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Resumo
O cancro de mama é o mais comum nas mulheres e é a segunda principal causa de
morte de cancro entre as mesmas. Até ao presente, não existem formas de prevenir o
cancro da mama, pois a sua causa não é ainda totalmente conhecida. A deteção precoce
é uma forma eficaz de diagnosticar e tratar o cancro da mama dando uma maior
possibilidade de total recuperação. A mamografia tem mostrado ser a ferramenta mais
eficaz na deteção do cancro da mama numa fase precoce e mais facilmente tratável,
continuando assim a ser a principal modalidade da imagiologia mais usada para
diagnosticar o cancro da mama. A introdução da mamografia digital é considerada o
melhoramento mais importante na imagiologia mamária. A deteção/diagnóstico
assistida por computador (CAD) tem sido vista como sendo uma ferramenta de ajuda na
deteção precoce pela marcação de regiões suspeitas num mamograma permitindo,
assim, reduzir as taxas de morte nas mulheres com esta doença.
Desta forma, com o presente trabalho pretendeu-se dar uma contribuição para a
automatização na fase de identificação mamária. A utilização de características das
imagens mamográficas é útil para a criação de um algoritmo que seja capaz de fazer a
distinção entre as diferentes incidências desse mesmo exame: mama esquerda e direita e
projeções Crânio–caudal e Médio–Lateral Oblíqua.

Palavras-chave:
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vii

Abstract
Breast cancer is the most common malignancy of women and is the second most
common and leading cause of cancer deaths among women. At present, there are no
effective ways to prevent breast cancer, because its cause its cause is not completely
known. Early detection is an effective way to diagnose and manage breast cancer can
give a better chance of full recovery. Mammography has proven to be the most effective
tool for detecting breast cancer in its earliest and most treatable stage, so they continues
to be the primary imaging modality for breast cancer screening and diagnosis. The
introduction of digital mammography is considered the most important improvement in
breast imaging. Computer-aided detection/diagnosis (CAD) has been shown to be a
helpful tool in the early detection of breast cancer by marking suspicious regions on a
screening mammogram, thus allowing reduce the death rate among women with this
disease.
Thus, the present work intended to give a contribution to the automation at the
identification stage breast. The use of characteristics of mammographic images is useful
for creating an algorithm that is able to distinguish between the different incidences of
that examination: left and right breast and projections Cranio-caudal and Medio-lateral
oblique.

Key words:
Mammography, computer-assisted diagnosis, incidence, projections
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Capítulo I - Introdução

1.1 Motivação
O cancro da mama é uma doença estudada há muitos anos, tendo sido possível melhorar a
ajuda dos métodos de diagnóstico assistido por computador aos técnicos e médicos que
observam as mamografias e que consideram estes sistemas para uma segunda opinião. Apesar
de, com a introdução da mamografia digital alguns problemas que impediam um bom
diagnóstico, devido à qualidade da imagem estar comprometida, terem-se dissipado, nem
sempre se consegue detetar anomalias na mama.
O facto de, por vezes, algumas patologias que indiciam cancro estarem camufladas por
tecidos mamários e, portanto, serem difíceis de observar apenas olhando para uma mamografia,
torna-se desafiante para quem pretende revolucionar o diagnóstico assistido por computador no
cancro da mama.
A imagem de mamografia é obtida através da exposição a raios-x e varia num gradiente entre
o preto e o branco, consoante a densidade dos tecidos. Cada exame é denominado de caso, e
para cada caso existem quatro incidências, duas para cada mama: Média Lateral Oblíqua (MLO)
e Crânio Caudal (CC). A primeira é mais eficaz porque permite a visualização de uma maior
quantidade do tecido mamário e inclui estruturas do quadrante superior externo e do
prolongamento axial. Por sua vez, a CC tem como objetivo incluir todo o material póstero
medial.
Assim, torna-se motivador dar início a um completo processo de automatização para
identificação de regiões que indiciem cancro da mama, e até associação de mamas densas como
as mais prováveis de surgimento do cancro da mama.

1.2 Objetivos
De acordo com o tema da tese “Análise computacional de imagens de mamografia para
apoio ao diagnóstico” o objetivo deste trabalho prático consistiu em utilizar imagens de
mamografia para fazer a distinção entre incidências: mama esquerda ou direita e projeções
crânio caudal e media-lateral oblíqua. Deste modo, uma das finalidades é a contribuição para a
automatização na fase de identificação mamária.

1.3 Organização
O presente trabalho encontra-se subdividido em diferentes capítulos onde: (a) Capítulo I: é
feita uma breve contextualização ao tema em estudo, referindo quais os objetivos e a principal
motivação; (b) Capítulo II: refere-se um conjunto de informações teóricas indispensáveis para a
compreensão e avaliação de todo o trabalho desenvolvido; (c) Capítulo III: são apresentadas as
metodologias desenvolvidas; (c) Capítulo IV: apresentam-se os resultados obtidos e é feita a
discussão dos mesmos; (e) Capítulo V: apresentam-se as considerações finais, assim como são
sugeridas perspetivas futuras.
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Capítulo II – Fundamentos Teóricos

2.1. Anatomia da mama
O conhecimento das estruturas mamárias e de algumas patologias é fundamental para
compreender a importância do estudo do cancro da mama. O cancro da mama é uma neoplasia
maligna produzida por uma disfunção na divisão celular.
Durante o período fetal, a epiderme, no local de origem da glândula mamária, sofre uma
depressão, formando a fosseta. A região onde aparecem as glândulas mamárias está localizada
no lado esquerdo e direito da região ventral superior do tronco. Os seios existem nos homens e
nas mulheres, mas normalmente as glândulas mamárias são mais desenvolvidas nas mulheres,
exceto em algumas circunstâncias específicas relacionadas com problemas hormonais. O
mamilo é uma proeminência cónica rodeada por uma área circular de pele pigmentada, a aréola,
que contém glândulas sebáceas que são muitas vezes visíveis a olho nu. A base da mama
feminina, aproximadamente circular, estende-se a partir da segunda costela até à sexta costela
no sentido descendente. Medialmente, faz fronteira com a zona lateral do corpo do esterno, e
lateralmente atinge a linha axilar média, Figura 1 (Moinfar, 2007; Moore,2004).

Figura 1 – Seção sagital da mama feminina (retirado de (MOORE & AGUR, 2004)).

