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Resumo

A aterosclerose é a principal causa de morte no mundo. Trata-se de uma doença cardio-
vascular caracterizada pelo acúmulo de liṕıdeos e células inflamatórias dentro das paredes de
artérias. No Brasil, mais de 30% de todas as mortes se devem a doenças cardiovasculares. A
espessura ı́ntima-média carot́ıdea, obtida a partir de imagens de ultrassonografia, pode ser uma
estimativa precoce à aterosclerose. Este exame é rápido, seguro e não-invasivo, além de ser re-
produt́ıvel e com relativo baixo custo. Neste contexto, este projeto, com base em algoritmos de
processamento de imagens e técnicas de morfologia matemática, consiste em automaticamente
aferir a espessura individual das subcamadas (́ıntima e média) e sugerir descritores para artérias
carótidas em indiv́ıduos brasileiros e, com base em métodos de aprendizagem de máquina, ava-
liar a relação destas medidas e atributos com fatores de risco cardiovascular.

Palavras-chave: análise de imagens médicas, espessura ı́ntima-média carot́ıdea, marcadores de
aterosclerose, morfologia matemática, descritores de forma e textura, aprendizagem de máquina

1 Descrição do problema

A doença cardiovascular aterosclerose é a principal causa de morte no Brasil (Ribeiro et al., 2016) e
no mundo1, sendo caracterizada pelo acúmulo de liṕıdeos e célula inflamatórias dentro das paredes
de artérias de médio e grande calibre (Ross, 1999; Hansson, 2005). O exame de ultrassonografia na
região do pescoço para determinação da espessura ı́ntima-média (EIM) carot́ıdea pode ser um mar-
cador precoce à aterosclerose, com a vantagem de ter custo relativamento baixo, ser rápido, seguro,
não-invasivo e reprodut́ıvel. Porém seu significado cĺınico ainda é desconhecido (Junior, 2017).
Neste contexto, este projeto, com base em algoritmos de processamento de imagens e técnicas de
morfologia matemática, consiste em automaticamente mensurar a espessura individual das subca-
madas (́ıntima e média) de artérias carótidas em indiv́ıduos brasileiros e, com base em métodos de
aprendizagem de máquina, avaliar a relação destas medidas com fatores de risco cardiovascular e
marcadores de inflamação relacionados à aterosclerose.

Espessura ı́ntima-média carot́ıdea

Indiv́ıduos com aterosclerose subcĺınica (sem sintomas) devem ser preferencialmente identificados
em um estágio inicial, de modo que medidas preventivas possam ser iniciadas (Alsheikh-Ali et al.,
2010). O desenvolvimento de aterosclerose ocorre durante décadas, e tem-se considerado que um dos
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alexandre.silva@inf.ufsc.br

1Top 10 causes of death worldwide (January 2017): http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/en/

1

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/en/


primeiros estágios detectáveis de aterosclerose é o espessamento da parede arterial (van den Oord
et al., 2013). Os primeiros resultados de boa correlação entre duas linhas ecogênicas paralelas, da
ultrassonografia bidimensional (modo-B), em tempo real, com a EIM aferida ao exame patológico,
foram descritos (Pignoli et al., 1986). Subsequentemente, diversos laboratórios validaram o uso do
ultrassom para avaliar a EIM e demonstraram que esta medida é altamente reprodut́ıvel (Greenland
et al., 2000). Vários estudos transversais demonstraram associações entre a EIM da artéria carótida
comum e fatores de risco cardiovascular, como hipertensão arterial, tabagismo, hipercolesterolemia,
diabetes e obesidade (Qu and Qu, 2015; Kianoush et al., 2017). De maneira similar, aumentos na
EIM carot́ıdea se associam com a presença de doença cardiovascular aterosclerótica (Greenland
et al., 2000). Além disto, a EIM carot́ıdea é um preditor de doença aterosclerótica coronária
e de eventos coronários e cerebrovasculares (van den Oord et al., 2013; Greenland et al., 2000).
Estima-se que cada aumento de 0,1 mm na EIM carot́ıdea se associa com elevações de 15% e
17% no risco de infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral, respectivamente (van den Oord
et al., 2013). Com base nestes dados e por causa do fácil acesso anatômico, relativo baixo custo,
reprodutibilidade e rapidez do exame, a EIM carot́ıdea avaliada por ultrassonografia bidimensional
é o exame não invasivo mais utilizado como medida de aterosclerose na prática cĺınica e em estudos
cient́ıficos. A Figura 1 exemplifica esquematicamente uma artéria carótida normal (à esquerda) e
outra com acúmulo de placa (à direita), e respectivas camadas “́ıntima” (mais interna), “média”
(central) e “advent́ıcia” (mais externa). Observa-se que a EIM é relativamente maior no segundo
caso, podendo indicar obstrução parcial ou total do fluxo sangúıneo pelo “lúmen”.

