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Resumo. O câncer de mama é uma das doenças que mais causa mortes entre as mulheres. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), no Brasil são registrados
cerca de 41 mil novos casos todo ano e mais de nove mil casos de óbitos por conseqüência da doença. A mamografia é um dos métodos atuais de inquestionável importância no diagnóstico precoce da doença. O presente trabalho propõe um método
para detecção de tumores a partir de mamografias digitais baseado em equações
diferenciais para suavização do mamograma e utilização das duas vistas da mama
para detectar as regiões de interesse e reduzir a ocorrência de falsos-positivos. A
avaliação dos resultados será realizada usando a base de dados mamográficas DDSM
- Digital Database Screening Mammography. Esta base é pública, contendo imagens
de boa qualidade e laudos classificados segundo o sistema BI-RADS.
Palavras-Chave. Detecção de Lesões, Processamento Digital de Imagens, Mamografia.

1. Introdução e Motivação

O câncer de mama é uma das principais causas de mortes entre as mulheres no mundo.
Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), no Brasil são registrados cerca de
41 mil novos casos todo ano e mais de nove mil casos de óbitos por conseqüência da doença
[Santos et al. 2006]. Um estudo feito em 2007 pela Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM),
revela um dado preocupante para as mulheres com menos de 40 anos. O estudo mostrou que
em 2003 as mulheres nessa faixa etária correspondiam a apenas 5, 6% dos casos de câncer de
mama, no ano passado esse ı́ndice subiu para 16, 8% [Barros et al. 2007]. Estes dados mostram
que o número de câncer de mama entre as mulheres com idade inferior a 40 anos triplicou.
Antes as mulheres dessa faixa etária eram relativamente pouco afetadas pelo câncer de mama,
no entanto o estudo da SBM mostra que este grupo pode estar se transformando em um dos
alvos primários da doença.
As causas do câncer de mama são pouco conhecidas. Dentre os fatores que podem aumentar as chances de contrair a doença são: primeira menstruação precoce (antes dos 11 anos),
menopausa após os 50 anos, primeira gravidez após os 30 anos ou não ter filhos. O aumento do
número de câncer de mama também pode estar relacionado com a mudança no estilo de vida
das mulheres, sendo que hoje existem mais mulheres fumantes e que fazem uso prolongado
de anticoncepcionais. Pelo fato que o agente causador da doença ainda é desconhecimento,
torna-se difı́cil a adoção de programas de prevenção primária, ou seja, medidas tomadas para
evitar a surgimento do câncer. Com isso, os esforços para controle da doença estão focados no
diagnóstico precoce, pois em sua fase inicial, as células cancerı́genas tem maiores chances de
serem controladas.
Atualmente não existe uma técnica que seja totalmente eficiente e comprovada para
detecção precoce do câncer. A mamografia é um dos métodos atuais de inquestionável importância no diagnóstico precoce da doença é ainda o método mais utilizado para fazer a
prevenção, e tem um papel importante nas decisões terapêuticas a serem adotadas em caso
de um diagnóstico positivo. Na mamografia digital, a imagem da mama é capturada através
de um detector eletrônico de raios X que converte os sinais obtidos para uma foto digital,
isto possibilita que a imagem adquirida seja analisada em um monitor de computador. Algumas vantagens da mamografia digital incluem: acesso mais fácil a imagens; diagnóstico
assistido por computador; melhores meios de transmissão; recuperação e armazenamento de
imagens; uso de uma dose média de radiação mais baixa, sem perda da precisão no diagnóstico
[Bloomquist et al. 2005]. Mas apesar de todas essas facilidades, a detecção de lesões em mamografia não é tarefa fácil para os especialistas, isso devido à densidade da mama, que se da pela
quantidade de tecido glandular. O tecido glandular aparece como áreas mais claras na mamografia e um nódulo também tem tonalidades claras, dessa maneira a lesão ou o tumor pode ficar
oculto ou parcialmente oculto pelo tecido mamário.
No exame mamográfico são obtidas quatro imagens, duas correspondente à mama da direita e duas correspondente à mama da esquerda, tendo assim duas vistas de cada mama (crâniocaudal ”CC” e médio oblı́quo lateral ”MLO”). Para detecção de regiões que possam caracterizar
uma possı́vel presença de câncer na mama, os especialistas analisam as duas vistas da mama,
o que aumenta a sensibilidade do exame reduzindo também o numero de falso-positivos. Estudos clı́nicos mostram que a análise das duas vistas mamográficas tornam os diagnósticos mais
precisos, quando comparado com o uso de apenas uma vista [Blanks et al. 1999].
As técnicas de processamento digital de imagem são desenvolvidas para aumentar a

