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1. RESUMO 

A classificação de achados é uma das etapas críticas na análise de imagens 

mamográficas, principalmente em se tratando de clusters de microcalcificações 

mamárias, estruturas de difícil identificação devido a sua dimensão reduzida, por se 

camuflarem no tecido mamário e se confundirem, ou serem obstruídas por ruídos 

presentes nesse tipo de imagem. Neste trabalho são aplicadas técnicas de 

processamento de imagens digitais para melhorar a qualidade das imagens em 

estudo, com o intuito de tornar a classificação mais precisa. Alguns testes 

computacionais serão realizados utilizando o algoritmo de mapa auto organizável – 

uma arquitetura de rede neural, para extração de atributos das imagens, que servirão 

de parâmetros de entrada da RNA que fará a classificação das imagens. A RNA de 

classificação utilizará a arquitetura perceptron multicamadas, classificando as 

imagens em estudo de acordo com a ausência ou presença dessas estruturas. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no Brasil e no 

mundo. Estima-se que no Brasil, no ano de 2016 ocorram 57.960 casos novos, que 

representam uma taxa de incidência de 56,2 casos por 100.000 mulheres (INCA, 

2015). As microcalcificações são estruturas que representam o estágio mais inicial do 

câncer de mama, logo, a detecção dessas estruturas nas imagens de mamografia 

contribui para o diagnóstico mais precoce da doença, o que aumenta as chances de 

sucesso no tratamento e, principalmente, a sobrevida dos pacientes.  

O presente projeto propõe analisar imagens de mamografias convencionais (geradas 

em filme) e melhorar a qualidade da imagem utilizando filtros espaciais de modo que 

seja possível classificá-las de acordo com a presença ou ausência de 

microcalcificações através de uma Rede Neural Artificial (RNA). 

 

3. OBJETIVOS 

Espera-se ao final do projeto, que as imagens sejam classificadas com sucesso 

quanto a presença ou ausência de clusters de microcalcificações, além de otimizar a 

visualização dessas estruturas nas imagens de mamografia. 



4. METODOLOGIA 

A metodologia a ser utilizada é a exploratória utilizada em uma vasta pesquisa 

bibliográfica sobre processamento de imagens digitais e redes neurais artificiais. 

Também foi utilizada uma metodologia experimental, com a implementação dos 

algoritmos e testes com aplicação dos mesmos nas imagens coletadas para otimizar 

ao máximo a visualização das estruturas de interesse nas imagens. Também foram 

realizados testes para a execução da etapa de extração de atributos das imagens os 

quais serão utilizados como parâmetros de entrada da RNA na classificação final.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Mediante os estudos sobre os modelos de RNA que melhor se adaptam na 

classificação de imagens com microcalcificações mamárias, foram definidos os 

parâmetros a serem utilizados na entrada da rede, como a quantidade de 

microcalcificações por clusters definidos em um centímetro quadrado nas 

mamografias e a dimensão fractal da imagem, calculada pelo algoritmo Box-Counting 

(PELLIZON Francini C.; SILVA JÚNIOR, Evanivaldo C, 2014). 

Uma base de imagens com e sem achados de agrupamentos de microcalcificações 

mamárias foi formada, fase finalizada, a qual utilizou como fonte de dados principal a 

base do Laboratório de Processamento de Imagens Médicas e Odontológicas 

(LAPIMO) que pertence a Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de 

São Paulo (EESC/USP). 

Na estapa de pré-processamento das imagens, que antecede a classificação final, foi 

utilizado um Mapa Auto-Organizável (uma outra arquitetura de RNA) para extração de 

atributos para a entrada da RNA final, que efetuará a classificação, além de servir 

como ferramenta de apoio ao processamento.  

Posteriormente a essa etapa propõe-se a implementação, treinamento e testes do 

modelo de RNA. Como já mencionado, será utilizada para classificação, a arquitetura 

Perceptron Multicamadas, com número de camadas, neurônios e função de ativação 

ainda em estudo de modo que possam ser analisadas e classificadas as imagens 

mamográficas do banco de dados mencionado anteriormente. 



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Preliminarmente obteve-se como resultados a coleta das imagens e a definição do 

modelo da rede que será utilizada para a classificação, além dos filtros que serão 

utilizados para o melhoramento das imagens na fase de pré-processamento que 

antecede a etapa de classificação.  

Também foi definido que o Mapa Auto-Organizável será utilizado para auxílio à fase 

de pré-processamento e para extração de atributos das imagens, que serão utilizados 

como parâmetros de entrada do Perceptron Multicamadas, a RNA que realizará a 

classificação final das imagens de acordo com a ausência ou presença dos clusters 

de microcalcificações mamárias. 
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