Figura 1: Subcamadas ı́ntima, média e advent́ıcia carot́ıdea, e espessura ı́ntima-média para a artéria
carótida normal e com comprometimento de fluxo sangúıneo pelo lúmen devido à placa. Figura
adaptada de: http://www.fatsoflife.com/fol-december-2011/higher-dha-not-epa-associated-with-lower-carotid-thickness-in-japanese-men-2/.

2 Justificativa

A EIM carot́ıdea mensurada pela ultrassonografia bidimensional é o exame mais utilizado para
estimar a aterosclerose subcĺınica na prática cĺınica e em pesquisa. É um procedimento não-
invasivo, de fácil acesso anatômico, relativo baixo custo, reprodut́ıvel e de rápida execução. Porém
diversos estudos têm indicado que esta medida não é um marcador espećıfico de aterosclerose,
particularmente por não discriminar entre um aumento da espessura da parede arterial causada
por uma hipertrofia da camada média ou por doença aterosclerótica. O grupo da FCM/UNICAMP
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demonstrou recentemente ser capaz de separar e mensurar individualmente as camadas ı́ntima e
média carot́ıdea por meio da ultrassonografia bidimensional, utilizando transdutores vasculares de
alta resolução, com ótima acurácia e reprodutibilidade. Portanto, pode-se estimar a espessura da
camada ı́ntima arterial, a qual é considerada uma medida mais precoce e espećıfica de aterosclerose,
além da espessura da camada média. Contudo, o significando cĺınico destas medidas permanece
desconhecido. Neste contexto, é preciso estabelecer, se posśıvel, uma relação entre a espessura de
cada subcamada carot́ıdea (́ıntima e média) e os principais fatores de risco cardiovascular, tais como
hipertensão, diabetes, tabagismo, hipercolesterolemia e obesidade. Também é necessário avaliar a
relação entre as subcamadas e biomarcadores de inflamação e estresse oxidativo (Dursun et al.,
2008). Um sistema totalmente automatizado de medidas e caracterização da carótida, por meio de
descritores de imagem, pode contribuir significativamente no sentido de sugerir respostas a algumas
destas importantes e desconhecidas relações.

3 Importância, impactos e resultados

A pesquisa se restringe à detecção, segmentação e caracterização de subcamadas da carótida, uti-
lizando as imagens de ultrassonografia do grupo de Biologia Cardiovascular da FCM/UNICAMP.
Espera-se que as estat́ısticas levantadas possam, de maneira eficiente e robusta, auxiliar especia-
listas da área médica na tomada de decisões ou mesmo propiciar relações novas entre as medidas
realizadas e as patologias identificadas. Por fim, o acompanhamento não-invasivo por este tipo de
imagem, ao longo do tempo, pode ser útil na avaliação de evolução de um tratamento, ou mesmo
na prevenção de doenças, a partir de uma interface se software de simples utilização.

Considerando o domı́nio de conhecimento dos integrantes deste projeto, não há uma solução
totalmente automatizada para a mensuração da ı́ntima-média. Ou seja, as primeiras etapas de
processamento dos equipamentos atuais envolvem a assistência de um especialista para, no mı́nimo,
indicar os limites da parede carot́ıdea. Neste sentido, os resultados deste projeto têm potencial para
a criação de uma nova tecnologia eventualmente patenteável. Um software totalmente automático
nesta área pode ser aplicado em grandes bases existentes de imagens e gerar novos dados, com
possibilidade de servir como substrato para novos conhecimentos e tratamentos médicos.

4 Objetivos

Havendo centenas ou milhares de imagens a analisar, qualquer assistência ou atuação humana
acaba se tornando um processo oneroso e caro. O objetivo do trabalho não é o de substituir
totalmente o trabalho de um especialista na tarefa de medir e caracterizar artérias mais espessas,
mas de préclassificar e caracterizar as imagens, de maneira mais confiável posśıvel e totalmente
automática, para a posterior avaliação médica.

