitada devido às suas propriedades homomórficas, que permitem a
separação das características do filtro do trato vocal do sinal de excitação. A análise cepstral
pode ser aplicada no projeto de codificadores de voz do tipo vocoders, análise de formantes e
detecção de frequência fundamental (O’SHAUGHNESSY, 2000).
A aplicação dessa técnica no estudo do sinal acústico de vozes alteradas poderia detectar
modificações no sinal de voz que se relacionem com as alterações laríngeas e,
consequentemente, identificar modelos para uma classificação, permitindo a obtenção de uma
ferramenta de diagnóstico não‐invasiva.
A partir da análise cepstral surgiu à análise mel cepstral, pela necessidade de se obter um
resultado mais preciso de estudos feitos em frequência, pois a percepção da frequência da
audição humana é diferente da frequência real. Os coeficientes mel‐cepstrais (Mel‐frequency
Cepstral Coefficients – MFCC) surgiram devido aos estudos na área de psicoacústica (ciência que
estuda a percepção auditiva humana), que mostraram que a percepção humana das frequências
de tons puros ou de sinais de voz não segue uma escala linear (COSTA, 2008). Foi desenvolvida
então uma escala mel, Equação (4), que correlaciona cada tom com uma frequência real com um
tom subjetivo medido. Dessa forma, pode‐se aperfeiçoar o estudo de reconhecimento de voz,
tendo em vista que a frequência utilizada será a frequência que o ouvido humano consegue
perceber.
(equação 4)

A diferença entre o cálculo dos coeficientes cepstrais e dos coeficientes mel‐cepstrais está
na aplicação de um banco de filtros digitais ao espectro real do sinal, antes da aplicação da
função logarítmica. Tais filtros não estão linearmente espaçados no domínio da frequência.
Para obtenção dos coeficientes mel‐cepstrais (MFCC), a partir dos coeficientes cepstrais,
deve‐se a seguir aplicar filtros digitais espaçados segundo uma escala acusticamente definida
(escala mel). Após o mapeamento das frequências acústicas para a escala de frequências
percebidas, pela Equação (4), é aplicado um banco de filtros espaçados linearmente no domínio
mel. Isso corresponde à aplicação de filtros digitais espaçados segundo a escala mel, no domínio
da frequência (ver exemplo na Figura 1).

Figura 1 – Banco de filtros digitais na escala mel (O’SHAUGHNESSY, 2000).

Na Figura 2 é ilustrado o processo de obtenção dos coeficientes mel‐cepstrais (DIAS,
2000).

Figura 2 – Processo de obtenção dos coeficientes mel‐cepstrais (DIAS, 2000).

O sinal de voz é pré‐processado (segmentação, janelamento e pré‐ênfase). Os coeficientes
mel cepstrais são obtidos a partir de cada janela do sinal, depois de realizados os seguintes
processamentos (ANDREÃO, 2001; COSTA, 2008):
 Cálculo do espectro de magnitude do sinal (|FFT|2);
 Aplicação do banco de filtros triangulares em escala mel;
 Cálculo do logaritmo da energia de saída de cada filtro. A aplicação do logaritmo é
necessária para a obtenção do cepstro. São utilizados geralmente 20 filtros de formato
triangular. No entanto, a quantidade de filtros é baseada na frequência de amostragem
(Fa) (3.ln(Fa)).
 Finalmente, o processo de obtenção dos coeficientes MFCC pode ser matematicamente
descrito por (O’SHAUGNESSY, 2000; GODINO‐LLORENTE, 2006; ANDREÃO, 2001)

(equação 5)

em que Nf é o número de filtros digitais utilizados, cmel(n) é o n‐ésimo coeficiente mel‐cepstral e
Sf(k) é o sinal de saída do banco de filtros digitais, dado por
(equação 6)

em que Wk(j) são as janelas de ponderação triangulares associadas às escalas‐mel e X(j) é o
espectro de magnitude da FFT de N pontos (O’SHAUGNESSY, 2000; GODINO‐LLORENTE, 2006).
2. Máquinas e Vetor de Suporte
A máquina de vetor de suporte é um método de aprendizagem elegante e altamente
fundamentado em princípios para o projeto de uma rede alimentada com uma única camada
oculta de unidades não‐lineares. O projeto da máquina depende da extração de um subconjunto
dos dados de treinamento que servem como vetores de suporte e, portanto representa uma
característica estável dos dados (HAYKIN, 2008).
A extração dos subconjuntos de treinamento e teste pode ser realizada fazendo uso da
técnica de validação cruzada, que consiste em particionar o conjunto de dados em subconjuntos
distintos de validação e treinamento, cujo objetivo é treinar a máquina e validar os resultados
obtidos.
Em sua forma básica as máquinas de vetor de suporte são classificadores lineares que
separam os dados em duas classes através de um hiperplano de separação. Um hiperplano ótimo
separa os dados com a máxima margem possível, que é obtida pela soma das distâncias entre os
pontos positivos e os pontos negativos mais próximos do hiperplano. Esses pontos são chamados
de vetores de suporte e estão circulados na Figura 3. O hiperplano é construído com base em
treinamento prévio em um conjunto finito de dados (VAPNIK, 1999).