Na puberdade, os seios femininos normalmente crescem de acordo com o desenvolvimento
glandular e aumento da deposição de gordura, além disso, também os mamilos e aréolas
crescem. O tamanho e a forma da mama dependem de fatores genéticos, raciais e dietéticos. A
cor da aréola muda de acordo com a mulher, durante a gravidez torna-se escura e depois
mantém essa pigmentação. Esta cor diminui assim que o período de lactação termina, mas nunca
é totalmente perdida ao longo da vida (Gray, 2000; Moore, 2004).
A mama é constituída por tecido glandular, tecido fibroso, que liga os lobos, e por tecido
adiposo nos intervalos entre os lobos. A mama contém entre 15 a 20 lobos de tecido glandular,
que constituem o parênquima da glândula mamária. Estes lobos determinam a forma
característica da mama, uma vez que possuem uma quantidade considerável de gordura. Por sua
vez, estes lobos são compostos de lóbulos, ligados entre si por tecidos areolares, vasos
sanguíneos e dutos. Cada lóbulo é drenado por um duto lactífero, que abre de forma
independente no mamilo. Numa região profunda da aréola, cada duto tem uma porção dilatada,
Rita Teixeira
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o seio lactífero, que acumula leite durante a lactação. Os menores lóbulos incluem também
alvéolos, que abrem para os pequenos ramos dos ductos lactíferos (Dixon, 2006; Moinfar, 2007;
Moore, 2004).
Durante o ciclo menstrual e a gravidez ocorrem muitas mudanças no tecido mamário devido
às hormonas, estrogénio e progesterona. Nas mulheres não grávidas ou que não estou a
amamentar, os alvéolos são muito pequenos e sólidos, mas durante a gravidez aumentam, e as
células sofrem multiplicação rápida. As glândulas mamárias produzem leite somente quando o
bebé nasce, apesar de estarem preparadas para a secreção desde meados da gravidez. O primeiro
leite, o colostro, elimina as células no centro do alvéolo que sofreram degeneração de gordura.
Nas mulheres que já foram mães mais do que duas vezes o peito torna-se grande e pendente, e
nas mulheres idosas geralmente tornam-se pequenas devido à diminuição da atrofia do tecido
adiposo e glandular. Mas, normalmente nas mulheres jovens os peitos são suportados e
mantidos na sua posição através dos ligamentos de Cooper. Estes ligamentos, particularmente
bem desenvolvidos na parte superior da glândula, ajudam a manter os lóbulos da glândula
(Moore, 2004; Seeley, Stephens, e Tate, 2004).
Como referido anteriormente, as hormonas influenciam as alterações ocorridas na mama. Os
estrogénios estimulam o crescimento das glândulas mamárias, deposição de gordura e
desenvolvimento dos lóbulos e alvéolos. A progesterona e prolactina promovem o crescimento
final e são responsáveis pela função destas estruturas, lóbulos e alvéolos (Guyton e Hall, 2000).

2.2 Breast Imaging Reporting and Data System
Várias classificações têm sido usadas para classificar as lesões mamárias e, apesar de
todas elas serem semelhantes a mais aceite é a classificação proposta pelo Colégio Americano
de Radiologia (Breast Imaging Reporting and Data System - BI-RADS), Tabela 1.
Tabela 1 – Avaliação BI-RADS das lesões mamárias (adaptado de (Jatoi, 2010)).

Categoria
0
1
2
3
4

Rita Teixeira

Definição
Avaliação incompleta
Negativo
Benigno
Provavelmente benigno
Anormalidade suspeita

Recomendação
Exames adicionais
Exames de routina
Exames de rotina
Acompanhamento a curto prazo
(6 meses)
Biópsia

5

Altamente sugestiva de
malignidade

Ação apropriada deve ser tomada

6

Conhecida (cancro comprovado
por biópsia)

Ação apropriada
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2.3 Mamografia
A mamografia é uma forma particular de radiografia, trabalhando com níveis de radiação
entre intervalos específicos com a finalidade de registar imagens da mama para diagnosticar
uma eventual presença de estruturas que indiquem uma doença, com especial importância o
cancro. Em caso de patologia mamária é importante a sua deteção precoce. Os avanços
tecnológicos em imagiologia têm contribuído para um aumento na deteção de casos de cancro
de mama. Nesta área, a mamografia tem um papel importante para permitir detetar lesões em
estágios iniciais e fazer um prognóstico favorável.
A mamografia é um exame de imagem que dá informações sobre a morfologia, anatomia e
patologias dos seios. Este exame é frequentemente usado para deteção e diagnóstico de cancro
da mama, bem como para avaliação de massas mamárias. A deteção precoce do cancro da
mama é um fator importante para tratar esta doença com sucesso. Este procedimento é
semelhante a outro raios-X, no entanto, são utilizadas doses baixas, apresentando uma elevada
qualidade que tem elevado contraste e resolução e baixo ruído (Sivaramakrishna, Gordon,
1997). A mama é sensível à radiação ionizante, por isso, é desejável utilizar a dose mais baixa
de radiação compatível com excelente qualidade de imagem.
A mamografia é mais sensível e específica na avaliação de seios gordos do que em seios
densos. O tecido mamário denso é particularmente difícil de avaliar em mulheres jovens. Este
exame é também usado para auxiliar biópsias usando agulhas e para a localização de lesões não
palpáveis (Chinyama, 2000). Na mamografia de rotina a compressão uniforme da mama é
importante para garantir o contraste da imagem, deste modo, estas ferramentas têm de ser
altamente sensíveis, identificando o mais corretamente possível os tumores que poderiam ser
maligno. Por outro lado, a mamografia de diagnóstico é geralmente mais demorada, dispendiosa
e fornece maior dose de radiação para o paciente que a mamografia de rotina, então as
ferramentas de diagnóstico devem possuir uma grande especificidade, a fim de conseguirem
identificar tumores que são malignos (Perez, 2002).
A fim de avaliar as diferenças de densidade entre tecidos mamários, aquisição da imagem é
feita usando dois pontos de vista: um crânio caudal (CC) e médio-lateral oblíqua (MLO).
Geralmente, em MLO é possível projetar mais tecido mamário do que na visão de CC devido à
inclinação e à curva da parede torácica. Na projeção CC, Figura 2a, deve ser incluído todo o
tecido da mama com a exceção da porção axilar. Durante o posicionamento é importante ter a
certeza que está incluído o tecido mamário superior e posterior, através da elevação da mama
dentro do limite da sua mobilidade natural. A projeção MLO, Figura 2b, deve incluir, tanto
tecido mamário quanto possível. A imagem deve incluir a margem livre do músculo peitoral
maior para garantir que o paciente está na medida sobre o detetor e que a cauda da mama é
adquirida (Kopans,2007; Engeland, 2003).

Rita Teixeira
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a)

b)

Figura 2 – Projeções mamográficas: a) Projeção Crânio Caudal (CC); b) Projeção Medio Lateral
Obliqua (MLO) (adaptado de (Kopans, 2007)).

