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1. RESUMO 

 

O processamento de imagens tem se mostrado uma importante ferramenta 

utilizada no melhoramento de imagens médicas adquiridas em dispositivos que 

nem sempre geram imagens de qualidade satisfatória, como mamógrafos 

convencionais (não digitais) e aparelhos de ultrassom. Nesse trabalho algumas 

técnicas clássicas de processamento de imagens como a segmentação via filtros 

passa-alta (operador de Sobel) e operações morfológicas são utilizados de forma 

associada buscando redução dos níveis de ruído das imagens com a preservação 

das regiões de borda. Alguns testes computacionais serão realizados através de 

um software desenvolvido em linguagem JAVA visando uma análise preliminar 

desses resultados em imagens mamográficas. 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Nos processos de aquisição, armazenamento e transmissão de imagens médicas 

um dos fatores que mais impactam negativamente esses processos é a presença 

de ruídos normalmente gerados por fatores intrínsecos aos dispositivos 

tecnológicos envolvidos (SILVA JÚNIOR, 2009). Nesse ínterim, são utilizadas 

ferramentas visando a minimização desses problemas desenvolvidas tanto em 

nível de hardware (ONUSIC, 2005) mas, principalmente, em software como 

processamento de imagens (GONZALES & WOODS, 2000). 

Nesse trabalho, algumas técnicas clássicas de processamento de imagens como 

a segmentação de imagens e morfologia matemática são utilizadas com o objetivo 

de redução de ruído em imagens de mamografia convencional. 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

O principal objetivo desse trabalho é utilizar a segmentação de imagens associada 

aos filtros morfológicos para a redução dos níveis de ruído da imagem com a 

preservação das características de fronteira nas regiões de borda. 



 

 

4. METODOLOGIA 

 

A metodologia a ser utilizada é a exploratória e experimental sendo a primeira 

utilizada em uma vasta pesquisa bibliográfica sobre o estado da arte no 

processamento de imagens digitais e, como foco principal, imagens médicas de 

mamografias. 

Também foi utilizada uma metodologia experimental no que concerne a 

implementação de um software para a realização de testes computacionais com 

algumas imagens de um banco de dados. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Em uma primeira fase foram realizados estudos relativos ao processamento de 

imagens e, mais especificamente, a segmentação de imagens através do 

algoritmo de Sobel (GONZALES & WOODS, 2000). Ainda no aspecto de 

processamento de imagens, foram estudados os filtros morfológicos de erosão e 

dilatação e a associação alternada entre eles (erosão-dilatação e dilatação-

erosão), algoritmo Top-Hat. 

Na segunda fase, um software será desenvolvido utilizando como plataforma 

computacional a linguagem JAVA o qual será usada para testes computacionais 

com uma base de dados previamente selecionada de imagens mamográficas. 

 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

A primeira fase foi realizada a contento fornecendo um embasamento importante 

para a segunda fase em andamento. Uma versão inicial do software já está 

implementada (figura 1) e alguns testes preliminares foram executados fornecendo 

resultados bastante animadores. Alguns ajustes relativos ao dimensionamento 

correto das imagens processadas, assim como uma melhor calibragem dos filtros 



morfológicos utilizados ainda está pendente porém com os resultados obtidos até 

o momento espera-se sucesso na finalização do projeto. 

 

 

Figura 1 – Software em desenvolvimento para o processamento de imagens 

mamográficas com os filtros de segmentação de Sobel e os filtros morfológicos. 
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