Figura 3 ‐ Classificação de um conjunto de dados usando uma SVM linear (RODRIGUES et al 2007).

Considerando uma amostra de treino
, a equação de uma superfície de decisão
na forma de um hiperplano que realiza a separação é representada na Equação (5), onde x é o
vetor de entrada, w é um vetor ajustável e b é um bias que tem o efeito de aumentar ou diminuir
a entrada líquida da função de ativação, e é a resposta desejada corespondente.
(equação 7)
Podendo ser escrita da seguinte forma:
(equação 8)

Os pontos de dados particulares para os quais a primeira ou segunda linha da Equação (8)
é satisfeita com o sinal de igualdade, são chamados de vetores de suporte, são os pontos de
dados que se encontram mais próximos da superfície de decisão.
As SVMs lineares são eficazes na classificação de conjuntos de amostras linearmente
separáveis, porém apresentam alguns ruídos ou outliers. Nas SVMs não lineares, um espaço de
entradas não lineares pode ser transformado em um espaço de características no qual com alta
probabilidade os dados podem ser separados linearmente. Devido à alta complexidade do
processamento computacional é utilizada a função Kernel, sua principal utilidade é a simplicidade
nos cálculos e sua capacidade de representar espaços abstratos. Alguns dos Kernels mais
empregados são os Polinomiais, Sigmoidais e os Gausianos ou RBF (Radial‐Basis Function). Cada
um deles possuem parâmetros que devem ser definidos pelo usuário, como exemplo o Kernel
Sigmoidal que satisfaz as condições apenas para alguns valores de σ, que representa a largura do
hiperplano, ou espalhamento, dado pela função RBF, especificada pelo usuário (HAYKIN, 2001).
Para o núcleo do produto interno, será usada a função base radial dada por:
(equação 9)
O parâmetro C controla o compromisso entre a complexidade da máquina e o número de
pontos não‐separáveis, selecionado pelo usuário experimentalmente (HAYKIN, 2001).

MATERIAIS E MÉTODOS
Esse trabalho trata da aplicação de uma técnica de desenvolvimento de rotinas simples,
todas utilizando o software MATLAB. Os sinais processados durante todo trabalho fazem parte da
base de dados comercial: Disordered Voice Database, Model 4337, da Kay Elemetrics
amplamente empregada em trabalhos científicos internacionais, desenvolvida pelo
Massachusetts Eye and Ear Infirmary (MEEI) Voice and Speech Lab (KAY ELEMETRICS, 1994), essa
base de dados é constituída de 710 gravações de sinais vozes sendo 657 vozes patológicas e 53

vozes saudáveis, as gravações contém de 1 a 3 segundos da vogal sustentada /a/. Foram
utilizados 167 sinais de vozes distribuídos em 53 sinais normais (SDL), 44 sinais com edema de
Reinke (EDM), 18 sinais com nódulo (NDL) e 52 com paralisia nos nervos laríngeos (PRL).
As etapas da realização desse trabalho iniciaram‐se com o tratamento do sinal de voz,
nessa etapa foi realizada a pré‐ênfase do sinal, segmentação e janelamento, utilizando a janela
de Hamming. Depois, ocorreu a aquisição das características mel cepstrais, na qual foram
extraídos 12 coeficientes formando um vetor de características. Logo após, fez‐se a quantização
vetorial dos dados obtidos em uma matriz 64x12, sendo 64 o número de níveis do quantizador e
12 a ordem do coeficientes extraídos por segmento do sinal, a fim de minimizar os custos
computacionais. E por fim, foi feita a classificação utilizando SVM.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após o tratamento de cada sinal de voz, foi feita a concatenação das 53 vozes saudáveis,
transformando‐as em um único sinal. O mesmo procedimento foi aplicado aos 114 sinais
patológicos.
Os coeficientes mel‐cepstrais do sinal normal concatenado foram extraídos e quantizados,
assim como a do sinal patológico, resultando em uma matriz de características de ordem 64x12.
Na classificação foram analisados dois parâmetros: C e sigma, variando‐os
independentemente, segundo a Tabela 1. O valor que apresentar o melhor valor de acurácia será
empregado no classificador.
Tabela 1 – Variação dos Parâmetros C e sigma na SVM.

Parâmetro C Parâmetro sigma

Os valores do parâmetro sigma foram variados para analisar a confiabilidade da
classificação, usando‐se a média da acurácia de cada valor de sigma, que indica a precisão da
classificação, segundo o gráfico da Figura 5 Observou‐se que os melhores resultados foram
obtidos com a ordem do valor de sigma menor que 10, sendo a melhor acurácia obtida com

sigma = 1.

Figura 5 – Acurácia em relação a Sigma.

Já o parâmetro C foi avaliado a fim de melhorar os resultados obtidos de acordo com a
melhor resposta do parâmetro sigma (sigma = 1). Observou‐se (Figura 6) que esse parâmetro
melhora consideravelmente os maiores valores da acurácia para C > 1.

Figura 6 – Variação da Acurácia em relação a C.

