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Título: Processamento morfológico automático da zona avascular foveal em imagens de fundo de
olho
Resumo: A retina

é a única parte do organismo onde é possível visualizar a estrutura
vascular diretamente, sem a necessidade de exames radiológicos, intervenções
cirúrgicas ou outros métodos invasivos. A partir de diversos equipamentos e
métodos de aquisição, imagens de alta resolução podem ser obtidas para
exames laboratoriais. Este projeto consiste na pesquisa e desenvolvimento de
algoritmos para a segmentação e caracterização da zona avascular foveal em
imagens de fundo de olho, obtidas sem injeção de contraste, com o propósito
de produzir dados estatísticos para um conjunto de pacientes (com e sem
patologias), auxiliar a análise deste tipo de estrutura por especialistas, permitir
o acompanhamento de sua morfologia com base na evolução de um
tratamento, além contribuir com diagnósticos médicos para prevenção da
perda de acuidade visual.
Maiores detalhes no arquivo em anexo ou no seguinte link:
https://www.inf.ufsc.br/~alexandre.silva/docs/pes/silva15proj.pdf
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