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Resumo 

O câncer de mama é uma das doenças que mais atingem as mulheres no mundo. Devido à 

grande quantidade de fatores associados com este tipo de doença, a detecção precoce é a 

melhor forma de combatê-la. A mamografia é o principal exame utilizado atualmente para a 

detecção, pois é capaz de identificar a presença de microcalcificações, as quais são um 

indicador chave da presença de câncer. Como complemento a este exame, a ultrassonografia 

da mama vem sendo bastante utilizada devido ao grande número de mamogramas 

inconclusivos e à dificuldade de diagnóstico de mulheres mais jovens. Entretanto a 

interpretação das imagens de ultrassom provenientes destes exames é bastante dependente da 

experiência do médico que realiza o diagnóstico. Para auxiliar na interpretação destes exames, 

surgiram os sistemas Computer-Aided Diagnosis (CAD) que buscam fornecer uma segunda 

opinião para os médicos especialistas. Neste trabalho, foram desenvolvidas as etapas de 

seleção de atributos e de classificação presentes nestes sistemas. Foram realizadas abordagem 

wrapper com estratégia de busca baseada em algoritmos genéticos e duas estratégias em 

filtro, o teste t de Welch e o algoritmo ReliefF. Para avaliar o desempenho dos subconjuntos 

foi elaborado um classificador do tipo Multilayer Perceptron (MLP), com algoritmo de 

aprendizagem backpropagation. A métrica utilizada para avaliar o desempenho de 

classificação de cada subconjunto de atributos foi a área sob a curva Receiver Operating 

Characteristic (  ). O banco de dados utilizado, consiste de 541 imagens, sendo 314 lesões 

benignas e 227 lesões malignas com diagnóstico comprovado por biópsia. O banco de dados 

contém a segmentação manual destas imagens realizada por um médico especialista e 22 

atributos morfológicos previamente extraídos. Os resultados encontrados pelas técnicas em 

filtro mostraram que alguns atributos isoladamente são capazes de obter bons resultados na 

classificação, como por exemplo, a razão profundidade/largura da lesão, obtendo um valor de 

0,731 para   . Apesar disso, os melhores resultados foram encontrados através da estratégia 

wrapper, tendo sido obtido um valor de 0,835 para    utilizando apenas oito dos 22 atributos, 

demonstrando assim a importância destas etapas neste tipo de sistema CAD, aumentando o 

desempenho final.  

Palavras-chave: Câncer de mama, Ultrassom, CAD. 
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Abstract 

Breast cancer is one of the diseases that hit most women in the world. Due to the large 

number of factors associated with this type of disease, early detection is the best way to fight 

it. Mammography is the main imaging exam currently used for detection, since it is able to 

identify the presence of microcalcifications, which are a key indicator of the presence of 

cancer. As a complement exam, breast ultrasonography has also been widely used because of 

the large number of inconclusive mammograms and the difficulty of diagnosing younger 

women. However, the interpretation of ultrasound images is quite dependent on the 

experience of the doctor in charge of the diagnosis. To aid in the interpretation of these 

images, Computer-Aided Diagnosis (CAD) systems have appeared, and it seeks to provide a 

second opinion for medical specialists. In this work, the attribute selection and classification 

stages presented in these systems were developed. A wrapper approach with a search strategy 

based in genetic algorithms, and two filter approaches, the Welch's t test and the ReliefF 

algorithm was developed. To evaluate the subsets performance, a Multilayer Perceptron 

(MLP) neural network, with backpropagation learning algorithm was developed as a 

classifier. The metric used to evaluate the classification performance of each subset of 

attributes was the area of under the Receiver Operating Characteristic curve (  ).The used 

database has 541 images, with 314 benign lesions and 227 malignant lesions with a biopsy-

proven diagnosis. In addition, the database contains the manual segmentation of these images 

performed by a specialist physician and 22 morphological extracted attributes. The filter 

techniques results showed that some attributes alone are able to obtain good classification 

results, such as the depth/width ratio of the lesion, reaching 0.731 for     Besides that, the 

best results were found through the wrapper strategy, in which a value of 0.835 was obtained 

for    using only eight of the 22 attributes, demonstrating the importance of these steps in this 

type of CAD system, increasing the final performance. 