Posteriormente à localização das lesões são necessários métodos para dividir a mama em
pequenas áreas de forma a uma melhor identificação da região onde se encontra a lesão. O
método dos quadrantes divide a mama, utilizando o mamilo como referência. A Figura 3 mostra
duas formas de representar este método.

a)

b)
Figura 3 – Localização das lesões na mama: a)método dos quadrantes; b)nomenclatura de cada quadrante
(retirado de (Kopans, 2007;Moore&Agur, 2003)).

2.3.1 Mamografia Digital
A mamografia digital é o mais significativo desenvolvimento da mamografia, que utiliza
essencialmente o mesmo sistema de mamografia convencional, mas o sistema de película é
substituído por um detetor, o qual produz um sinal eletrónico que é digitalizado e armazenado,
Figura 4. A mamografia demostrou ser eficaz na redução da mortalidade por cancro da mama. A
mamografia digital de campo total é cada vez mais utilizada na prática clínica, com inúmeras
vantagens que resultam numa melhor deteção do cancro da mama. Com este tipo de
mamografia, os processos de aquisição de imagem, processamento e exibição estão dissociados
ou separados, isto permite a otimização de cada processo (Bluekens, 2010; Pisano, 2004).

Rita Teixeira
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Figura 4 – Representação esquemática de um sitema de mamografia
digital (retirado de (Bronzino, 2000)).

Na mamografia digital algumas das limitações da mamografia convencional foram
superadas. Os fotões de raio-X detetados são convertidos diretamente para valores numéricos.
As imagens digitais podem ser processadas por um computador, apresentadas em vários
formatos, e usadas diretamente para uma deteção assistida por computador (CAD) usando
programas de software. Além disso, esta técnica permite ajustar a ampliação, orientação, brilho
e contraste da imagem, após o exame (Bronzino, 2000; Tartar, 2008). As imagens digitais são
amostradas, geradas instantaneamente após a exposição e têm menos ruído do que as da
mamografia convencional devido à eliminação de artefacto granulares provenientes da emulsão
do filme. A mamografia digital fornece uma ampla gama dinâmica de densidades e maior
resolução de contraste em mamas densas (Nees, 2008; Pisano, 2004).
No processamento de imagem, o contraste e o brilho podem ser mudados e, para além disso,
é possível ampliar uma parte ou a totalidade da mama. O processamento pós-aquisição pode
compensar os problemas de subexposição ou superexposição. Os sistemas de exibição da
imagem para o diagnóstico incluem um ou mais monitores de alta resolução, um computador e
software de exibição de imagem. Para a interpretação da imagem existem ferramentas de
anotação e medição que estão disponíveis, incluindo a área e medidas angulares. Às vezes, é
importante inverter escala de cinza de forma a melhorar a visualização de microcalcificações. O
armazenamento digital é capaz de armazenar imagens DICOM, permite um modo rápido para
aceder a uma grande quantidade de dados, mas requer uma grande quantidade de memória do
computador. É importante que estes sistemas sejam cuidadosamente projetados para garantir
que os dados não são perdidos e que os manuseadores sejam treinados para manter os sistemas
de armazenamento e recuperar dados novos para interpretação e comparação com exames
anteriores (Hashimoto, 2008; Nees, 2008).
Embora em alguns aspetos a mamografia digital tenha um melhor desempenho do que a
convencional é mais cara. É necessário ainda trabalhar e fazer algumas melhorias a fim de
reduzir as desvantagens que esta técnica possui.

Rita Teixeira

11

Análise automática de imagens de mamografia

2.4 Processamento e Análise de imagem
2.4.1 Filtragem de imagem
As técnicas de filtragem no domínio espacial são aquelas que atuam diretamente na matriz
de pixels que é a imagem digitalizada. Logo, as funções de processamento de imagens no
domínio espacial podem ser expressas como:

onde:
é a imagem processada,
é a imagem original e T é um operador em f,
definido numa certa vizinhança de
(Gonzalez,2001).
Por outro lado, a filtragem no domínio das frequências tem como base o teorema da
convolução. Seja g(x,y)a imagem formada pela convolução da imagem f(x,y) com um operador
linear h(x,y), ou seja,

O uso de máscaras espaciais no processamento de imagens é normalmente denominado
filtragem espacial e as máscaras são conhecidas como filtros espaciais. A implementação de
operações de filtragem espacial necessita de uma máscara do filtro. Os pesos da máscara do
filtro, w, podem ser definidos diretamente pelo utilizador, contudo a Toolbox de Processamento
de Imagem existente no Matlab disponibiliza um conjunto de máscaras pré-definidas.
O processo consiste simplesmente em mover o centro da máscara ponto a ponto na imagem.
Em cada ponto, a resposta do filtro naquele ponto é a soma do produto dos coeficientes do filtro
e os pixels vizinhos correspondentes da área gerada pela máscara do filtro. Este processo
encontra-se ilustrado na Figura 5 (Gonzalez,2001).

Rita Teixeira
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Figura 5 – Mecanismo de filtragem espacial com uma máscara 3x3
(retirado de (Gonzalez,2001)).

2.4.2 Deteção de contornos
A deteção de contornos é um dos processos mais utilizados em análise de imagem. É muito
importante definir corretamente os contornos das regiões e dos seus limites para avaliação e
classificação das mesmas. Os contornos correspondem a mudanças no brilho da imagem, as
quais podem corresponder a uma descontinuidade na orientação ou diferenças de iluminação.
Pode também definir-se os contornos de textura e de cor, em imagens onde as informações de
textura ou cor, são as mais importantes. Em geral, aplicam-se filtros espaciais lineares de dois
tipos, os primeiros baseados no gradiente da função de luminosidade, I(x,y), da imagem, e os
segundos baseados no laplaciano de I(x,y). Em qualquer um dos casos habitualmente são usadas
máscaras de convolução ou operadores 3x3. Algumas máscaras disponibilizadas são: ’sobel’,
’prewitt’, ’roberts’, ’log’(Laplacian of a Gaussian),’zerocross’ e ‘canny’ (Campilho,2011).
A imagem resultante desta operação tem formato logical, isto é, possui valores 1 (um) nos
pontos onde foram detetados contornos e valores 0 (zero) nos restantes pontos.
O cálculo do gradiente ao longo da imagem é realizado em duas direções distintas. A direção
horizontal (Iy), que está relacionada com a variação de intensidade, e a direção vertical (Ix)
(Campilho,2011).
A magnitude e a orientação do gradiente são obtidas através das seguintes equações:

Rita Teixeira
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Um dos mais poderosos métodos de deteção de contornos é o método de Canny. Como os
operadores de gradiente são muito sensíveis ao ruído, inicialmente começa-se por se aplicar uma
filtragem à imagem original de modo a diminuir a razão entre o sinal e o ruído. Contudo é
preciso ter cuidado, pois isto pode levar a um enfraquecimento dos pontos contornos, que
levaria a uma fraca definição destes.