CONCLUSÕES
Pelos resultados obtidos, com taxas de classificação acima de 95%, sugere‐se que a
técnica é bastante promissora na discriminação entre vozes saudáveis e vozes patológicas.
Espera‐se que a ferramenta possa vir a ser utilizada, efetivamente, para auxílio ao pré‐
diagnóstico de patologias laríngeas, bem como na avaliação de tratamentos terapêuticos e pós‐

cirúrgicos. Pretende‐se, como continuidade da pesquisa, avaliar o método na discriminação entre
patologias.
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RESUMO
Neste artigo é apresentada uma análise de
sinais de voz, através de escalogramas, obtidos por meio
da transformada wavelet contínua, a fim de distinguir
padrões diferenciáveis na disposição dos eventos nos
escalogramas obtidos. O método pode ser utilizado
como ajuda no pré‐diagnostico de patologias laríngeas,
como tratado neste trabalho, nódulos, edema de Reinke
e paralisia das pregas vocais. A wavelet chapéu
mexicana foi utilizada com escalas de 1 a 128 para

produzir os escalogramas e identificar as diferenças
entre os sinais saudáveis e afeatados por patologias
laríngeas. As características observadas tornam o
escalograma atrativo, padrões diferentes e claros
podem ser usados para caracterizar uma patologia
específica.
O método empregado apresenta‐se
promissor como uma ferramenta de auxílio ao
diagnóstico de patologias laríngeas e acompanhamento
terapêutico.

PALAVRAS‐CHAVE: pré‐diagnóstico de patologias laríngeas, escalograma, transformada wavelet contínua.

LARYNGEAL PATHOLOGY PRE‐DIAGNOSTIC BASED ON WAVELET ESCALOGRAMA

ABSTRACT
In this article an analysis of speech signals is
provided through scalograms obtained by means of the
continuous wavelet transform, in order to distinguish
the distinguishable patterns in obtained scalograms
events. The method can be used as an aid in the pre‐
diagnosis of laryngeal diseases, as discussed in this
paper, nodules, Reinke's edema and vocal fold paralysis.
The Mexican Hat wavelet was used with scales 1‐128

scalograms to produce and identify the differences
between healthy and laryngeal pathologies affected
signals. These characteristics make scalogram attractive,
so that different patterns can be used to characterize a
specific pathology. The method is presented as a
promising tool for the diagnosis of laryngeal diseases
and therapeutic monitoring.

KEY‐WORDS: pre‐ diagnosis of laryngeal pathology, scalogram, continuous wavelet transform.

PRÉ‐DIAGNÓSTICO DE PATOLOGIAS LARÍNGEAS BASEADO EM ESCALOGRAMA WAVELET
1 INTRODUÇÃO
A voz é produzida no trato vocal e é resultado da integração entre a fonação e a
ressonância. É, portanto, um atributo peculiar ao ser humano e, além dos aspectos fisiológicos,
funciona como um veículo de expressão da personalidade, das emoções e até mesmo do estado
psico‐emocional do indivíduo. Assim sendo, a voz é uma manifestação com base psicológica, mas
de sofisticado processamento muscular (BEHLAU, 2001).
Não existem definições exatas ou aceitáveis sobre as características da voz normal, de
modo que não há padrões ou limites definidos a este respeito (CASPER e COLTON, 1996). A
avaliação fonoaudiológica é um instrumento eficaz para a análise dos distúrbios vocais que está
relacionada a processos patológicos que afetam a produção da voz, geralmente envolvendo as
dobras vocais e a mucosa laríngea, causados por fatores orgânicos ou funcionais. A avaliação
vocal tem sido, ao longo das décadas, tema de constante aperfeiçoamento, tanto na
Fonoaudiologia quanto na Otorrinolaringologia e na Cirurgia de Cabeça e Pescoço (NERM et al,
2005). As avaliações fonoaudiológicas da voz mais utilizadas são a avaliação perceptivo‐auditiva,
subjetiva e a análise acústica.
A análise acústica do sinal de voz pode ser empregada para auxílio ao pré‐diagnóstico e
acompanhamento fonoterápico das doenças da laringe que acometem as dobras vocais. É uma
técnica não‐invasiva, na qual, a partir da voz gravada do paciente, é possível, utilizando técnicas
de processamento digital de sinais, extrair e analisar características e parâmetros do sinal de voz.
Por meio do estudo desses parâmetros e características é possível fazer um modelamento
acústico da patologia em estudo (COSTA, 2008).
A detecção precoce de patologias laríngeas aumenta significativamente a eficácia do
tratamento. Para auxiliar o diagnóstico médico, técnicas de processamento digital de sinais
podem ser usadas para avaliar a qualidade vocal, através da análise acústica, que podem junto
com as técnicas convencionais clínicas, melhorar o diagnóstico e o tratamento. Além disso,
diminui desconforto para o paciente, gerando uma avaliação quantitativa dos critérios de
avaliação da qualidade da voz e possibilitando o desenvolvimento de sistemas automáticos de
auxílio ao diagnóstico por computador com baixo custo (PARRAGA, 2002).
Diversos trabalhos, na literatura recente, empregam as wavelets como extratores de
características na discriminação entre vozes saudáveis e patológicas (KUKHARCHIK et al, 2007;
FONSECA et al, 2007; NAYAK, 2005; JO e KIM, 1998). Neste artigo, é apresentada uma nova
ferramenta para pré‐diagnóstico de patologias laríngeas baseado em escalogramas wavelet.
A análise da variação do espectro do sinal neste trabalho é feita por meio do escalograma,
ou seja, utilizando a transformada wavelet contínua. O escalograma difere do espectrograma
pela capacidade de variação da resolução utilizada de acordo com a frequência analisada, capaz
de utilizar janelas de tempo pequenas nas altas frequências e maiores janelas nas frequências
mais baixas. Essa capacidade de multirresolução faz do escalograma uma ferramenta eficaz na
análise dos sinais de voz (PENG e CHU, 2004).