Keywords: Breast cancer, Ultrasound, CAD. 
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“O binômio de Newton é tão belo como a Vénus de Milo.  

O que há é pouca gente para dar por isso.” 

Fernando Pessoa (1888-1935).  
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Capítulo 1  

Introdução 

1.1 Contextualização do problema 

O câncer de mama é até hoje uma das principais doenças que afetam as mulheres. A 

Associação Americana do Câncer (ACS) estima que em 2017 serão descobertos mais de 252 

mil novos casos de câncer de mama em mulheres nos Estados Unidos, correspondendo a cerca 

de 30% do total de diagnósticos de câncer em mulheres no país. Além disso, estima-se 

também que, dentre estes casos, 41 mil mortes ocorram devido ao câncer de mama (ACS, 

2017a). No Brasil, o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCa) estima 

que tenham sido diagnosticados em 2016 aproximadamente 58 mil novos casos, o que 

corresponde a aproximadamente 25% do total de novos casos de câncer do país (INCa, 2016). 

As causas do surgimento deste tipo de câncer são muito variadas, abrangendo causas 

externas como o meio ambiente, costumes e hábitos do paciente, bem como causas internas, 

como, por exemplo, uma pré-disposição genética (ACS,2017a). Devido a este grande número 

de influências, a detecção precoce é uma das formas mais seguras de combater a doença, pois 

quanto mais cedo o câncer é detectado maior é a efetividade do tratamento adotado e, 

consequentemente, maiores são as chances de cura do paciente (Giger, 2004). 

Nos últimos anos, devido a um elevado número de políticas globais de conscientização 

da mulher quanto à importância desta doença, popularização dos exames de mamografia e 

uma melhoria nos tratamentos, o número de mortes nas últimas décadas devido ao câncer de 

mama diminuiu de forma acentuada a partir de 1990, como pode ser visto na Figura 1.1. 

As principais técnicas para realização do diagnóstico consistem na análise clínica da 

mama e no uso de equipamentos de mamografia, ultrassonografia ou em imagens de 

ressonância magnética da mama (Jalalian et al, 2013). Nestes exames, com exceção da análise 

clínica da mama, o diagnóstico é realizado pela interpretação de imagens. 

Exames de mamografia normalmente conseguem detectar esse tipo de câncer em 

estágios inicias, prevenindo assim, um grande número de mortes devido à detecção precoce. 

Entretanto, os resultados deste tipo de exame apresentam valores de sensibilidade mais baixos 

para mulheres jovens, com mamas mais densas (ACS, 2017a). Em pacientes que apresentam 
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mamogramas suspeitos ou até mesmo exames inconclusivos, uma amostra do tecido é 

coletada e enviada para biópsia. O resultado destes exames é, em sua grande maioria, 

constituído por falsos positivos, indicando uma baixa capacidade de diferenciação dos 

nódulos em determinados grupos de pacientes (Alam et al, 2011). 

 

 

Figura 1.1: Taxa de óbitos em mulheres nos Estados Unidos entre 1970 e 2014 devido a 

doenças cancerígenas.Fonte: ACS (2017a). 

 

A ultrassonografia mamária (USM) e a ressonância magnética das mamas (RMM) 

atuam neste contexto de forma complementar aos exames de mamografia. O uso do ultrassom 

apresenta particular importância, pois este tipo de exame mostra-se eficiente em pacientes 

jovens com mamas mais densas (Flores, Pereira e Infantosi, 2015; Alam et al, 2011). Além 

disso, o ultrassom mostra-se capaz de diferenciar entre lesões sólidas e císticas, alcançando 

valores de acurácia próximas a100% (Gómez et al, 2010). 

A interpretação correta das imagens de ultrassom é uma etapa crítica no diagnóstico. 

Normalmente, esta interpretação é feita visualmente por um radiologista, que analisa a 

imagem e fornece o diagnóstico ao paciente.  
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Entretanto, esta interpretação é subjetiva, sendo dependente principalmente da 

experiência intrínseca do especialista. Além disso, as imagens de lesões mamárias obtidas 

com o uso do ultrassom apresentam muito ruído, assim como overlap da região da lesão com 

os outros tecidos mamários (Flores, Pereira e Infantosi, 2015; Gómez et al, 2010). 