Objetivo geral

• Aferir, de forma totalmente automática, por meio processamento morfológico de imagens de
ultrassonografia, a espessura da camada ı́ntima e a espessura da camada média de artérias
carótidas em indiv́ıduos brasileiros, e avaliar, por meio de métodos de aprendizagem de
máquina, a relação destas medidas com fatores de risco cardiovascular e marcadores de in-
flamação e estresse oxidativo relacionados à aterosclerose.
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Objetivos espećıficos

• Desenvolvimento de um método para segmentação automática das partes de uma artéria
carot́ıdea: ı́ntima, média, advent́ıcia e lúmen;

• Proposta de descritores para caracterização de texturas e formas das regiões de uma artéria
carot́ıdea;

• Investigação de classificadores dos parâmetros e atributos tonais e morfológicos de carótidas,
e eventuais relações com fatores de risco cardiovascular;

• Comparações dos resultados computacionais obtidos com medidas manuais e métodos descri-
tos pela literatura, aplicados em imagens ultrassonográficas laterais, especialmente com foco
nas camadas ı́ntima e média (vide Figura 3);

• Construção de uma interface web simples e amigável como protótipo de testes cĺınicos práticos.

5 Trabalhos relacionados

Nos últimos anos, dezenas de trabalhos vem objetivando a segmentação ou/e classificação de ima-
gens de ultrassom da carótida. Selecionamos inicialmente sete trabalhos, de grupos de pesquisas
com recorrentes contribuições para a área, exclusivamente de periódicos com expressivo fato de
impacto, e para imagens obtidas por scanner em sentido longitudinal (as amostras devem ser se-
melhantes àquelas exibidas nas Figuras 2 e 3 adiante, ou seja, não serão consideradas aquisições da
artéria em sentido transversal neste primeiro momento).

A técnica de Francesco et al. (2008) é baseada em uma filtragem e detecção de bordas, seguida
por uma heuŕıstica de busca de máximos locais dos perfis de cada coluna da imagem, remoção de
pontos isolados, e caracterização de duas linhas por regressão, de modo que se possam identificar as
interfaces “lúmen-́ıntima” e “média-advent́ıcia”. O procedimento é repetido dentro de uma região
de interesse selecionada manualmente em v́ıdeo, até que o usuário considere a medida calculada
adequada. Molinari et al. (2012) comparam quatro métodos completamente automático para a
medição da EIM (denominadas CALEX, CAMES, CARES e CAUDLES) e um semiautomático
(denominado FOAM), e apresentam sua experiência usando estes algoritmos para estimação de
borda de “lúmen-́ıntima” e “média-advent́ıcia”. São relatadas quatro diferentes abordagens: base-
ada realce de borda, baseada em treinamento de máquina, baseada em extração de caracteŕısticas,
baseada em fluxo de borda direcional. Petroudi et al. (2012) apresentam um solução baseada em
contornos ativos, e conjunto de ńıvel (level set) de contornos ativos sem bordas, para segmentar
diferentes regiões da carótida de lúmen e parede carot́ıdea. O método de Chaudhry et al. (2013)
consiste no alinhamento de imagens, separação de objetos de interesse e processamento morfológico,
segmentação da artéria baseada em contorno ativo, medida da EIM, e classificação usando SVM
(support vector machine), entre normal e não-normal, das imagens segmentadas. Ilea et al. (2013),
por sua vez, efetuam detecção automática da região de interesse (ROI), filtragem de bordas em
multiresolução, modelo de seleção de EIM, e reconstrução de arestas. Neste trabalho, é feita uma
perseguição (tracking) da EIM em quadros de v́ıdeo, durante o ciclo card́ıaco completo. Loizou
et al. (2015) se baseiam no método de segmentação por snakes (contornos ativos), filtros usando
estat́ısticas de primeira ordem (tais como variância e média) de vizinhanças de pixel (janela 5× 5),
sendo descrito como um modelo de rúıdo multiplicativo. Por fim, modelam a classificação de doença
cardiovascular (diferença entre normal e não-normal) usando redes SVM e RBF (Gaussian Radial
Basis Function). (Zhao et al., 2017) efetuam um pré-processamento com filtragem passa-baixa
Gaussiana para atenuação de rúıdo e definição de uma ROI em cada quadro de v́ıdeo. A aquisição
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de medidas de EIM é feita com base em snakes, diferentes morfologias e dinâmicas durante o ciclo
cardáico.

