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1.RESUMO

O presente projeto pretende utilizar ferramentas de análise fractal como a medida 

fractal e análise de lacunaridade para o desenvolvimento de um algoritmo de 

classificação de microcalcificações mamárias em imagens de mamografia 

convencionais. O algoritmo será primeiramente implementado em MatLab® e 

posteriormente na linguagem de programação JAVA de modo a viabilizar uma 

interface amigável com o usuário final. Pretende-se, por fim, uma taxa de acerto 

relativamente confiável o que deverá ser averiguada estatisticamente através de 

vários testes computacionais.

2. INTRODUÇÃO

O processamento de imagens é uma área aplicada da ciência inserida na 

computação gráfica a qual envolve outras áreas correlatas como a matemática 

aplicada e que busca, fundamentalmente, o melhoramento na obtenção, 

manipulação e interpretação dos dados fornecidos nas imagens digitais. Esse 

processamento pode ser segmentado em várias partes como a obtenção, a 

segmentação, a aplicação e desenvolvimento de filtros nos domínios de frequência e

espacial, a análise das partes que compõem as imagens, a extração de 

características e a classificação em algum contexto para uma interpretação de 

resultados e achados presentes nas imagens (GONZALES, 2000).

Na área médica, o uso de imagens digitais tem se tornado progressivamente mais 

frequente sendo assim cada vez mais necessário o uso de dispositivos autômatos 

ou semi-automatizados de auxílio ao diagnóstico médico na análise de uma imagem 

obtida por um dados dispositivo como, por exemplo, os exames de raios X, 

tomógrafos, etc.

Segundo Silva Jr. E Schiabel, 2009, uma das etapas críticas na análise de imagens 

de mamografia é a detecção precoce do câncer de mama, fato que inicialmente 

pode ser direcionado a identificação dos chamados clusters de microcalcificações 

mamárias. Essas estruturas são de difícil identificação devido não somente a sua 

dimensão reduzida (na ordem de micômetros) mas também por se camuflarem no 



tecido mamário aparentando, em vários momentos, ruídos inerentes presentes 

nesse tipo de imagem.

No trabalho proposto por Silva Jr e Schiabel, 2009, foi utilizado como uma 

ferramenta de classificação de regiões de interesse (ROI) em imagens 

mamográficas a medida fractal a qual apresentou alguns resultados preliminares 

interessantes no que diz respeito a redução dos chamados Falsos-Positivos (FP) os 

quais representam a identificação falsa de microcalcificações mamárias em imagem 

que não as possuem.

A ideia do trabalho proposto é melhorar a mensuração da medida fractal utilizada via

algoritmo box-counting (Brakes e Bruno, 2005) e adicionar a medida denominada de 

lacunaridade (Mandelbrot, 1983). Serão utilizadas algumas imagens para os testes 

computacionais as quais deverão fornecer uma estimativa estatística para a margem

de acertos dos algoritmos utilizados.

3. OBJETIVOS

O principal objetivo do trabalho proposto é utilizar a medida fractal como uma 

ferramenta de processamento de imagem direcionada a classificação de regiões de 

interesse presente em imagens de mamografia na identificação de clusters de 

microcalcificações mamárias.

4. METODOLOGIA

O trabalho será desenvolvido num primeiro momento através de um levantamento 

bibliográfico dos conceitos e técnicas envolvidos no estudo para em uma segunda 

etapa serem implementados os algoritmos no ambiente computacional.

Na última etapa serão realizados os testes computacionais para a análise da taxa de

acerto do sistema.



5. DESENVOLVIMENTO

O projeto será desenvolvido através do estudo teórico das medidas fractais, mais 

especificamente, do algoritmo box-counting e dos conceitos envolvidos nas 

estimativas de lacunaridade da imagem.

Para isso, será utilizado o software MATLAB© para os testes iniciais uma vez que 

esse ambiente é propício à manipulação de imagens digitais.

Num segundo momento deverão ser estudadas as implicações computacionais 

envolvidas no desenvolvimento do software final na linguagem JAVA objetivando a 

construção de uma ferramenta com interface gráfica mais amigável ao usuário final.

Por fim, uma bateria de testes computacionais deverão ser realizadas visando uma 

validação parcial do sistema no quesito taxa de acerto. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES

A primeira etapa do estudo das ferramentas matemáticas envolvidas no projeto está 

em andamento sendo iniciada em paralelo as primeiras implementações do 

algoritmo box-counting no software MatLab®.
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