Na Seção 2 são apresentados todos os conceitos teóricos utilizados, como as patologias
laríngeas e seus efeitos na voz, assim como uma breve revisão da transformada wavelet contínua
e dos escalogramas. Na Seção 3 descreve‐se a base de dados e a metodologia empregada. Os
resultados e discussão na Seção 4 e, por fim, na Seção 6, as conclusões.
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 PATOLOGIAS LARÍNGEAS

Maus hábitos, como o tabagismo e o consumo excessivo de álcool, além do abuso vocal
são as causas principais das patologias mais comuns da laringe como pólipos, nódulos, cistos e
edemas de Reinke, que são patologias das dobras vocais (COSTA, 2008).
A voz é uma das expressões mais fortes da personalidade humana. Na Figura 1 estão
ilustradas as laringes de uma pessoa com voz considerada normal e de vozes afetadas por
nódulos vocais, edema de Reinke e por paralisia nas pregas vocais. Uma voz é considerada
normal quando não há esforço na sua produção, como mostrado nas dobras vocais da Figura 1a.
Quando a harmonia não é mantida, obtém‐se um som de má qualidade para os ouvintes e
emitido com dificuldade e desconforto para o falante. Fatores ambientais e físicos podem
interferir no padrão adequado da qualidade vocal (BOONE, 1996).

Figura 1 – a) Dobras vocais saudáveis (VIEIRA, 2011); b) Nódulos vocais (KUHL, 1982); c) Dobras
vocais com edema de Reinke (KUHL, 1982); d) Dobras vocais com paralisia lateral esquerda
(VIEIRA, 2011)
Quanto aos sinais acústicos, é importante lembrar que a voz é produzida por movimentos
das dobras vocais interrompendo o fluxo de ar regressivo. Os movimentos das dobras são
controlados pelas características biomecânicas das próprias dobras vocais, pela magnitude da
pressão de ar abaixo das dobras e por seu controle neural. A patologia pode afetar tais
movimentos interferindo em quaisquer dessas variáveis (PARRAGA, 2002).
A frequência fundamental da fala e suas variações, a extensão fonatória, as perturbações
na amplitude, ruído espectral e o tempo de fonação, são alguns dos sinais acústicos que podem
ser medidos e a partir dos quais é possível avaliar a qualidade vocal e a presença de patologia. A
presença de patologia pode afetar a frequência fundamental (pitch), fazendo com que homens e
mulheres produzam uma frequência excessivamente elevada ou baixa, respectivamente, ou seja,
fora dos valores médios usuais para o sexo (COSTA, 2008).
Entre as patologias da laringe, que afetam particularmente as dobras vocais, as

destacadas nesse trabalho serão: nódulos vocais, edemas de Reinke e paralisia.
2.1.1 NÓDULOS VOCAIS

Nódulos vocais são protuberâncias bilaterais crônicas na extremidade livre e superfície
inferior das dobras vocais membranosas, é ilustrado na Figura 1b. Eles interferem na produção da
voz (KUHL, 1982) e são as lesões benignas das dobras em todas as faixas etárias. Os nódulos
interferem na vibração normal e provocam rouquidão, soprosidade e perda do alcance da
frequência, especialmente nas frequências mais altas.
A massa aumentada dos nódulos nas dobras vocais contribui para uma altura de voz mais
grave e maior periodicidade (julgada como rouquidão). Isso leva a um tipo de voz soprosa,
monótona, que, muitas vezes, parece carecer de ressonância apropriada. As características
acústicas do nódulo apresentam jitter (oscilações em torno da frequência fundamental da voz) e
shimmer (perturbação da frequência fundamental, mas relacionada à amplitude da onda sonora,
ou intensidade da emissão vocal) elevados. Outro fato são as evidências de ruído no espectro, de
cuja intensidade depende a severidade da rouquidão e o tamanho da lesão (PARRAGA, 2002).
2.1.2 EDEMA DE REINKE

O edema de Reinke caracteriza‐se pelo aumento e inchaço das dobras vocais e pelo
acúmulo de líquido ou material gelatinoso na camada superficial da lâmina própria (espaço de
Reinke), como mostrado na Figura 1c (KUHL, 1982). As dobras vocais aumentam muito de volume
modificando completamente a anatomia glótica (KUHL, 1982; PARRAGA, 2002). Há uma redução
da frequência fundamental, pois ocorre uma redução da onda superficial da mucosa e da
amplitude na vibração das pregas vocais.
A voz é rouca e baixa, de modo que a paciente do gênero feminino desenvolve uma voz
masculinizada, quando o edema de Reinke é severo, as grandes bolsas de líquido podem oscilar
para dentro e para fora, produzindo uma qualidade rouca, obstrutiva e roncada durante o sono
(BENJAMIN, 2000). No edema de Reinke de longa data, alguns pacientes sofrem de disfonia que,
diferente de qualquer tumor benigno de dobras vocais, é de um timbre mais baixo, como
produzido por dobras vocais mais flácidas.