Neste contexto, surgem os sistemas auxiliares para a realização do diagnóstico, também 

chamados de sistemas Computer-Aided Diagnosis (CAD), que são desenvolvidos para avaliar 

e auxiliar na interpretação das imagens obtidas. Este tipo de sistema vem sendo utilizado cada 

vez mais na análise de imagens médicas, também chamada de imagiologia médica, já sendo 

possível encontrar aplicações relacionadas com a detecção de câncer de garganta (Kobayashi 

et al, 1996), problemas cardíacos (Doi, 2007) e também em câncer de mama (Flores, Pereira e 

Infantosi, 2015; Cheng et al, 2010; Drukker, Sennett e Giger, 2009). 

As principais contribuições desses sistemas CAD aplicados na detecção de câncer de 

mama utilizando ultrassom é diminuir a dependência da análise do especialista (Flores, 

Pereira e Infantosi, 2015) e também aumentar as taxas de verdadeiros positivos, ou seja, de 

sensibilidade, diminuindo o número de biópsias realizadas (Chiang et al, 2001). Giger (2004) 

mostra também que estes sistemas CAD reduzem a quantidade de diagnósticos errados, pois 

fornecem mais informações ao especialista. 

Os sistemas CAD empregam técnicas de aprendizado de máquina e visão 

computacional para analisar as imagens e fornecer o diagnóstico. Uma aplicação deste tipo de 

sistema dá-se na análise de imagens obtidas com o uso de equipamentos de ultrassom, a qual 

pretende ser desenvolvida neste trabalho. Estes sistemas são compostos normalmente por um 

conjunto de etapas, contendo desde a aquisição da imagem a partir de ultrassonógrafos, até a 

classificação da lesão em benigna ou maligna.  

A classificação correta das imagens depende principalmente dos atributos selecionados 

para descrever a natureza da lesão e da capacidade de generalização do classificador utilizado. 

Devido ao grande número de sistemas CAD existentes na literatura, a quantidade de etapas de 

cada sistema e o que cada etapa realiza varia, dependendo do problema em análise, das 

tecnologias empregadas e do desenvolvimento de cada autor. 

No contexto dos sistemas desenvolvidos para auxiliar na detecção de câncer de mama 

utilizando ultrassom, Nayeem et al (2014) propõem um sistema dividindo-o em três estágios 

essenciais: (i) segmentação da lesão; (ii) seleção de atributos; (iii) classificação. Cheng et al  

(2010) fizeram uma extensa pesquisa bibliográfica em métodos automáticos para classificação 

de câncer de mama usando ultrassom, onde sintetizam a arquitetura de vários sistemas 

empregados, acrescentando uma etapa de pré-processamento anterior à etapa de segmentação, 

no sistema apresentado por Nayeem et al (2014). Flores, Pereira e Infantosi (2015), Pereira et 

al (2010) e Alvarenga et al (2010) utilizaram metodologias semelhantes no desenvolvimento 

de seus trabalhos. Baseado nestas referências um sistema é mostrado na Figura 1.2, e suas 

etapas são descritas a seguir: 
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 Pré-processamento: Utilizado para melhorar a visualização da imagem aumentando o 

contraste, assim como reduzir ruídos relacionados com a aquisição da imagem, 

auxiliando em sua interpretação pelo especialista. 

 Segmentação da imagem: Visa delimitar as fronteiras da lesão, diferenciando a 

região da lesão do fundo da imagem.  

 Extração de atributos: São utilizadas técnicas de visão computacional para extrair 

atributos da lesão segmentada nas imagens. Estes atributos são utilizados para 

classificar as lesões em benignas ou malignas e, portanto, devem representar a 

natureza do nódulo. Normalmente são atributos morfológicos, relacionados à forma da 

imagem ou atributos de textura. 

 Seleção de atributos: Nem todos os atributos extraídos na etapa anterior são úteis 

para distinguir as lesões mamárias. O objetivo desta etapa é retirar atributos que 

apresentam informações redundantes ou irrelevantes, visando aumentar o desempenho 

do classificador utilizado. 

 Classificação: Os atributos anteriormente extraídos e selecionados são usados para 

classificar as lesões entre benignas e malignas. Geralmente são utilizadas técnicas de 

inteligência artificial para elaborar o classificador, como redes neurais artificiais e 

máquina de vetor de suporte. 