2.5 Resumo
A mama é estudada pelos clínicos para entenderem melhor e permitirem mais facilmente a
deteção de patologias mamárias, mas o cancro tem uma especial atenção devido à sua fatalidade
nas mulheres. O breast imaging reporting data system é usado para classificar as suspeitas de
cancro da mama. A mamografia é muito importante para detetar lesões mamárias quando estas
são assintomáticas e quando são invasivas e em fases avançadas. A mamografia digital permite
melhorar alguns aspetos que a mamografia convencional não consegue, tendo-se tornando numa
evolução fulcral nesta área. Após aquisição da imagem existem por vezes artefactos e problemas
associados à imagem que necessitam de ser melhorados para facilitar a visualização das regiões
que indiciam cancro. Deste modo, torna-se necessário implementar alguns métodos de
processamento e análise de imagem com ajuda de um software computacional, que
posteriormente poderão ser uma ajuda a técnicos e médicos.

Rita Teixeira
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3.Introdução
As técnicas desenvolvidas e apresentadas neste relatório foram implementadas em Matlab® e
testadas em casos reais retirados das bases de imagens MIAS (Mammographic Image Analysis
Society) e DDSM (Digital Database for Screening Mammography).

3.1 Distinção entre mama esquerda e mama direita
Uma vez que, para cada caso existem quatro incidências, duas para cada mama e dada a
importância do rastreio e descoberta atempada, qualquer processo auxiliado por computador que
permita uma maior rapidez no processo pode ser fundamental no tratamento da doença. Deste
modo, o trabalho inicial desenvolvido consistiu em criar um mecanismo que seja automático
desde os procedimentos mais simples até aos mais complexos. Nesta fase inicial começou-se
por fazer a distinção da mama na imagem radiográfica, esquerda ou direita. O papel desta
ferramenta é evitar erros na observação da imagem aquando do diagnóstico, prevenindo o uso
de terapias desnecessárias, assim como servir de base como futuro na investigação de rastreio de
cancro.
Propõe-se, portanto, um algoritmo que através do isolamento da fronteira da mama permita
obter uma aproximação a uma parábola, para determinar se a mama é esquerda ou direita. Em
primeiro lugar a imagem é lida e submetida a um filtro de mediana, Figura 6, suavizando-a e
evitando que perca detalhes que poderiam ser importantes para as fases seguintes.

Figura 6 – Visualização da imagem suavizada
com o filtro de mediana.

Outra forma de suavizar a imagem e também testada consistiu em utilizar um filtro
Gaussiano, Figura 7, a fim de verificar se influenciaria os resultados finais.

Rita Teixeira

17

Análise automática de imagens de mamografia

Figura 7 – Visualização da imagem suavizada com
o filtro Gaussiano.

Posteriormente, a imagem é binarizada, Figura 8, para que no passo seguinte facilmente se
consiga extrair o contorno através das variações de intensidade.

Figura 8 – Visualização da imagem
binarizada.

Para obter o contorno da imagem é aplicada a função edge do Matlab utilizando ooperador
de Canny, Figura 9.

Rita Teixeira
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Figura 9 – Extração do contorno
da imagem binarizada.

A fim de distinguir entre a mama esquerda e a mama direita utilizou-se um iterador linear
com a direção do eixo das abcissas, que percorreu todas as linhas da imagem de saída e guardou
as coordenadas (x,y) dos pixels pertencentes à fronteira da mama num vetor. Através da função
polyfit, efetuou-se uma regressão quadrática que retornou a parábola correspondente aos valores
introduzidos, Figura 10. Mediante os resultados obtidos foi possível distinguir a mama esquerda
da direita através de p(1), que corresponde ao índice de x 2 da função
.
p = polyfit(y,x,2);
xint = p(1)*y.*y + p(2)*y + p(3);

Figura 10 – Representação gráfica da regressão quadrática e
contorno da imagem.
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3.2 Distinção entre a projeção crânio caudal e média lateral oblíqua
Baseado no método anterior, decidiu-se implementar duas técnicas com o objetivo de
determinar qual a projeção que estaria associada à imagem em análise.
Na primeira técnica o resultado obtido da regressão quadrática, é usado para estimar o
módulo da diferença entre o primeiro ponto da regressão quadrática e o primeiro ponto do
contorno. Após análise dos valores resultantes para as várias tentativas foi possível definir um
valor que permitisse a distinção entre projeção crânio caudal e média lateral oblíqua quer se
trata-se de uma mama esquerda quer se trata-se de uma mama direita.
A segunda técnica utilizada também emprega parte do algoritmo desenvolvido inicialmente,
sendo que é necessário obter o resultado do tipo de mama para ser possível obter a classificação
do tipo de projeção. O ponto de partida é a imagem com o contorno obtido na fase anterior,
Figura 9, e esta imagem é reduzida, isto é, o seu número de linhas passa para metade, Figura 11,
uma vez que nesse ponto é onde se localiza o mamilo, e a outra parte é semelhante a fazer o
espelho da primeira.

Figura 11 – Parte superior da imagem com
contorno.

De acordo com a pesquisa efetuada sabe-se que o declive de uma reta pertencente à projeção
MLO é mais acentuada do que na projeção CC. Sendo assim, é possível distinguir as projeções
com base no valor absoluto do declive da reta. Deste modo, traçou-se uma reta entre o inicio da
mama e o ponto final, Figura 12, que tal como foi dito deverá corresponder ao mamilo. Para
uma mama esquerda esta reta deverá ter declive negativo, e para uma mama direita declive
positivo.

Figura 12 – Representação da reta entre o ponto inicial e o final da
parte superior do contorno.
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Com base num conceito distinto, foi ainda desenvolvida outra técnica que também tinha o
propósito de distinguir qual a projeção em causa. À imagem original aplicou-se um iterador com
a direção do eixo das coordenadas que percorreu todas as colunas da imagem de saída e guardou
as coordenadas (x,y) dos pixels pertencentes à fronteira da mama. O método consistia numa
regressão linear a partir dos valores da média pesada (3). Esta consiste no somatório das
intensidades de todos os pixels multiplicados pelo seu índice no eixo das ordenadas (1) e
divididos pelo somatório total das intensidades ao longo de uma dada coluna (3). Este processo
foi repetido para todas as colunas da imagem.
(1) sum1 += ind_Y1*valor
(2) sum2 += valor
(3) ind_med = sum1 / sum2
Para o cálculo da regressão linear concluiu-se que eram necessários o somatório dos valores
das abcissas, Sx, o somatório dos valores das ordenadas, Sy, o somatório da multiplicação entre
o valor das abcissas pelas respetivas ordenadas, Sxy, o somatório do quadrado das abcissas,
Sxx, o somatório do quadrado das ordenadas, Syy e o número de pontos a considerar, k.
Procedeu-se então ao cálculo dos valores de m, declive da reta e b, ponto de interseção com a
origem, tendo por base as seguintes equações:
(1) y = mx+b
(2) m = ((Sxy * k) - (Sx * Sy)) / ((Sxx * k) - (Sx * Sx))
(3) b = ((1/k) * Sy) - (m*(1/k)*Sx)
Através do declive da reta é possível saber qual a projeção em causa.