2.1.3 PARALISIA

Paralisia é a disfunção neural que imobiliza as pregas vocais, mostrado na Figura 1d. A
prega vocal pode ser paralisada na posição mediana ou lateral. Não há queixa quando a prega
vocal paralisada é mediana, pois o fechamento da glote é geralmente completo. Porém,
comumente a prega vocal é paralisada na posição lateral, resultando em soprosidade e
rouquidão. Como o fechamento da glote é incompleto, o indivíduo também pode sofrer de
problemas de deglutição e tosse (VIEIRA, 2011).

Para a paralisia unilateral os sintomas perceptivos são a soprosidade e a rouquidão,
podendo haver diplofonia. Na paralisia bilateral do tipo adutor ocorrerá soprosidade severa ou
afonia, mas uma voz quase normal na do tipo abdutor. Podendo haver maior aperiodicidade
(jitter e shimmer), extensão de frequência reduzida, níveis de ruídos elevados e uma extensão de
intensidade vocal reduzida (PARRAGA, 2002).

2.2 TRANSFORMADA WAVELET CONTÍNUA E O ESCALOGRAMA

Os coeficientes da transformada wavelet contínua (CWT) de uma função
finita são obtidos pela Equação (1) (PENG, CHU e HE, 2002).

de energia
(1)

Em que o asterisco representa o conjugado complexo e
geradas pela dilatação e translação da wavelet mãe
HE, 2002).

consiste nas wavelets filhas

, definida na Equação (2) (PENG, CHU e
(2)

A variável

representa o parâmetro da escala,

os dois variam continuamente. O fator
transformada (PENG, CHU e HE, 2002).

o parâmetro do tempo ou translação, e

é utilizado para garantir a preservação de energia da

A transformada wavelet é uma transformação linear cujo modelo físico é utilizar uma
para
série de funções oscilando com diferentes frequências como funções janela
examinar e transladar o sinal
. Apesar de similar à transformada de Fourier de curta duração
(STFT), possui uma diferença fundamental, que é a resolução tempo‐frequência, na STFT essa
resolução é contínua, na transformada wavelet, para altas frequências existe uma baixa
resolução temporal. Essa habilidade adaptativa da wavelet reforça seu importante papel no
campo de auxílio a diagnósticos (PENG e CHU, 2004).
Na interpretação física, o módulo dos coeficientes da transformada wavelet mostra como
a energia do sinal varia com o tempo e com a frequência. Para aplicações na engenharia, a raiz
quadrada do módulo da CWT é conhecida como escalograma que é definido na Equação (3)
(PENG e CHU, 2004).
(3)

O escalograma que é o espectograma baseado em wavelet pode ser visto como um
padrão de cores em duas dimensões. Na CWT os coeficientes wavelet são calculados para
mínimas mudanças de translação, assim como mudanças do parâmetro escala. Assim, a

intensidade da cor de cada pixel do escalograma é calculada separadamente e o padrão de cores
resultante contém informações sobre o tamanho e a localização de eventos no domínio do
tempo (CHUI, 1992).
O padrão do escalograma obtido também depende da wavelet mãe escolhida, sinais
biológicos geralmente exibem na sua distribuição de cores padrões de autossimilaridade, e a
wavelet que é semelhante ao seu formato irá retornar os melhores resultados em termos de
claridade e distinção dos padrões. Nesse trabalho a análise é baseada na wavelet Chapéu
Mexicano, mostrada na Figura 2, que revela bons resultados comparados com outras wavelets
(NAYAK et al, 2005).

Figura 2 –Função Chapéu Mexicano
A função wavelet chapeu mexicano é definida na Equação (4), como:
(4)

3 MATERIAIS E MÉTODOS
3.1 BASE DE DADOS

Os sinais utilizados neste trabalho são parte da base de dados comercial: Disordered Voice
Database, Model 4337, da Kay Elemetrics gravada pelo Massachusetts Eye and Ear Infirmary
(MEEI) Voice and Speech Lab (KAY ELEMETRICS, 1994). Essa base de dados foi construída para
auxiliar a análise perceptiva de vozes desordenadas, tanto para aplicações clínicas, quanto para
pesquisa, e é amplamente utilizada internacionalmente em diversos trabalhos relacionados à
análise acústica de sinais de voz. Neste trabalho, foram processados 53 sinais de vozes normais,
18 sinais com nódulo, 44 sinais com edema de Reinke e 52 com paralisia nos nervos laríngeos.
As vogais sustentadas e algumas consoantes sonoras distorcem‐se mais facilmente na
presença da patologia do que outros sons produzidos no trato vocal. Dessa forma, são utilizadas
para validar sistemas de detecção automática de sinais de vozes patológicas (KUKHARCHIK,
2007). Todos os sinais utilizados, nesta pesquisa, são da vogal sustentada /a/ com duração de 1 a
3 segundos, gravados em um ambiente controlado e amostrados a taxas de 25 kamostras/s, com
resolução de 16 bits/amostra.
3.2 METODOLOGIA