Criamos um protótipo de algoritmo (vide Seção 7), baseado em valores de extinção de vo-
lume (Silva and Lotufo, 2011), com resultado preliminares promissores. A ferramenta básica,
descrita em nossa publicação de 2011 (Silva and Lotufo, 2011), não foi identificada em nenhum ou-
tro trabalho de caracterização de carótida. Deste modo, entendemos que a técnica pode significar
uma contribuição nesta área. Espera-se, em especial, que haja uma maior robustez da medida da
EIM, com acurácia relativamente alta (idealmente > 90%) independente da base e da quantidade
de imagens utilizada.

6 Metodologia

Esta pesquisa deverá ser apoiada em trabalhos existentes e revisão sistemática e atualizada da
literatura, referentes especialmente às questões tecnológicas de informática em saúde ou engenha-
ria biomédica aplicadas à caracterização de imagens de ultrassonografia da artéria carot́ıdea. E,
em um segundo momento, deve ter resultados analisados computacionalmente de modo a serem
direcionados às questões cĺınicas, sobretudo da relação de medidas e descrições automaticamente
geradas com fatores de risco cardiovascular. A pesquisa e suas conclusões devem ter a colaboração
e a supervisão do Prof. Wilson Nadruz Junior, médico especialista nesta área.

População de estudo e aquisição de imagens

Serão inclúıdos 500 indiv́ıduos portadores de fatores de risco cardiovascular (hipertensão, obesi-
dade, diabetes, tabagismo e hipercolesterolemia) acompanhados em ambulatórios do Hospital de
Cĺınicas da UNICAMP e 150 indiv́ıduos não portadores de fatores de risco, acompanhados no Cen-
tro de Saúde da Comunidade da UNICAMP (CECOM). Todos os indiv́ıduos a serem inclúıdos
no estudo terão idade > 18 anos e < 80 anos, e deverão assinar o termo de Consentimento Livre
e Esclarecido. Este estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNI-
CAMP (CAAE:56841616.5.0000.5404). Os tamanhos amostrais são estimados com base em estudos
prévios(Yerly et al., 2015; Bellinazzi et al., 2015; Sardeli et al., 2017; Schreiber et al., 2011).

As artérias carótidas serão avaliadas por meio de um aparelho de ecodoppler Vivid Q (General
Electric, USA) equipado com um transdutor vascular de alta frequência (10–14 MHz), conforme
descrito previamente(Sardeli et al., 2017). Serão obtidas 4 imagens das artérias carótidas comuns
(2 imagens da carótida esquerda e 2 imagens da carótida direita) 2 cm proximal à região do bulbo
carot́ıdeo. Em cada imagem, serão feitas 5 medidas manuais da espessura da camada ı́ntima, da
espessura da camada média, e da EIM, utilizando o software ImageJ (U.S. National Institutes
of Health, Maryland, USA), conforme descrito previamente (Sardeli et al., 2017). A média das
20 medidas (4 imagens por paciente × 5 medidas por imagem) será utilizada para calcular a
espessura de cada camada da parede carot́ıdea de cada indiv́ıduo estudado. As medidas manuais,
feitas por especialistas, serão usadas como ground truth para avaliar a qualidade dos resultados
computacionais.

Desenvolvimento do sistema computacional

O sistema a ser desenvolvido deve ter basicamente três módulos. O primeiro para a caracterização
das imagens de carótida por meio de medidas e descritores criados automaticamente. O segundo
módulo deve ter foco na aprendizagem supervisionado de máquina, de modo que, com base em
uma parte das amostras manualmente rotuladas, possa haver uma inferência do relacionamento
destas medidas e descritores com riscos cardiovasculares, e se criar um sistema de apoio a decisões

5



médicas. A automatização desta análise contribui no sentido de um maior número de imagens
poderem ser rapidamente processadas e eventualmente se ter uma priorização de casos a serem
mais cuidadosamente analisados por um médico especialista. O terceiro e último módulo deve ser
referente a uma interface web simples para rapidamente analisar, caracterizar e predizer classes
de risco cardiovascular para uma nova e desconhecida imagem a ser carregada. Espera-se que
este último módulo também possa ser uma via de aprimoramento da máquina de aprendizagem
(machine learning), considerando a assistência médica em caso de falha.

