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Título: Triagem Virtual de Imagens de Patologia usando Técnicas de CBIR e Redes Neurais 

 

RESUMO: 

Recuperação de imagens baseada em conteúdo (Content-Based Image Retrieval - CBIR) é uma técnica de buscar imagens por meio de uma 
imagem de exemplo e usa suas características para recuperar imagens semelhantes de acordo com o interesse o usuário. Com o grande aumento 
na geração de imagens, desde a década de 80 vem-se buscando melhorar a busca de imagens. Para se buscar as imagens de interesse são usadas 
características das imagens tais como cor, textura e forma que descrevem essas características na forma de um vetor numérico. Na área 
médica existe uma demanda, cada vez mais crescente, de se obter imagens de relevantes em relação à patologia estudada. Foram 
utilizadas imagens coloridas de imuno-histoquímica de pulmão e placenta, representadas por vetores de características obtidos pela 
concatenação dos espectros de padrões de cada banda espectral. Espectros de padrões são obtidos através de descritores morfológicos 
definidos em Morfologia Matemática. Esses descritores são baseados em operações não lineares dependentes de um determinado elemento 
básico denominado de elemento estruturante. É proposta também, uma rede neural de treino rápido para classificar os vetores, em contraponto a 
versão anterior [1] que usava redes neurais clássicas baseadas em gradiente decrescente. É colocada em prática a triagem virtual de imagens 
médicas, em um sistema de CBIR em uma aplicação desenvolvida para este propósito. A aplicação construído com a linguagem C# e banco 
de dados Sql Server 2008 R2 tem como finalidade validar de forma visual os resultados obtidos com simulações. O sistema proposto obteve 
resultados que podem indicar uma abordagem capaz de auxiliar nos diagnósticos feitos por patologistas usando informações de imagens 
semelhantes devidamente agrupadas em sistemas reais. 