3.3 Resumo
Para proceder à análise automática de imagens é necessário implementar processos que
auxiliados pelo computador permitam uma maior rapidez no processo de diagnóstico. A fim de
iniciar um processo completamente automático é importante fazer identificação das incidências
do exame em análise, bem como qual das mamas está a ser analisada, com o objetivo de evitar
erros e perdas de tempo por parte dos radiologistas com este tipo de trabalho. Os algoritmos
efetuados pretendem, portanto, fazer a distinção entre mama esquerda e mama direita, e entre
projeção Crânio Caudal e Médio Lateral Oblíqua.
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4.1 Distinção entre a mama esquerda e direita
Para todas as imagens da base MIAS foi aplicado o algoritmo baseado na regressão
quadrática, referido no capítulo das metodologias desenvolvidas, a fim de avaliar o seu
desempenho. Contudo, neste relatório serão apresentados apenas quatro casos, Figura 13, que
representam as duas projeções em cada mama, mas como referido anteriormente foi testado para
várias imagens.

a

b

c

d

Rita Teixeira

Figura 13 – Imagens originais.

25

Análise automática de imagens de mamografia
Como mencionado na metodologia o método inicia-se com a suavização da imagem original
utilizando um filtro de mediana. As imagens obtidas para cada uma das incidências são
apresentadas na Figura 14.

a

b

c

d

Figura 14 – Aplicação do filtro de mediana às imagens originais.

Como se pode verificar na Figura 14, para estas quatro imagens o efeito do filtro de mediana
não foi muito notório, uma vez que as imagens são de boa qualidade, contudo noutros casos o
mesmo pode não acontecer, e por vezes de facto não acontece. Deste modo, a aplicação deste
filtro pode tornar-se útil noutras situações em que a aquisição da imagem não seja tão boa.
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Também a fim de efetuar uma suavização mas diferente recorreu-se a operadores lineares,
neste caso usando a máscara Gaussiana, que habitualmente apresenta bons resultados. Neste
caso, as imagens resultantes podem ser visualizadas na Figura15.

a

b

c

d

Figura 15 – Aplicação do filtro Gaussiano às imagens originais da Figura 13.

Uma vez que as imagens filtradas com uma máscara Gaussiana produzem melhores
resultados finais. Os passos seguintes serão implementados nestas imagens, sendo portanto
excluídas as imagens resultantes do filtro de mediana.
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A binarização das imagens é um passo importante para a extração de contornos, assim as
imagens reproduzidas da aplicação do filtro edge são refletidas nas imagens da Figura 16.

a

b

c

d

Figura 16 – Imagens resultantes da binarização das imagens filtradas.

Tendo em conta que as imagens resultantes da operação de extração de contornos não
possuem ruído e os contornos foram extraídos corretamente pode ser aplicado o passo seguinte.
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Tal como a explicação apresentada no capítulo anterior, o passo final deste método consiste
na aplicação de uma regressão quadrática que define se é uma mama esquerda ou uma mama
direita de acordo com a concavidade da parábola e do contorno da mama obtido no passo
anterior. Partindo do contorno obtido e aplicando a regressão obtém-se as imagens da Figura 17.

a

b

c

d

Figura 17 – Representação gráfica da regressão quadrática e do contorno da mama.

Como se pode observar na Figura 17, a linha vermelha representa a parábola com os pontos
do vetor da regressão quadrática e a linha azul representa apenas uma parábola.
Através de um estudo feito previamente acerca do funcionamento da regressão quadrática,
concluiu-se que a distinção entre a mama direita e a mama esquerda é dada pelo valor
correspondente ao índice de x2. Sendo assim, quando este índice é superior a zero trata-se de
uma mama direita, caso contrário é uma mama esquerda. Os valores deste índice para estas
quatro imagens são apresentados na Tabela 2.
Tabela 2 – Valores do índice x2 da regressão quadrática.

Imagem a) da Figura
13
Mama direita CC
0.0018

Imagem b) da Figura
13
Mama esquerda CC
-0.0019

Imagem c) da Figura
13
Mama direita MLO
0.0013

Imagem d) da Figura
13
Mama esquerda MLO
-0.0020

Assim, verifica-se que para estas quatro imagens o algoritmo funcionou corretamente, e
portanto o objetivo foi atingido com sucesso. Todavia, este algoritmo quando testado para as
trezentas e vinte e duas imagens da base de dados MIAS, com um filtro mediana acerta apenas
cento e noventa e cinco vezes o que corresponde a uma taxa de acerto de aproximadamente 61%
Rita Teixeira
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Por outro lado, quando é usado um filtro Gaussiano esta taxa sobe para os 79%
correspondendo a duzentas e cinquenta e cinco decisões corretas.

4.2 Distinção entre projeção Crânio Caudal e Média Lateral Oblíqua
Relativamente à primeira técnica descrita no capítulo anterior para distinguir projeções,
baseada no módulo da diferença entre o primeiro ponto do contorno e o primeiro ponto da
parábola da regressão quadrática, os valores resultantes das imagens apresentadas na figura
anterior encontram-se na Tabela 3.
Tabela 3 – Valores da diferença entre o módulo do ponto inicial da parábola e o ponto inicial do contorno.

Imagem
Valor da
diferença
Resultado da
projeção

Imagem a) da
Figura 13

Imagem b) da
Figura 13

Imagem c) da
Figura 13

Imagem d) da
Figura 13

529.0641

197.3790

22.7517

67.6093

Projeção CC

Projeção CC

Projeção MLO

Projeção MLO

Para estes 4 casos este algoritmo comporta-se como o esperado e indica corretamente qual o
tipo de projeção em análise. Contudo, para a imagem da Figura 18 o mesmo não acontece pelo
que considerou-se que este algoritmo não era o melhor para indicar o tipo de projeção.

a

b

c

Figura 18 – a) Imagem original; b)imagem com contorno; c)imagem resultante da regressão quadrática.

Tabela 4 – Valores do módulo da diferença entre o ponto inicial da parábola e o ponto inicial do contorno da imagem da
Figura 18.