qualidade dos mamogramas, realçar aspectos e torná-los mais visı́veis, a fim de que possam ser
identificados sinais significantes e quantificá-los [Mudigonda et al. 2001]. Atualmente um fator
de crescente revolução na análise digital é o desenvolvimento de métodos computacionais que
auxiliem na avaliação das informações contidas na imagem. Essa análise digital deve identificar
atributos clinicamente relevantes para diagnóstico do câncer de mama. Dentre os métodos
computacionais envolvidos nessa análise, podemos destacar: o realce da imagem, descrição
e representação das regiões, reconhecimento dessas estruturas, sendo esta última de grande
importância em nosso trabalho.
Nosso objetivo é desenvolver um sistema computadorizado para auxı́lio no diagnóstico
ou (”Computer-Aided Diagnosis” - CAD) que faça a detecção e reconhecimento de estruturas
que sejam clinicamente relevantes, sendo posteriormente apresentadas ao especialista como
uma segunda opinião ou uma estratégia de ”pre-leitura” da imagem. Os sistemas computadorizados para auxı́lio no diagnóstico têm mostrado um papel importante no auxı́lio em laudos
médicos. Estudos mostram que os CADs melhoraram na acurácia do diagnóstico, assim como
a consistência da interpretação da imagem mamográfica, mediante o uso da resposta do computador como referência.
Na análise digital a maior dificuldade encontrada na segmentação de regiões de interesse
são nas mamas de alta densidade, ou seja, mama que possuem uma grande quantidade de tecido
fibroglandulares. A mama densa é comum em mulheres mais jovens. Em nossos primeiros estudos realizados foi observado que a densidade da mama é o fator que mais dificulta na detecção
de lesões, podendo produzir altos ı́ndices de falso-positivos. Isso ocorre porque as lesões podem estar ”obscurecidas” pelo tecido denso. Em nosso estudo trabalharemos técnicas capazes
detectar regiões suspeitas e reduzir os ı́ndices de falso-positivos nas mamas de densidade alta.
Na tentativa de minimizar as dificuldades relacionadas acima, alguns pesquisadores
têm proposto métodos para segmentar e modelar a mamografia em regiões. No trabalho de
[Miller and Astley 1993] sobre detecção automática de assimetrias, discutem a necessidade
da segmentação dos órgãos que compõem a mama, como forma de extrair informações mais
próximas às utilizadas pelos radiologistas. [Aylward and Hemminger 1998], propõem um sistema para modelar a imagem do mamograma em cinco componentes distintos: fundo da imagem, tecido adiposo não comprimido, tecido adiposo, tecido denso e músculo peitoral. Essas
pequisas estão focadas na segmentação da mama em partes a fim de facilitar outros algoritmos
na detecção de possı́veis tumores.
Posteriormente, podemos destacar trabalhos onde o principal objetivo é a detecção
de tumores. [Mudigonda et al. 2001] aplicou desenvolveram técnicas para a detecção de
lesões, verificando aspectos como tamanho e contraste. [Nishikawa et al. 1993] desenvolveram
técnicas para identificar agrupamentos de microcalcificações, usando extração de atributos
como textura, distribuição espacial, tamanho e contraste. Logo em seguida esses mesmos autores desenvolveram a transformação área-ponto recursiva e novos métodos para identificação
das microcalcificações agrupadas. [Davies and Dance 1990] propuseram algoritmos computacionais baseados em ”thresholding” para a detecção de lesões.
Inserido em um projeto de âmbito maior, o módulo a ser desenvolvido neste trabalho
”Detecção de Regiões de Suspeitas em Mamogramas” fará parte do ”Atlas Indexado de Mamografias Digitais” (AMDI). O AMDI é um projeto desenvolvido na Faculdade de Computação da
Universidade Federal de Uberlândia pelo grupo de banco de dados. O sistema integra módulos
que permite adicionar novos casos na base de dados mamográficas realizados por radiologistas autorizados, também auxilia em pesquisas e atividades de educação sobre câncer de mama,

com uma interface de fácil utilização e flexı́vel toda sendo acessado via web. Ao final desse trabalho, teremos o módulo responsável pela detecção de lesões integrado ao AMDI que auxiliará
especialistas e pesquisadores no diagnóstico precoce e detecção do cancer de mama.

