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1.  RESUMO 

Doenças vasculares causam cada vez mais mortes na sociedade moderna. Uma 

importante ferramenta para a análise vascular é a Magnetic resonance angiography 

(MRA). Angiografia por ressonância magnética ou MRA é uma técnica de diagnóstico 

não invasiva capaz de fornecer detalhadas e profundas imagens de fluxo sanguíneo. 

Este artigo apresenta um sistema capaz de segmentar e analisar imagens de MRA 

para extrair informações acerca da circulação sanguínea de pacientes. Esse sistema 

foi feito na linguagem de programação Java com o auxílio da biblioteca OpenCV. 

Dentre as técnicas utilizadas pelo sistema estão a limiarização variável pelo método 

de Otsu, que apesar de tradicional, mostrou um bom desempenho e eficácia; a 

operação morfológica de limpeza que atenua o ruído da imagem, processo 

fundamental devido a sensibilidade da soma de imagens ao ruído; soma de imagens 

que permite a representação do caminho do fluxo sanguíneo da região em análise e 

crescimento de região que verifica se esse caminho apresenta disjunções. 

Palavras-Chave: Magnetic resonance angiography (MRA), segmentação de 

imagens, processamento de imagens, doenças vasculares.

2. INTRODUÇÃO 

 Doenças vasculares continuam a causa de sérias condições clínicas como infarto 

do miocárdio e derrames. Angiografia por ressonância magnética ou MRA é uma 

técnica de diagnóstico não invasiva capaz de fornecer detalhadas e profundas 

imagens de fluxo sanguíneo [3]. 

A segmentação de vasos sanguíneos de imagens de MRA é uma tarefa com 

muitas aplicações na análise clínica de doenças vasculares. Ela consiste na 

separação da imagem entre a área vascular e o fundo [7]. Existem diversos métodos 

para segmentar imagens de MRA [1], [4], [8]. Porém, essas imagens se mostram 

difíceis de serem segmentadas com precisão, pois o sistema vascular é muito 

complexo e irregular.  

Neste artigo é proposto um conjunto de técnicas de processamento de imagens, 

utilizadas por um sistema computacional, capazes de segmentar imagens de MRA 



para analisar o movimento sanguíneo nessas em busca de falhas. Dentre essas 

técnicas estão a limiarização, filtragem de ruído, soma de imagens e crescimento de 

região. 

3. OBJETIVOS 

O objetivo geral dessa metodologia é auxiliar no diagnóstico de doenças 

vasculares. Os objetivos específicos são a segmentação de imagens de MRA e a 

análise do movimento sanguíneo nessas imagens. 

 4. METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento do sistema utiliza-se a linguagem de programação Java 

com auxílio da biblioteca OpenCV. Java é uma linguagem de programação 

multiplataforma [2]. A biblioteca OpenCV foi construída como suporte para visão 

computacional e possui mais de 2500 algoritmos otimizados [6]. Ambas as tecnologias 

são gratuitas e de fácil acesso. 

As imagens para o desenvolvimento deste trabalho foram coletadas do cérebro de 

roedores vivos pelos pesquisadores do Schaffer – Nishimura Lab, Cornell University 

com o emprego de MRA. 

5. DESENVOLVIMENTO 

O fluxo sanguíneo de cada trecho vascular é representado por um conjunto de 

número variável de quadros de imagens de MRA; quadros que, passados 

sequencialmente, reproduzem o movimento sanguíneo. Dessa forma, é necessário 

analisar todos os quadros de cada vaso sanguíneo para extrair as informações. 

Primeiro as imagens são segmentadas pela limiarização variável pelo método de 

Otsu [4]. Apesar de existirem técnicas mais complexas para segmentação, como as 

já mencionadas, o método de Otsu apresentou melhor desempenho. Por conseguinte, 

é feita uma filtragem de ruído pela operação morfológica de limpeza, que retira da 

imagem binária conjuntos de pixels que apresentem menos que três elementos, 

levando em consideração a vizinhança tipo 8. Processo fundamental, pois a posterior 

soma de imagens é muito sensível ao ruído. 

Após repetir este processo com todas as imagens que representam o respectivo 

trecho do vaso sanguíneo, as imagens são somadas umas às outras para formar uma 



só imagem binária. Dessa forma, é formado um caminho que representa o movimento 

sanguíneo.  

Vasos sanguíneos obstruídos apresentam disjunção no seu caminho. Devido a 

essa característica, é usado um algoritmo de crescimento de região que verifica a 

conectividade da área vascular para determinar se o vaso está obstruído. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Para realização dos testes, foi utilizado 100 conjuntos de imagens de MRA, cada 

conjunto representa um único trecho de capilar sanguíneo. Seguindo a metodologia 

apresentada, os conjuntos de imagens foram analisados com o intuito de se obter os 

percentuais de detecções corretas e incorretas.  

Contatou-se uma taxa de acerto de 58% para os capilares obstruídos e 84% para 

os capilares normais. Pelo fato de esta metodologia estar em pleno processo de 

amadurecimento e pela dificuldade que a tarefa de analisar estes capilares 

sanguíneos apresenta com algoritmos determinísticos, tal resultado pode ser 

considerado satisfatório. 
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