7 Experiência do grupo

A incapacidade de os exames ultrassonográficos convencionais discriminarem as camadas ı́ntima e
média se deve principalmente às caracteŕısticas do transdutor vascular utilizado para medir a artéria
carótida. A avaliação carot́ıdea bidimensional convencional utiliza transdutores vasculares com
frequências em torno de 8–10 MHz, que permitem identificar as duas interfaces arteriais (lúmen-
ı́ntima e média-advent́ıcia), mas não são capazes de identificar adequadamente a interface entre
as camadas ı́ntima e média, conforme é mostrado na Figura 2 (à esquerda). Para superar esta
limitação, o grupo de pesquisa do Prof. Wilson Nadruz Junior, participante deste projeto, que
possui grande experiência em estudos analisando a EIM carot́ıdea por ultrassonografia convencional
em diversas situações cĺınicas, dedicou-se recentemente a desenvolver metodologias voltadas para a
obtenção de imagens ultrassonográficas carot́ıdeas bidimensionais de alta resolução que permitam
a identificação mais precisa da interface entre as camadas ı́ntima e média. Neste contexto, foi
observada que a análise da parede carot́ıdea utilizando transdutores vasculares de alta frequência
(10-14 MHz) permite a obtenção de imagens mais acuradas da estrutura arterial, identificando com
maior precisão os limites das camadas ı́ntima e média e, principalmente, a interface entre estas
camadas, de acordo com a Figura 2 (à direita).

Utilizando transdutor vascular de alta frequência (10–14 MHz), o Prof. Wilson e sua equipe
publicaram recentemente um estudo piloto que identificou e mensurou as espessuras das camadas
ı́ntima e média da artéria carótida comum de 41 indiv́ıduos aparentemente saudáveis, não obesos e
com idade média de 63 anos (Sardeli et al., 2017). Nesta amostra, foi evidenciado que a EIM é um
fenótipo determinado principalmente pela camada média, e não pela camada ı́ntima (Figuras 1 e
2). Não menos importante, constatou-se que as medidas das camadas foram bastante reprodut́ıveis
Estes dados sugerem que a EIM parece ser uma boa medida de hipertrofia da camada média, mas
não necessariamente da camada ı́ntima, e consequentemente, da aterosclerose. Como a aterosclerose
é uma doença inflamatória (Ross, 1999; Hansson, 2005), estes últimos achados dão suporte adicional
à ideia de que o espessamento da camada ı́ntima seja uma medida mais apropriada da carga
aterosclerótica. Por outro lado, a associação da EIM e espessura da camada média com medidas
de adiposidade abdominal reforçam a ideia de que a EIM é uma medida de fenótipo vascular
adverso, o que pode contribuir para explicar sua maior associação com eventos cardiovasculares
reportadas em estudos epidemiológicos (van den Oord et al., 2013). Embora estes dados apontem
para uma relação entre a camada ı́ntima e marcadores inflamatórios, ainda é necessário confirmar
estes resultados em uma amostra substancialmente maior de indiv́ıduos, além de avaliar a relação
das camadas arteriais com outros biomarcadores inflamatórios relacionados à aterosclerose.

Estimação automática da EIM

De modo a entender as imagens da carótida, obtidas por ultrassonografia, pelo HC da UNICAMP,
um experimento inicial foi conduzido, em janeiro de 2018, para a determinação automática da
EIM. Na Figura 3, são mostrados os resultados de quatro imagens processadas pelo protótipo de
software desenvolvido. As medidas da EIM foram traçadas, em vermelho, sobre as imagens originais
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Figura 2: Imagens da espessura “́ıntima-média” (1), “́ıntima” (2) e “média” (3) de artéria carótida
obtidas por meio de ultrassonografia bidimensional em um paciente masculino de 43 anos, porta-
dor de hipercolesterolemia, utilizando transdutor a 10 MHz (à equerda) e a 13 MHz (à direita).
Nota- se uma maior capacidade de se discriminar os limites das camadas “́ıntima” e “média” e,
particularmente, a interface “́ıntima-média” com o transdutor a 13 MHz (Junior, 2017).

(à esquerda). Gráficos dos perfis de ńıveis de cinza foram gerados (à direita) para observação do
perfil de ńıveis de cinza dos segmentos de reta das subcamadas ı́ntima e média. Para cada imagem, o
experimento se baseou em: (i) no maiores valores de extinção de volume (Silva and Lotufo, 2011) de
cada coluna para sugerir elevações no gráfico significativamente mais “volumosas”, potenciamente
de interfaces entre regiões; (ii) transformada de Hough (Duda and Hart, 1972) probabiĺıstica e
progressiva (Galambos et al., 1999) para descrever os segmentos de retas mais prováveis para
representar as subcamadas da artéria; (iii) operações morfológicas, incluindo fechamento convexo,
afinamento e transformada Watershed (Dougherty and Lotufo, 2003).