Neste trabalho foram obtidos os escalogramas para cada sinal de voz da base de dados,
através do software MATLAB versão 7.12, aplicando a CWT utilizando a wavelet chapéu mexicano

com valores de escalas de1 a 128. Depois, foram calculadas as respectivas frequências
representadas em cada escala a partir da seguinte equação (5),
(5)

em que representa a frequência correspondente à escala , representa a frequência central
da wavelet mãe utilizada e o período de amostragem do sinal de voz analisado. As menores
escalas representam as componentes de maior frequência e as maiores escalas, as de menor
frequência (NAYAK et al, 2005). Assim, foram obtidos os gráficos tempo‐frequência.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos neste trabalho são os gráficos dos escalogramas obtidos no
software MATLAB para cada sinal de voz da base de dados, que permitem a observação da
existência de padrões diferenciados de acordo com a influência da patologia na produção da voz.
Na Figura 3 está ilustrado o escalograma de um sinal de voz com variabilidade considerada nos
padrões de normalidade. Podem ser observados os componentes de pitch (frequência
fundamental, correlato perceptual) nas escalas, frequências médias, como indicado pela linha
azul da figura, de forma organizada e sem alteração do padrão wavelet.

Figura 3 – Escalograma de sinal de voz dentro da variedade normal
Na Figura 4 há a ilustração do escalograma de um sinal da base de dados com nódulos
vocais. Apresenta‐se, no gráfico, perda de alcance nas frequências mais altas. O aspecto
rouquidão, característica que representa maior atividade nas frequências mais baixas, pode ser
visualizado no escalograma.

Figura 4 – Escalograma de sinal de voz com nódulos vocais
Na Figura 5 está mostrado o escalograma de um sinal de voz que afetado pela presença
de edema de Reinke como patologia laríngea. Como discutido anteriormente, há uma diminuição
da frequência fundamental, na presença desta patologia. Dessa forma, a maior parte da energia
deve se apresentar em frequências mais baixas, como pode ser observado no padrão do
escalograma a seguir. Além disso, um padrão regular dos balões que representam as pregas
vocais, representando um pitch bem determinado em frequências menores que à variabilidade
normal, porém com uma alta energia distribuída neles, como esperado.

Figura 5 – Escalograma de sinal de voz com edema de Reinke
Na Figura 6 está ilustrado o escalograma um sinal de voz que apresenta paralisia da prega
vocal. Não se identifica um pitch bem definido e o padrão da figura é irregular, devido ao
fechamento incompleto da glote. Há menos intensidade vocal, demonstrada pela pouca energia
no padrão mostrado e sua maior energia se apresenta nas frequências mais baixas, como
esperado.

Figura 6 – Escalograma de sinal de voz com paralisia das pregas vocais
CONCLUSÃO

Neste artigo foram obtidos escalogramas através da transformada wavelet contínua.
Esses escalogramas foram empregados como ferramenta visual para auxílio na detecção de
patologias laríngeas. Informações, como pitch, variação do pitch, concentração de energia, ruído
glotal, diferença na duração dos pulsos glotais que se caracteriza por padrões repetitivos de
duração variável, podem ser observados pelo escalograma. Dessa forma, escalograma pode se
tornar uma ferramenta real para ser aplicada no apoio ao diagnóstico de patologias laríngeas.
Como continuidade do trabalho, serão extraídos parâmetros discriminativos dos escalogramas
como o pitch, sua variabilidade, ruído glotal, duração do pulso glotal, entre outros, para que
possam ser aplicados a um sistema automático de classificação de apoio ao diagnóstico.
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RESUMO
O presente trabalho trata da aplicação de um novo
método de segmentação de imagens do ventrículo
esquerdo baseado na técnica de Otsu. O método utiliza
inicialmente uma técnica que isola o ventrículo
esquerdo de regiões extracardíacas em uma área
retangular mínima. Este processo viabiliza o uso da
técnica de Otsu, uma vez que a imagem resultante do
processo de isolação possui um histograma bimodal.
Utilizamos um banco de imagens disponibilizadas na

WEB para avaliar o desempenho do método proposto.
Para comparar os resultados da segmentação utilizamos
como referência, imagens segmentadas manualmente
por um especialista da área. Desta forma foi possível
verificar, tanto visualmente quanto quantitativamente o
desempenho da técnica proposta.

PALAVRAS‐CHAVE: segmentação, método de Otsu, ventrículo esquerdo, SPECT

NEW SEGMENTATION METHOD OF LEFT VENTRICLE IMAGES BASED ON OTSU TECHNIQUE
ABSTRACT
This paper deals with the application of a new method
of image segmentation of the left ventricle based on the
Otsu technique. At first the method uses a technique
that isolates the left ventricle of the extracardiac regions
in a minimum rectangular area. This process enables the
use of the Otsu technique, since the resulting image
from the isolation process has a bimodal histogram. We

use an image database available on the web to evaluate
the performance of the proposed method. We use
manually segmented images by an expert in the area, to
compare the results of the segmentation, which could
be verified both visually and quantitatively the
performance of the proposed technique.