Valor da diferença
412.0414

Resultado da projeção
Projeção CC

Como já foi referido e se pode constatar analisando a Tabela 4 e a imagem original da Figura
18, verifica-se que o resultado está errado, uma vez que se trata de uma projeção MLO.
Observando os valores das duas tabelas verifica-se que não é possível ajustar o valor
estabelecido para definir qual a projeção em questão porque, neste caso, o valor encontra-se
entre os valores obtidos para as duas projeções CC.
Rita Teixeira
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A segunda técnica desenvolvida apresentou melhores resultados, Figuras 19, 20, 21 e 22, e
uma vez que está dependente dos resultados obtidos serão utilizadas as mesmas imagens que se
utilizaram no algoritmo de distinção entre mama esquerda e mama direita.

a

b
Figura 19 – Imagem do contorno da mama direita na projeção CC; b)Parte superior
da imagem; c)Representação da parte superior do contorno e reta obtida.

c

a

b
c
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Figura 20 – Imagem do contorno da mama esquerda na projeção CC; b)Parte superior da
imagem; c)Representação gráfica da parte superior do contorno e reta obtida.
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a

b
c

a

Figura 21 – Imagem do contorno da mama direita na projeção MLO;
b)Parte superior da imagem; c) Representação gráfica da parte superior
do contorno e reta obtida.

b
c
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Figura 22 – Imagem do contorno da mama esquerda na projeção MLO;
b)Parte superior da imagem; c) Representação gráfica da parte superior
do contorno e reta obtida.
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Tabela 5 – Declives das retas traçadas em relação ao contorno e resultados das projeções.

Imagem

Imagem a) da
Figura 13

Imagem b) da
Figura 13

Imagem c) da
Figura 13

Imagem d) da
Figura 13

Valores dos
declives

1.0442

-1.2654

4.2909

-2.9873

Resultado final

Mama direitaProjeção CC

Mama esquerdaProjeção CC

Mama direitaProjeção MLO

Mama esquerdaProjeção MLO

Analisando a Tabela 5, verifica-se que a técnica funcionou corretamente acertando na
projeção da imagem em análise.
Uma vez que para a técnica anteriormente referida falhou em várias imagens, decidiu-se
verificar o que acontecia para a mesma imagem (Figura 18), Figura 23.

a

b
c

Figura 23 – Imagem do contorno da mama esquerda na projeção MLO; b)Parte superior da
imagem; c) Representação gráfica da parte superior do contorno e reta obtida.

Tabela 6 – Valores de declives obtidos e respetivos resultado de projeção.

Imagem
Valores dos declives
Resultado final

Imagem da Figura
23
-7.2857
Mama esquerdaProjeção MLO

Neste caso, Tabela 6, e também em muitos outros das bases de imagens MIAS e DDSM o
algoritmo acerta, contudo tal como acontecia na distinção entre mama esquerda e direita existem
algumas falhas.
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A técnica relacionada com a regressão linear também não se mostrou muito eficaz na
distinção entre projeções para as quatro imagens base e, sendo assim, os resultados que
demonstram o seu desempenho podem ser visualizados na Tabela 7.

Tabela 7 – Resultados da técnica de regressão linear.

Imagem
Declive
Resultado

Imagem a) da
Figura 13
1.5045
Projeção CC

Imagem b) da
Figura 13
1.3077
Projeção CC

Imagem c) da
Figura 13
2.1261
Projeção MLO

Imagem d) da
Figura 13
1.4293
Projeção CC

Na imagem d) da Figura 13, o resultado obtido não é o esperado, uma vez que se trata de
uma projeção MLO da mama esquerda. Todavia, apesar de falhar neste caso, o mesmo não
acontece em todas as imagens da base de dados MIAS, e na maioria das imagens da base de
dados DDSM onde o algoritmo desenvolvido tem um bom desempenho.
Salienta-se que embora ainda não tenha sido referido também foi implementado um
algoritmo de alinhamento com o objetivo de comparar a imagem em que se pretendia identificar
a projeção com duas imagens base. Estas imagens base iriam corresponder a uma imagem da
projeção MLO e outra da projeção CC. Após inserção da nova imagem são selecionados pontos
e a imagem é alinhada com a imagem mais semelhante, que iria corresponder à sua projeção.
Porém, este algoritmo ainda está em desenvolvimento, e uma vez que até ao momento os seus
resultados não seriam suficientemente produtivos relativamente às técnicas anteriores é
apresentado na Figura 24 uma parte deste algoritmo.

Figura 24 – Algoritmo para alinhamento de imagens.
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4.3 Resumo
Através dos resultados obtidos com as metodologias desenvolvidas verifica-se que a
identificação da mama esquerda ou direita é feita corretamente na grande maioria das vezes. O
método desenvolvido para esta distinção é baseado na regressão quadrática usando os pontos do
contorno para fazer aproximação a uma parábola. Sendo assim, no caso de o contorno não estar
bem definido, bem como existirem artefactos, este método pode falhar.
Para distinção entre a projeção Crânio Caudal e Médio Lateral Oblíqua foram várias as
metodologias desenvolvidas e portanto vários resultados. Tal como acontecia para a distinção
entre a mama esquerda e direita, nenhum método foi 100% eficaz. Todavia, a eficácia do
método que recorre ao resultado da distinção entre mama esquerda e direita pode estar
comprometido, visto que a primeira metodologia falha em 20%. Apesar disso, quando é traçada
a reta entre o ponto inicial do contorno e o ponto final da parte superior do contorno os
resultados são razoáveis, mas mais uma vez no caso de o contorno estar mal definido os
resultados estão comprometidos.
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Capítulo V – Conclusão e Trabalho Futuro
Para o conjunto de quatro imagens selecionados para serem apresentados os seus resultados
neste relatório, assim como para todas as imagens da base de dados MIAS e base de dados
DDSM, os resultados foram satisfatórios por várias razões.
Nesta primeira abordagem ao tema tentou-se iniciar uma forma completamente automática
de análise de mamografias. Deste modo, a distinção entre a mama esquerda e direita e a
projeção MLO e CC constituíram a primeira etapa deste trabalho.
No que diz respeito, à distinção entre mama esquerda e direita a solução desenvolvida obteve
resultados razoáveis, sendo que acerta perto de 80%. No futuro, a fim de eliminar os 20% que
constituem o erro deste algoritmo pretende-se melhorar a imagem original, tentando eliminar os
artefactos que possam interferir na deteção do contorno que, por sua vez, irá influenciar a
decisão final.
Em relação à distinção entre as projeções mais utilizadas em mamografia das várias
hipóteses implementadas existem duas que mostram obter bons resultados. No futuro pretendese estudar outras formas de classificação, nomeadamente a criação de uma imagem de mama
média para cada projeção, alinhamento da imagem a classificar e as imagens médias construídas
e cálculo da similaridade entre essas imagens, sendo que as mais semelhantes indicam qual a
projeção em análise.
Como trabalho futuro pretende-se efetuar segmentação multinível com o objetivo de detetar
microcalcificações que, geralmente se encontram em grupos. Para além disso, avaliar a relação
entre a densidade mamária e o aparecimento de cancro, uma vez que existem estudos que
indiciam que mulheres com mamas com densidade normal quando são sujeitas a tratamentos
hormonas, a sua densidade mamária aumenta podendo causar quistos e fibroadenomas.
Contudo, o que se irá estudar é a densidade mamária de mulheres que não possuíam cancro e
que mais tarde sem qualquer tratamento hormonal tiveram cancro da mama.
Em suma o trabalho realizado deixou boas perspetivas para o futuro, e com várias ideias que
podem ser usadas, bem como melhoramentos que podem ser estudados.