2. Trabalhos Relacionados
Diversos trabalhos foram desenvolvidos na área de processamento digital de imagem
para detecção de regiões suspeitas em mamografias. Os trabalhos aqui relacionados serviram
como primeiro impulso para concepção e entendimento do problema.
1. [Mudigonda et al. 2001]. Neste artigo é descrito um método para detecção automática
de lesões em mamografias. A técnica utiliza filtros de suavização Gaussiano e subamostragem como etapas de pré-processamento. Na detecção das regiões suspeitas,
é aplicado uma técnica chamada Iso-Intensity, que analisa a intensidade das regiões
suspeitas em vários nı́veis de intensidade. Em seguida é aplicado princı́pios ChainCode para descrever os contornos das regiões. É utilizado um método para redução
de falsos-positivos baseado na orientação do fluxo do contorno que classifica de região
como falso-positivo ou verdadeira. A base de dados utilizada foi omini Mammographic
Image Analysis Society database com 56 imagens incluindo 30 casos benigna, 13 casos
malignos e 13 casos normais. A avaliação do método apresentou uma sensibilidade de
81% a 2.2 FPs/imagem (Falsos-Positivos por Imagem).
2. [Santos and Schiabel 2002]. Neste trabalho é apresentado uma técnica para detecção de
nódulos em imagens mamográficas de mamas densas. Para a segmentação das regiões
foi aplicado a transformada de Watershed. As técnicas de pré e pós processamento
incluem equalização do histograma da imagem e algoritmos de rotulação de regiões.
Os resultados das combinações entre as técnicas citadas no trabalho detectaram aproximadamente 93% dos nódulos existentes na base de dados analisada.
3. [Oliver et al. 2007]. Neste trabalho é apresentado um método para redução de falsospositivos em imagens mamográficas utilizando o algoritmo (2DPCA) Two-Dimensional
Principal Component Analysis, recentemente desenvolvido para reconhecimento de
faces. A aplicação desse algoritmo para redução de falsos-positivos, a densidade da
mama é um fator de peso, ou seja, a partir da classificação da mama a sensibilidade na
redução de falsos positivos aumenta. Considerando a densidade da mama, a avaliação
do método projetou uma Az de 0.96 melhorando a classificação de [Tourassi et al. 2003]
que era de Az 0.87.
4. [Ferrari et al. 2000]. São apresentados neste artigo técnicas para a segmentação de
mamogramas em regiões de interesse, sendo estas: borda da mama, músculo peitoral
e disco glandular. A detecção da borda da mama é importante para eliminar artefatos
presentes na parte externa da mama e delimitar a região a ser processada. O músculo
peitoral é detectado pela transformada de Hough, e o disco glandular é segmentado através de método da máxima probabilidade, com o modelo de misturas Gaussianas sendo estimado pelo algoritmo ”Expectation-Maximization”. As técnicas de
segmentação da mama em regiões foi aplicada em 66 imagens da base de dados mini
Mammographic Image Analysis Society database. A separação de regiões de interesse
mostraram ser úteis como etapa de pré-processamento em sistemas CADs para câncer
de mama.
5. [Petrick et al. 2005]. Este trabalho trata da importância dos sistemas computadorizados
para auxilio no diagnóstico do cancer de mama, e também mostra como a utilização
das duas vistas da mama pode reduzir no número de falsos-positivos. São apresentadas

duas técnicas para fazer a combinação entre as duas vistas (Crânio Caudal e Médio
Oblı́quo Lateral) que baseia-se na localização geométrica da mamografia, caracterı́sticas
morfológicas e de texturas para fazer a correspondência entre as regiões. O uso de duas
vistas para detecção de regiões suspeitas aumentou a sensibilidade de 77% para 91%.
6. [Zheng and Chan 2001]. O artigo apresenta um algoritmo que combina técnicas de inteligência artificial aplicadas à transformada Wavelet para detecção de lesões. Entre
as técnicas de inteligência artificial estão incluı́das análises de dimensão de fractal e
análise da imagem em multi-resoluções. O algoritmo foi aplicada às 322 imagem do
mini Mammographic Image Analysis Society database e os resultados mostraram uma
sensibilidade de 97, 3% sob as curvas ROCs e o número de falsos positivos por imagem
é de 3, 92.