 

 

Figura 1.2: Arquitetura típica de um sistema CAD. 

 

Neste cenário, percebe-se que um sistema CAD é utilizado para analisar e processar as 

informações e dados obtidos, auxiliando o médico ou especialista a realizar o diagnóstico, 

sem pretender fornecer um parecer final. Uma metodologia para o desenvolvimento de um 
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sistema CAD consiste em várias etapas, englobando a aplicação de diversas técnicas 

matemáticas e computacionais. 

Neste trabalho, pretende-se analisar principalmente as etapas de seleção de atributos e 

de classificação, as quais são fundamentais para a obtenção de um sistema capaz de 

interpretar as informações de entrada e generalizar a tomada de decisão, para assim construir 

um sistema mais eficaz e robusto (Guyon e Elisseeff, 2003).    

Como afirmado por Liu e Motoda (2012), cada uma das técnicas e algoritmos 

desenvolvidos para realizar a seleção de atributos possuem limitações e vantagens 

características próprias, sendo aplicados em diferentes situações e com diferentes valores de 

parâmetros de cada algoritmo. Ou seja, não é possível predizer qual abordagem irá produzir o 

melhor resultado, pois o resultado do classificador está diretamente relacionado com o banco 

de dados utilizado para a classificação. 

Na abordagem utilizando técnicas de filtro, a seleção de atributos acontece de forma 

independente do classificador, funcionando como uma etapa de pré-processamento para a 

etapa de classificação, onde alguns atributos são selecionados e os outros desconsiderados. Os 

atributos selecionados mediante o critério adotado são utilizados como entradas para o 

classificador.   

Já em uma abordagem wrapper, também chamada de abordagem em invólucro, ocorre 

uma relação direta entre a etapa de seleção de atributos e o classificador, sendo que o 

desempenho dos subconjuntos é analisado de forma conjunta com o desempenho apresentado 

pelo classificador. 

Após a extração e seleção dos atributos, é necessário realizar a etapa de classificação 

para o desenvolvimento de um sistema CAD. Classificadores são capazes de identificar em 

qual classe ou categoria um objeto de estudo pertence, baseados na informação contida nos 

atributos extraídos do objeto.  

Classificadores são muito utilizados na área de reconhecimento de padrões, e 

normalmente são empregadas técnicas de aprendizado de máquina no desenvolvimento e na 

utilização de alguns destes. Devido à natureza destas técnicas, ocorre uma divisão entre o tipo 

de classificação que se deseja realizar, dividindo os classificadores em dois grandes 

grupos:com aprendizado supervisionado e com aprendizado não supervisionado.  

A diferença fundamental entre as duas abordagens está na natureza do problema 

analisado, ou em outras palavras, se o banco de dados utilizado distingue explicitamente as 

amostras quanto às classes que se deseja diferenciar.  

Neste trabalho, serão usados apenas classificadores com algoritmo de treinamento 

supervisionado e que possam classificar as amostras em dois grupos, visto que as amostras do 

banco de dados possuem diagnóstico comprovado por biópsia. Estes classificadores são  

também chamados de classificadores binários supervisionados (Jalalian et al, 2013). Neste 

tipo de classificador, o processo de aprendizado acontece de forma interativa, ajustando os 
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valores dos parâmetros do classificador, de modo que seja possível prever a classificação 

correta da instância analisada. 

Existe uma grande variedade de tipos de classificadores que podem ser utilizados, sendo 

os mais encontrados em trabalhos similares, as árvores de decisão (Kuo, 2001), análise 

discriminante linear (ADL) (Alvarenga et al, 2010), redes neurais artificiais (RNA) (Gómez et 

al, 2010), máquina de vetores de suporte (Gómez et al, 2010). Cada classificador apresenta 

propriedades distintas, produzindo assim, resultados diferentes mesmo quando utilizado o 

mesmo banco de dados para treinamento e validação do classificador. 

Assim sendo, busca-se auxiliar na detecção precoce de câncer de mama, contribuindo 

principalmente com a pesquisa e o desenvolvimento das etapas de seleção de atributos e de 

classificação em um sistema CAD, comparando os resultados obtidos utilizando abordagens 

em filtro e invólucro para a etapa de seleção de atributos. 