KEY‐WORDS: segmentation, Otsu method, left ventricle, SPECT

NOVO MÉTODO DE SEGMENTACAO DE IMAGENS DO VENTRÍCULO ESQUERDO BASEADO
NA TÉCNICA DE OTSU
INTRODUÇÃO
A segmentação é geralmente a primeira etapa do pré‐processamento de imagem
onde objetos são extraídos da imagem original para uma posterior análise. O processo de
segmentação de imagens, portanto, consiste na subdivisão de uma imagem em regiões
distintas, levando‐se em consideração duas propriedades básicas da imagem;
descontinuidade e similaridade.
Uma das primeiras abordagens a ser utilizada foi a segmentação manual, porém
este procedimento demanda bastante tempo e é sujeito a variações de operador para
operador. Tendo em vista essas dificuldades, algumas técnicas de segmentação
automática foram desenvolvidas (1,3‐5). Estes algoritmos automáticos de segmentação
podem ter baixo desempenho quando as imagens têm baixa relação sinal‐ruído ou
possuem características próprias, como por exemplo, imagens com histograma
multimodal, que as tornam incompatíveis com a aplicação de alguns métodos totalmente
automáticos de segmentação.
Nos últimos anos vários estudos vem sendo realizados na área de extração de
contornos e crescimento de regiões, visando aprimorar o processamento de segmentação
automática de imagens [2].
Este trabalho propõe um novo método de segmentação de imagens do ventrículo
esquerdo baseado no método de Otsu [3]. O método proposto isola automaticamente o
ventrículo esquerdo (VE) em uma imagem cintilográfica do miocárdio, permitindo a
aplicação da técnica de segmentação de Otsu na imagem resultante. Utilizamos uma base
de imagem disponibilizada na WEB (http://lad.dsc.ufcg.edu.br/spect) composta de 103
pacientes para avaliar a aplicação da técnica. Para avaliar os resultados da segmentação
da técnica proposta, utilizamos os resultados de uma segmentação manual realizada por
um especialista com larga experiência na área de processamento de imagens médicas.
Desta forma foi possível comparar visualmente as imagens segmentadas manualmente
com as imagens segmentadas com a técnica proposta e também comparar estes
resultados quantitativamente utilizando a análise do Erro Médio Quadrático (EMQ) para
correlacionar a imagem obtida automaticamente com a imagem referente à observação
humana.
Método de Otsu
O método de Otsu é aquele que busca um valor de limiar que minimize a
variância entre duas classes nos níveis de cinza da imagem. A técnica de Otsu produz bons
resultados quando o histograma da imagem original tem dois picos distintos (histograma

bimodal), um pertencente ao fundo (background), e o outro pertencente ao primeiro
plano ou objeto (foreground). O limiar de Otsu é encontrado a partir de uma varredura de
toda gama dos valores dos pixels da imagem até que a variância entre classes atinja seu
valor mínimo. Como definido, o limiar determinado pelo método de Otsu é mais
influenciado pela classe que tem a maior variância, seja ele o background ou o foreground.
Portanto, o método de Otsu pode criar resultados abaixo do ideal quando o histograma da
imagem tem mais do que dois picos (imagens multimodais) ou se uma das classes tem
uma grande variância.
Portanto, a técnica abordada por Otsu pesquisa o histograma da imagem para
achar um limiar que “binariza” a imagem em duas classes, uma classe com o background
com média µ0 e outra classe com o foreground com média µ1. Os subscritos “0” e “1”
denotam background e foreground respectivamente.
Quando apenas um limite é selecionado para uma determinada imagem, o
threshold é global para toda a imagem. Desta forma se supõe que a imagem tem um
histograma bimodal e, portanto, o objeto pode ser extraído do fundo por uma operação
simples, que compara os valores dos níveis de cinza da imagem com um valor de threshold
T. A idéia é aproximar o histograma de uma imagem por duas funções gaussianas e
escolher o limiar de forma a minimizar a variância entre classes.
Para a determinação deste limiar, considere o histograma de uma imagem f(x,y).
Seja T o nível de cinza que estabelece a separação ótima entre as classes background e
foreground.
Seja Q0 a probabilidade do nível de cinza k ser da classe background (classe “0”) e
Q1 a probabilidade do nível de cinza k ser da classe foreground, (classe “1”), dados pelas
Equações 1 e 2.
equação (1)

equação (2)

Utilizando o fato que o histograma é aproximado por duas funções gaussianas, as
variâncias individuas de cada classe podem ser obtidas pelas Equações 3 e 4.

equação (3)

equação (4)

A variância entre classes (σ²c) pode ser obtida pela Equação 5.
equação (5)
Após o cálculo da variância entre classes obtêm‐se o limiar ótimo utilizando a
equação 6.
equação (6)

A imagem, portanto, pode ser binarizada da seguinte forma, equação 7:
equação (7)
Portanto, todos os pixels com valores superiores ao limiar “T” passarão a ter valor
“1” e os pixels iguais ou inferiores a “T” passarão a ter valor “0”, formando assim uma
imagem binarizada (imagem binária).
MATERIAIS E MÉTODOS
Pré‐segmentação da Imagem
Utilizamos uma base de dados de exames de cintilografia miocárdica, composta
por 103 pacientes, para avaliar o desempenho do algoritmo.
Como as imagens adquiridas no exame de cintilografia miocárdica apresentam
regiões extracardíacas com elevada captação do material radioativo, como mostra a
Figura 1 , na qual o fígado e o intestino aparecem com captação do radiofármaco superior
ao do ventrículo esquerdo, se torna difícil à aplicação das técnicas de segmentação
convencionais.