3. Metodologia e Estado da Pesquisa
O presente trabalho propõe desenvolver um modelo para detecção de regiões
suspeitas.
A metodologia baseou-se no método proposto Mudigonda e Rangayyan
[Mudigonda et al. 2001]. No método proposto por [Mudigonda et al. 2001] utiliza-se filtros
Gaussianos para suavizar a mamografia a ser avaliada, e observa-se apenas uma vista da mama
para segmentação de regiões. A abordagem que realizaremos a partir deste projeto, consiste na
aplicação de equações diferenciais para suavização do mamograma e utilização das duas vistas
da mama para redução de falsos-positivos.
Na imagem mamográfica, as lesões são observadas a partir da caracterı́sticas das bordas,
e diferentemente do filtro Gaussiano, as equações diferenciais tem uma propriedade importante
na suavização de imagens digital. Essa propriedade consiste em suavizar as regiões homogêneas
e conservar as informações das regiões de borda. Essa caracterı́stica nos garantirá a conservação
das informações em regiões de transição, sendo as informações de bordas são importantes na
etapa de segmentação. Alguns dos primeiros testes mostraram que as equações diferenciais
oferecem melhores resultados na segmentação de mamogramas.
A avaliação dos resultados obtidos pelo método de detecção de contorno da mama será
realizada a partir de uma base de dados mamográficas, que está sendo construı́da, as imagens
são do DDSM - Digital Database Screening Mammography [Heath et al. 2000]. Essa base de
dados DDSM é pública sendo uma das mais completas atualmente, conta com mais de 10480
imagens correspondentes a 2620 casos, todos estão classificados segundo o sistema BI-RADS
[Obenauer et al. 2005], e se organizam em quatro tipo de volumes para facilitar na classificação:
• Normal (12 Volumes, 695 casos)
• Câncer (15 Volumes, 914 casos)
• Benigna (16 Volumes, 1011 casos)
A base de dados sendo construı́da será disponibilizada via Web, contendo imagens num
formato bem suportado, e os casos serão associados a um laudo mais completo.
Em nosso trabalho a redução de falsos-positivos que será feita a partir das duas vistas da mama, (crânio-caudal ”CC” e médio oblı́quo lateral ”MLO”). A maioria dos sistemas
CAD apresentados na literatura analisam apenas uma vista mamográfica para detecção automática de lesões e microcalcificações [Petrick et al. ] [Mudigonda et al. 2001] estudos indicam que a análise de duas vistas da mama resulta em diagnóstico mais preciso. Poucos
trabalhos usam duas vistas mamográficas na detecção de regiões suspeitas [Chan et al. 1999],
[Baker et al. 2003] [Good et al. 1999]. Em seguida iniciaremos o desenvolvimento e estudos de
novos descritores de caracterı́sticas para discriminar se a região detectada é normal ou suspeita.

4. Cronograma do Trabalho até a Defesa
Abaixo estão descritas as faces a serem realizadas durante o curso.
1. Estado da Arte
2. Avaliação do método de detecção de lesões proposto por Mudigonda e Rangayyan
[Mudigonda et al. 2001];
3. Aplicação de um filtro de suavização baseado em equações diferenciais;
4. Desenvolvimento de uma nova estratégia para redução de falsos positivos usando
informações obtidas a partir da segunda vista mamográfica da mama;
5. Desenvolvimento de um sistema para classificar regiões como normais ou suspeitas e
avaliação dos resultados;
6. Avaliação do método proposto usando a base de dados do DDSM;
7. Redação de um artigo a ser submetido à congresso cientı́fico;
8. Redação da dissertação e defesa do mestrado.
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