As medidas da EIM, determinadas de forma totalmente automática (em vermelho), se aproxi-
maram visualmente das linhas tracejadas dispostas manualmente (em preto ou branco), demons-
trando uma coerência inicial. Novos testes devem ser realizados para garantir a acurácia do método,
com base nas medidas reais (em miĺımetros) feitas por especialistas na área médica para um maior
número de amostras. O programa também deverá ser capaz de aferir as medidas de cada subcamada
da artéria separadamente e, além de espessuras, sugerir atributos para cada região relacionando as
propriedades f́ısicas da carótida de cada paciente. E, em última instância, o sistema deve servir
como recurso de apoio à decisão na área de saúde. Neste projeto, além do aprimoramento deste
primeiro algoritmo desenvolvido pelo grupo (a ser publicado em um evento da área de informática
em saúde ou de engenharia biomédica), é preciso estabelecer algum treinamento básico de modo
que a parametrização envolvida no procedimento se adeque ao maior número posśıvel de imagens,
incluindo bases públicas de ultrassonografia da carótida que possam eventualmente ser encontradas,
evitando a necessidade de assistência humana, ao menos em segmentações, medidas e classificações
efetuadas em uma primeira etapa de avaliação.

8 Planejamento

Seguem detalhes do planejamento, com informações da duração do projeto, equipe de desenvolvi-
mento e listagem das atividades.

Duração

O projeto contará com integrantes de duas universidades e terá duração de três anos.
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Equipe

• Alexandre Gonçalves Silva. Coordenador. Professor Adjunto do INE/CTC/UFSC. Gra-
duado em Engenharia de Computação pela UNICAMP, Mestrado e Doutorado em Enge-
nharia Elétrica também pela UNICAMP. Terá a função de gerenciamento do projeto e será
responsável pela arquitetura, metodologia e desenvolvimento do sistema.

• Rangel Arthur. Participante. Professor da FT/UNICAMP e Assessor da INOVA/UNI-
CAMP. Graduado em Engenharia Elétrica pela UNESP, Mestrado e Doutorado em Engenha-
ria Elétrica pela UNICAMP. Contribuirá com a categorização dos pacientes, a construção do
banco de imagens e a análise dos resultados.

• Wilson Nadruz Junior. Participante. Professor Associado do Departamento de Cĺınica
Médica da FCM/UNICAMP e Coordenador do Laboratório de Biologia Cardiovascular da
FCM/UNICAMP. Graduado em Medicina pela UFPE, com residência médica e Doutorado
em Cĺınica Médica pela UNICAMP. Responsável pela aquisição e disponibilização de ima-
gens de pacientes com prévia aprovação do Comitê de Ética da UNICAMP, pela assessoria
nas medições no “padrão ouro”, além da análise, validação e eventual utilização cĺınica dos
resultados em sua atividade médica.

• Henri Alves de Godoy. Participante. Estudante de Doutorado da FT/UNICAMP. Gra-
duado em Ciência da Computação pela EEP-FUMEP e Mestrado Profissional em Redes de
Computadores pela UNICAMP. Responsável por testes de métodos baseados em processa-
mento de imagens, além da seleção manual para treinamento de classificadores, como por
exemplo, redes neurais.

• Arthur Scheidt. Participante. Estudante de Iniciação Cient́ıfica. Graduação em andamento
em Ciências da Computação no INE/CTC/UFSC. Em treinamento para atuar no projeto,
auxiliando especialmente no levantamento de requisitos, no refinamento do banco de imagens
e no desenvolvimento de partes do sistema. Segue o detalhamento das atividades do aluno:

1. Introdução às técnicas de processamento de imagens com aplicações na área médica;

2. Treinamento de ferramentas para computação cient́ıfica;

3. Revisão bibliográfica;

4. Estudo de métodos para mensuração automática da espessura ı́ntima-média;

5. Levantamento de bancos de imagens ultrassonográficas de carótida;

6. Investigação da importância de medidas de outras subcamadas e regiões da artéria;

7. Proposta de algoritmos para descrição (forma e textura) automática;

8. Treinamento e classificação de atributos, apoiando decisões sobre aterosclerose;

9. Desenvolvimento de um algoritmo para a aferição da espessura ı́ntima-média;

10. Análise de resultados e acurácia em relação ao padrão ouro;

11. Inferência de novo conhecimento a partir das morfologias, geometrias e medidas;

12. Reporte de resultados em relatórios técnicos e artigos cient́ıficos.

Etapas da pesquisa

As seguintes etapas de pesquisa cient́ıfica deverão ser cumpridas:
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1. Revisão bibliográfica a fim de avaliar, de maneira sistemática e detalhada, as pesquisas em
áreas relacionadas e trabalhos correlatos;

2. Levantamento de métodos para mensuração automática da espessura ı́ntima-média de ima-
gens ultrassonográficas de artéria carot́ıdea;

3. Pesquisa a bancos de imagens ultrassonográficas de carótida que tenha foco nas estruturas
de interesse desta pesquisa e possam ser oferecidos livremente para testes, além daquele que
vem sendo criado pelo grupo de Biologia Cardiovascular da FCM/UNICAMP;

4. Desenvolvimento de um algoritmo robusto (com parâmetros auto-ajustáveis e acurácia >
90%) para a aferição da espessura ı́ntima-média, considerando uma significativa quantidade
de imagens (idealmente > 100 amostras para cada banco de dados);

5. Investigação da importância de medidas de outras subcamadas e regiões da artéria carot́ıdea,
proposta de algoritmos para medidas, segmentação e descrição (de forma e textura) au-
tomática destas imagens;

6. Modelagem de fatores de risco cardiovascular e aplicação de métodos tracicionais para trei-
namento e classificação dos atributos gerados computacionalmente (por k-nearest neighbors,
neural networks, support vector machine, entre outros) de modo a se estabelecer relações
com importância cĺınica e apoio a decisões médicas, especialmente como estimativa precoce
à aterosclerose;

7. Comparações dos resultados de todos os métodos desenvolvidos com os mesmos atributos das
medidas, segmentações e classificações totalmente manuais realizadas por especialistas;

8. Uma análise computacional das morfologias, geometrias e medidas obtidas, com base em
métodos de classificação, deve procurar encontrar diferenças entre pacientes saudáveis e de
pacientes com algum comprometimento da funcionalidade carot́ıdea de fluxo sangúıneo;

9. Resultados devem ser reportados em relatórios técnicos e artigos cient́ıficos;

10. Trabalhos futuros serão indicados para partes da solução que ainda tenham espaço para
melhoramento.

Cronograma semestral

Atividade 1o sem. 2o sem. 3o sem. 4o sem. 5o sem. 6o sem.

1 × × ×
2 × × ×
3 × × ×
4 × × × ×
5 × × ×
6 × ×
7 × × ×
8 × × ×
9 × × ×
10 ×
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9 Recursos necessários

• Banco de imagens do grupo de pesquisa do Laboratório de Biologia Cardiovascular da Fa-
culdade de Ciências Médicas (FCM) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).
Este laboratório está instalado no Prédio Vital Brasil, como parte integrante das salas de
pesquisa da FCM/UNICAMP há cerca de 10 anos e foi equipado a partir de financiamentos
obtidos junto a instituições de fomento (FAPESP e CNPq). Os exames ultrassonográficos são
realizados em aparelhos da General Electric (Vivid-Q) e Philips.

• Computadores dispońıveis nos ambientes de trabalho e de pesquisa da UFSC e UNICAMP
para desenvolvimento das implementações, documentações e testes.

• Disco de estado sólido (solid-state drive) com capacidade suficientemente grande (≥512GB)
para armazenamento eficiente de banco de imagens, bibliotecas e programas necessários, im-
plementações desenvolvidas e compartilhamento de informações entre os integrantes do grupo.
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Figura 3: Amostras de imagens da UNICAMP (à esquerda) com foco nas subcamadas ı́ntima e
média, além da advent́ıcia na parte inferior, e o lúmen na parte superior (região mais escura). Re-
sultados das medidas automáticas de ı́ntima-média obtidas pelo protótipo desenvolvido (segmentos
de reta em vermelho) em comparação com o procedimento manual (linhas tracejadas). Gráficos
(à direita) dos perfis dos ńıveis de cinza (em azul) e segmentos de ı́ntima-média (em vermelho) de
cada um dos quatro pacientes.
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