Figura 1 ‐ Fígado e intestino com captacao do radiofármaco superior ao ventrículo
esquerdo
Portanto, para efetuar a segmentação automática do miocárdio, utilizamos a
seguinte metodologia:






Determinação dos cortes transversos ao tórax do paciente;
Determinação dos valores máximos de contagem de cada corte;
Levantamento da curva dos valores máximos de contagem;
Determinação dos planos que contêm o ventrículo esquerdo;
Segmentação dos planos utilizando a técnica de Otsu.

Utilizamos à transformada de Radon [6], para determinar os cortes transversos
(seções transversais) ao tórax do paciente.
Estes cortes mostram fatias do tórax do paciente, as quais, dentro de uma
determinada faixa, resultam em imagens quase exclusivas do ventrículo esquerdo. Estas
imagens são compatíveis com o uso da técnica de segmentação por limiar.
Para a determinação automática das fatias que contêm imagens do ventrículo
esquerdo, utilizamos os valores máximos de contagem dos pixels de todos os cortes em
questão (64 cortes). Estes valores de contagem são proporcionais aos níveis de cinza da
imagem. Portanto, para cada plano, foi determinado o pixel com maior valor de contagem
e gerada uma curva destes valores máximos em função dos planos, Figura 2.
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Figura 2 ‐ Valores máximos de contagem dos Pixels x Planos. A “seta” indica o pico do VE o qual
está contido entre os planos 20 e 35.
A “seta” na Figura 2 indica o pico formado pelos cortes transversais que contêm pixels do
VE. Portanto, para a determinação dos planos que contêm o ventrículo esquerdo, desenvolveu‐se
um algoritmo que calcula o plano inicial e o plano final, ou seja, a faixa que compreende o
ventrículo esquerdo entre os planos da curva. No exemplo da Figura 2 o VE está contido entre os
planos 20 e 35 da curva.
O método de segmentação descrito por Alves et al [1], utilizado no trabalho, determina
que seções transaxiais do VE sejam isoladas do resto da imagem, em uma área retangular
mínima. Cortes transversais foram usados para delimitar um intervalo que contém todos os pixels
do ventrículo esquerdo, excluindo os pixels acima e abaixo da localização do coração.
O mesmo procedimento foi utilizado para os cortes sagitais e coronais, ou seja, curvas
dos valores máximos dos pixels em função dos seus respectivos planos foram geradas, para
excluir os pixels à direita e à esquerda do coração (cortes sagitais) e os pixels à posterior e à
anterior do coração (cortes coronais), formando deste modo uma área retangular. Assim, neste
método uma área retangular mínima, cuja maioria dos pixels que pertencem ao VE, foi definida,
Figura 3.
Desta forma o histograma da imagem se torna bimodal o que permite a aplicação do
método de segmentação de Otsu.

Figura 3 ‐ Ventrículo esquerdo isolado em uma área retangular mínima dada pelos cortes
transversais, sagitais e coronais
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A técnica de segmentação proposta foi aplicada no grupo de 103 pacientes onde
obtivemos o VE segmentado e comparado visualmente e quantitativamente com a segmentação
manual. A técnica de Otsu foi aplicada após o VE ser separado das regiões extracardiácas como o
fígado e intestino em uma área retangular.
Para comparar quantitativamente os resultados da técnica proposta com a segmentação
realizada manualmente, utilizamos o EMQ para estimar quantitativamente às diferenças entre a
segmentação manual (padrão) e a técnica proposta.
Obtivemos como resultado da comparação quantitativa para o grupo de 103 pacientes os
valores de 6,02% e 1,34%, média e desvio padrão respectivamente do EMQ encontrado entre as
imagens segmentadas manualmente e as imagens segmentadas pela técnica proposta. As
imagens da Figura 4 ilustram alguns destes resultados. As imagens pertencem ao paciente
número 007 do banco de dados da WEB, referente à fase de esforço do exame de cintilografia
miocárdica.

(a)

(b)

Figura 4 ‐ Ventrículo esquerdo segmentado manualmente (a) e pela técnica proposta (b)
Como resultado da comparação entre a segmentação manual e o método proposto,
encontramos, para este caso, um EMQ de 6,88%. Este erro representa as diferenças no processo
de segmentação entre as técnicas tomando como referência a segmentação manual.
CONCLUSÕES
Este trabalho apresentou um método de segmentação baseado na técnica de
segmentação de Otsu para ser aplicado em imagens cintilográficas do VE. O método inicialmente
isola o VE em uma área retangular mínima, tornando possível a aplicação na técnica de Otsu com
bons resultados. Isto se deve ao fato de que a imagem resultante do VE, isolado das regiões
extracardíacas, tem um histograma bimodal (histograma com dois picos) e neste caso a técnica
de Otsu é muito eficiente. Utilizamos as imagens segmentadas manualmente para avaliar o
desempenho do método proposto e tanto a análise visual quanto os valores do EMQ entre o
método proposto e a segmentação manual foram satisfatórios.
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