Rita Teixeira

37

Análise automática de imagens de mamografia

Rita Teixeira

38

Bibliografia

Bibliografia
Bluekens, A. M. J., Karssemeijer, N., Beijerinck, D., Deurenberg, J. J. M., van Engen, R. E., Broeders, M.
J. M., & den Heeten, G. J. (2010). Consequences of digital mammography in population-based breast
cancer screening: initial changes and long-term impact on referral rates. European radiology, 20(9),
2067-73.
Bronzino,J.(2000). The Biomedical Engineering Handbook (2nd ed.,Vol.1).U.S.:CRC Press
Campilho, Aurélio (2011) – Edge and Corner Detection. Biomedical Image Analysis. Notes of Master
Degree on Biongineering.
Chianyama Catherine N. (2004).Breast Diseases: Radiology, Pathology, Risk Assessment. SpringerVerlag Berlin Heidelberg New Yorkublishing, Ed.
Dixon, J. M. (2006). ABC of breast diseases. (3rd ed.) B. Publishing, Ed.
Engeland, S. V., Snoeren, P., Hendriks, J., & Karssemeijer, N. (2003). Mammogram Registration, 22(11),
1436-1444.
Gonzalez, Rafael C.; WOODS, Richard E.- Digital image Processing (2001) – 2nd Edition. Prentice
Hall.
Guyton, A. C., & Hall, J. E. (2000). Textbook of Medical Physiology (10th ed.). (W. S.
Company, Ed.)
Hashimoto, Beverly (2008). Practical Digital Mammography. Thieme Medical Publishers.
Jatoi, I., & Kaufmann, M. (2010). Management of breast diseases. Springer, Ed..
Kopans, Daniel B. (2007). Breast Imaging (3rd edition). Lippincott Williams & Wilkins
Moinfar, F. (2007). Essentials of diagnostic breast pathology. Springer.
Nees, A. V. (2008). Digital mammography: are there advantages in screening for breast cancer?
Academic radiology, 15(4), 401-7.
Seeley, R., Stephens, T., & Tate, P. (2004). Anatomy and Physiology. The McGraw−Hill Companies.
Perez, Reinaldo J. (2002). Design of medical electronic devices. Academic Press
Pisano, Etta D.,Yaffe, Martin J., Kuzmiak, Cherie M.(2004). Digital Mammography. Lippincott Williams
& Wilkins
Sivaramakrishna, R.; Gordon, R. (1997) Detection of Breast Cancer at a Smaller Size Can Reduce the
Likelihood of Metastatic Spread: A Quantitative Analysis. Acad Radiol, Association of University
Radiologists, Canadá, v. 4, n. 1, p. 8-12.
Tartar, Marie, Comstock, Christopher E., Kipper, Michael S. (2008). Breast Cancer Imaging:A
Multidisciplinary, Multimodal Approach. Mosby Elsevier