1.2 Objetivos 

Define-se como objetivo geral deste trabalho desenvolver as etapas de seleção de 

atributos e classificação de um sistema computadorizado para auxiliar no diagnóstico de 

lesões mamárias utilizando imagens de ultrassom. 

 

Por conseguinte, este trabalho pode ser divido nos seguintes objetivos específicos: 

 Selecionar e implementar um classificador. 

 Determinar subconjuntos de atributos utilizando técnicas de filtro e invólucro, 

com uma estratégia de busca baseada em algoritmos genéticos. 

 Definir e calibrar os parâmetros do algoritmo genético. 

 Simular e comparar o desempenho dos subconjuntos obtidos através de técnicas 

de filtro e invólucro com o classificador desenvolvido. 

1.3 Estrutura do Trabalho 

Esta dissertação está dividida em cinco capítulos, incluindo este no qual é 

contextualizado e definido o problema de pesquisa e são colocados os objetivos. 

O segundo capítulo descreve as principais características relacionadas com o câncer de 

mama, os diferentes métodos de diagnóstico e as principais características do uso do 

ultrassom e dos sistemas automáticos de classificação para diagnosticar este tipo de doença. 
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Também é apresentada nesse capítulo uma breve revisão bibliográfica com os resultados 

encontrados e métodos utilizados nos trabalhos relacionados.  

No terceiro capítulo são explicadas em maiores detalhes todas as etapas do sistema 

CAD proposto neste trabalho, bem como são apresentadas informações sobre o banco de 

dados utilizados para realizar as etapas de seleção de atributos e classificação. 

O quarto capítulo apresenta os resultados das técnicas de seleção de atributos 

implementadas, uma abordagem wrapper com algoritmos genéticos, e duas abordagens em 

filtro, o teste t de Welch e o algoritmo ReliefF utilizando como classificador uma rede neural 

artificial do tipo multilayer perceptron. 

No quinto capítulo da dissertação são feitas as discussões dos resultados encontrados no 

capítulo anterior, enquanto que no sexto e último capítulo é realizada uma conclusão do 

trabalho junto com algumas sugestões para trabalhos futuros.  

Por fim, têm-se o apêndice A em que estão presentes os nomes originais dos atributos 

extraídos, e o apêndice B que contém o artigo apresentado no XXV Congresso Brasileiro de 

Engenharia Biomédica(2016) sobre o tema da dissertação. 
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Capítulo 2  

Revisão Bibliográfica 

2.1 Anatomia da mama 

O câncer de mama é uma doença que afeta uma grande quantidade de mulheres ao redor 

do mundo e um dos principais modos de aumentar as chances de sobrevivência dos pacientes 

com este tipo de doença é sua detecção precoce.  

Basicamente, a anatomia da mama é constituída por lobos, dutos e estroma, sendo os 

lobos as glândulas que produzem o leite, os dutos as pequenas regiões que transportam o leite 

dos lobos para o mamilo, e o estroma a camada formada por tecido adiposo e tecido 

conjuntivo que envolve os dutos e lobos (Peixoto, Canela e Azevedo, 2007). 

Como apresentado por Flores (2009), o câncer de mama é classificado com o nome da 

região mamária em que se deu sua origem, sendo os principais tipos encontrados, 

classificados em lobular ou ductal, os quais são exibidos na Figura 2.1 em que estão 

identificados os locais em que ocorre o crescimento das células cancerígenas. Quanto ao grau 

de agressividade, é classificado também em invasivo ou não invasivo. Esta última 

denominação, normalmente chamada de in situ, significa que não houve propagação do tecido 

contaminado para outras regiões do corpo nem tecidos adjacentes (Peixoto, Canela e 

Azevedo, 2007).  

Além disso, o formato da mama sofre variações durante o tempo de vida da maioria das 

mulheres. Com o envelhecimento e, consequentemente, com a menopausa, as mamas 

diminuem de tamanho e podem surgir nódulos na região (ACS, 2017b). Estas mudanças não 

são necessariamente cancerígenas, sendo, a maioria, lesões císticas e, consequentemente, não 

malignas.   
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Figura 2.1: Anatomia da mama e câncer de mama ductal e lobular in situ. Fonte: Adaptado de: 

ACS – Types of Cancer (2017b). 