Rita Teixeira

39

Anexos

Anexos
Implementações Desenvolvidas
1. Distinção entre a mama direita e a mama esquerda
clear all;close all;clc;
%%
%leitura da imagem
IMG2=imread('mdb001.pgm');
IMG2=im2double(IMG2);
%Conversão para 2-D no caso de a imagem ser estar a 3 dimensões
if size(size(IMG2))==[1 3]
IMG2=rgb2gray(IMG2);
end
%%
%suavizacao da imagem
se=fspecial('gauss');
IMG=imfilter(IMG2,se);
%%
%%inverter a imagem para ser visualizada corretamente, pois no caso
das
%%imagens MLO estas encontram-se ao contrário
K=IMG;
[a b]=size(K);
for i=1:a
K(i,:)=IMG(a-i+1,:);
end
IMG=rot90(K,2);
%%
%%obter a parte da imagem que interessa
tamanho=size(IMG);
IMG(:,1024)=0;
for c=1:tamanho(2)
if IMG(:,c)==0
img_nova=IMG;
else
guarda=c;
diferenca= tamanho(2)-guarda;
img_nova=IMG(:,diferenca+1:guarda);
end
end
figure;imshow(img_nova);
imginv=~(img_nova);
BW = edge(imginv,'canny');
figure;imshow(BW);
%%
%criação do vetor com as coordenadas x,y dos pixels do contorno
B=size(BW);
dados=[];
linha=1;
coluna=1;
for i=1:B(2)
for j=1:B(1)
if BW(j,i)==1
dados(linha,coluna)=i;
dados(linha,coluna+1)=j;
linha=linha+1;
end end
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end
n_pontos = length(dados);
% comprimento do vector de dados
%%
%--- Regressão Quadrática -----------------------------------------x = dados(:,1);
y = dados(:,2);
p = polyfit(y,x,2);
xint = p(1)*y.*y + p(2)*y + p(3);
% ======= Plots 1
==============================================================
figure
plot(y,x,'.r')
axis equal
xlabel('Y'), ylabel('X')
hold on
plot(y,xint,'.b')
hold on
%===Faz a distinção entre mama direita e esquerda através do valor do
p(1)
%que corresponde ao A da função quadrática
(y=Ax^2+Bx+C)===================
p(1)
if p(1)> 0
%3.9146e-004
resposta=('Mama direita')
else
resposta=('Mama esquerda')
end
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1. Distinção entre projeção MLO e CC
2.1 Módulo da diferença entre o ponto inicial da parábola e o ponto inicial do contorno
clear all;close all;clc;
%%
%leitura da imagem
img=imread('mdb001.pgm');
img=im2double(img);
figure;imshow(img);
%%
%Conversão para 2-D para o caso da imagem estar a 3 dimensões
if size(size(img))==[1 3]
img=rgb2gray(img);
end
%%
%suavizacao da imagem
se=fspecial('gauss');
img=imfilter(img,se);
%%
%inversão dos valores dos pixels
imginv=~(img);
BW = edge(imginv,'canny');
figure,imshow(BW);
%%
%criação do vetor com as coordenadas x,y dos pixels do contorno
B=size(BW);
dados2=[];
ind_x=1;
ind_y=1;
for i=1:B(1)
for j=1:B(2)
if BW(i,j)==1
dados2(ind_x,ind_y)=i;
dados2(ind_x,ind_y+1)=j;
ind_x=ind_x+1;
end
end
end
x=dados2(:,1);
y=dados2(:,2);
%%
%aplicação da função polyfit para implemtação da regressão quadrática
p = polyfit(x,y,2);
xint = p(1)*x.*x + p(2)*x + p(3);
figure
plot(x,y,'.r');
axis equal
hold on
plot(x,xint,'.b')
%%
%permite evitar confusão entre ruído da imagem e contorno
escolhido=[];
line=1;
for g=1:6
if ((y(g+1)-y(g))<=3)
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escolhido(line,1)=max(y(g+1),y(g));
line=line+1;
elseif ((y(g+1)-y(g))>290)
escolhido(line,1)=min(y(g+1),y(g));
line=line+1;
end
end
yfinal=min(escolhido);
%%
%valor que define a projeção da mama
%diferenca entre o valor inicial da parábola e o valor inicial do
contorno
diferenca=abs(xint(1)-yfinal)
if diferenca< 100
('MLO projection')
else
('CC projection')
end
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2.2 Cálculo do declive através da reta entre o ponto inicial e o ponto final do contorno
clc;close all;
%%
%leitura da imagem
img=imread('IM1_reader.png');
img=im2double(img);
figure;imshow(img);
%%
%Conversão para 2-D
if size(size(img))==[1 3]
img=rgb2gray(img);
end
%%
%suavizacao da imagem
se=fspecial('gauss');
img=imfilter(img,se);
%%
%inversão dos valores dos pixels
imginv=~(img);
figure;imshow(imginv);
BW = edge(imginv,'canny');
figure,imshow(BW);
%%
%criação do vetor com as coordenadas x,y dos pixels do contorno
B=size(BW);
dados2=[];
ind_x=1;
ind_y=1;
for i=1:B(1)
for j=1:B(2)
if BW(i,j)==1
dados2(ind_x,ind_y)=i;
dados2(ind_x,ind_y+1)=j;
ind_x=ind_x+1;
end
end
end
%%
%divide a imagem ficando apenas a parte superior
tm=size(dados2);
metade=tm(1)/2;
valor_maximo=max(dados2(1:metade,2));
nova_img=BW(1:(B(1)/2),1:valor_maximo);
figure;imshow(nova_img);
%%
% criação do vetor com as coordenadas x,y dos pixels do contorno da
parte
% superior
B1=size(nova_img);
dados3=[];
ind_xx=1;
ind_yy=1;
for ii=1:B1(1)
for jj=1:B1(2)
if nova_img(ii,jj)==1
dados3(ind_xx,ind_yy)=ii;
dados3(ind_xx,ind_yy+1)=jj;
ind_xx=ind_xx+1;
end
end
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end
%%
%caso da mama direita
if strcmp('Mama direita',resposta)==1
maxim=[];
valor=dados3(1,1);
%calcula o ultimo ponto da primeira linha que corresponde ao primeiro
ponto
%do contorno para mamas direitas
lines=1;
if dados3(lines,1)==valor
while dados3(lines,1)==valor
maxim(lines,1)=dados3(lines,2);
lines=lines+1;
end
end
lastpoint_firstline=max(maxim);
ind_x_lp_fl=dados3(1,1);
firstpoint_lastline=dados3(end,2);
ind_x_fp_ll=dados3(end,1);
figure;
xx=[-ind_x_lp_fl;-ind_x_fp_ll];
yy=[ lastpoint_firstline;firstpoint_lastline];
plot(yy,xx,'b')
hold on
x=-(dados3(:,1));
y=dados3(:,2)';
plot(y,x,'.r');
declive=(-ind_x_lp_fl-(-ind_x_fp_ll))/(lastpoint_firstline firstpoint_lastline)
if declive<1.50
('Mama direita-Projeção CC')
else
('Mama direita-Projeção MLO')
end
end
%%
%caso da mama esquerda
%calculo do primeiro ponto da primeira linha e do ultimo ponto da
ultima
%linha
if strcmp('Mama esquerda',resposta)==1
first_point=(dados3(1,2));
last_point=dados3(end,2);
ind_x_fp=-(dados3(1,1));
ind_x_lp=-(dados3(end,1));
xx=[ind_x_fp;ind_x_lp];
yy=[ first_point;last_point;];
%%
%Plots do contorno da imagem e da reta com o ponto inicial e final
figure;
plot(yy,xx,'b')
hold on
x=-(dados3(:,1));
y=dados3(:,2)';
plot(y,x,'.r');
%declive e resultado para a mama esquerda
declive=(ind_x_lp -ind_x_fp)/(last_point - first_point)
if declive>-1.50
('Mama esquerda-Projeção CC')
else
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('Mama esquerda-Projeção MLO')
end
end
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1.3 Regressão Linear
clear all;close all;clc;
%%
%leitura da imagem
img=imread('IM1_reader.png');
img=im2double(img);
%%
%Conversão para 2-D
if size(size(img))==[1 3]
img=rgb2gray(img);
end
%%
%suavizacao da imagem
se=fspecial('gauss');
img=imfilter(img,se);
%%
%inversão dos valores dos pixels
imginv=~(img);
BW = edge(imginv,'canny');
%%
%criação do vetor com as coordenadas x,y dos pixels do contorno
B=size(BW);
dados2=[];
ind_x=1;
ind_y=1;
for i=1:B(1)
for j=1:B(2)
if BW(i,j)==1
dados2(ind_x,ind_y)=i;
dados2(ind_x,ind_y+1)=j;
ind_x=ind_x+1;
end
end
end
%%
% somatorio das intensidades de todos os pixels multiplicados pelo seu
%indice no eixo das ordenadas
tamanho=size(dados2);
for ii=1:tamanho(1)
for jj=1:tamanho(2)
passo1=sum(img(dados2(ii,1),dados2(ii,2))*dados2(ii,1));
Sxy=sum(dados2(ii,2)*dados2(ii,1));
end
end
%%
%intensidades ao longo de uma dada coluna
tamanho2=size(img);
vetor=[];
ln=1;
for nn=1:tamanho2(2)
cm=sum(img(:,nn));
if cm==0
vetor(ln,1)=0;
ln=ln+1;
else
vetor(ln,1)=passo1/cm;
ln=ln+1;
end
end
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%%
%valores necessarios para o cálculo da regressão linear
Sx=sum(dados2(:,2));
Sy=sum(dados2(:,1));
for w=1:tamanho(2)
abc_quadrado(w)=(dados2(w,2))^2;
end
Sxx=sum(abc_quadrado);
for ww=1:tamanho(1)
ord_quadrado(ww)=(dados2(ww,1))^2;
end
Syy=sum(ord_quadrado);
k=tamanho(1);
m=((Sxy * k) - (Sx * Sy)) / ((Sxx * k) - (Sx * Sx))
if m > 1.50
('CC projection')
else
('MLO projection')
end
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