2.2 Mamografia 

 

A mamografia é atualmente considerada o padrão ouro para a detecção de câncer de 

mama (ACS, 2017a).  É realizada utilizando um equipamento que emite uma pequena dose de 

raios X, chamado mamógrafo e é capaz de diagnosticar o paciente mesmo quando a 

protuberância na mama é muito pequena e até mesmo não palpável. Uma representação do 

tipo de imagem que resulta deste exame pode ser visto na Figura 2.2. 

 

 

Figura 2.2: Imagem típica resultante de um exame de mamografia. Fonte: Peixoto, Canela e 

Azevedo (2007). 
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Este exame visa detectar o câncer em estágios inicias, potencialmente prevenindo um 

grande número de mortes. Entretanto, apesar de apresentar bons resultados para o principal 

grupo de risco, mulheres com idade superior a 50 anos, ainda existem problemas associados 

com este exame (ACS, 2017a).   

Em pacientes que apresentam mamogramas suspeitos ou até mesmo exames 

inconclusivos, uma amostra do tecido é coletada e enviada para biópsia. O resultado destes 

exames é, em sua grande maioria, constituído por falsos positivos, indicando uma baixa 

capacidade de diferenciação dos nódulos em determinados grupos de pacientes (Alam et al, 

2011). Além disso, este tipo de exame apresenta valores de sensibilidade mais baixos para 

mulheres jovens com mamas mais densas (ACS, 2017a) e apresenta também como 

desvantagem o uso de radiações ionizantes.  

 Outras técnicas e exames como a USM e a ressonância magnética das mamas são 

auxiliares à mamografia.   

2.3 Ultrassom mamário 

 

A ultrassonografia da mama, também chamada de sonografia, consiste no uso de ondas 

de som de alta frequência,em torno de 10MHz, que atravessam o tecido mamário gerando 

ecos que, por sua vez são gravados e processados para formar imagens ou vídeos da região 

(Shankar et al., 2002).  

O ultrassom já é utilizado como ferramenta de diagnóstico na medicina por mais de 50 

anos (Zonderland et al., 1999). Além disso, os equipamentos de ultrassom são relativamente 

baratos, os exames rápidos de serem feitos e mais seguros, pois não emitem radiações 

ionizantes, como no caso da mamografia (Horsch et al., 2002).  

Existem vários modos relacionados ao uso do ultrassom. Um primeiro, chamado de 

modo A ou amplitude, fornece informações unidimensionais, registrando apenas a sequência 

temporal de ecos em uma região. Um segundo modo, chamado de modo B ou brilho, é capaz 

de fornecer imagens em duas dimensões e é o tipo utilizado para capturar as imagens que 

serão analisadas neste trabalho. Exemplos destas imagens podem ser vistas na Figura 2.3. 

Apesar de apresentar algumas desvantagens em relação à mamografia como, por 

exemplo, a incapacidade de detecção de microcalcificações, que é um indicador chave da 

presença de câncer de mama, o uso da USM apresenta uma série de vantagens que tornam 

possível o uso deste exame para realizar o diagnóstico, principalmente quando utilizado em 

conjunto com a mamografia (Zonderland et al., 1999; Cheng et al. 2004). As principais 

vantagens são: 
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 O equipamento portátil e relativamente barato, além de não utilizar radiação ionizante 

nem apresentar efeitos colaterais. 

 As imagens obtidas com este tipo de exame são particularmente boas para distinguir 

nódulos malignos e benignos.  

 Distingue melhor o formato da lesão em mulheres com as mamas densas, que é parte 

da população em que a mamografia não apresenta bons resultados. 

 

 

Figura 2.3: Imagens típicas resultantes de ultrassom mamário: a) lesão benigna; b) lesão 

maligna. 

 

Dadas as vantagens apresentadas a USM é uma técnica que, apesar de depender mais da 

experiência do operador do que os exames de mamografia, mostra-se fundamental como um 

exame auxiliar à mamografia. Para diminuir esta forte dependência do diagnóstico com a 

experiência do operador, busca-se o desenvolvimento cada vez mais frequente de sistemas de 

classificação automática para auxiliar radiologistas. 

2.4 Imagens sonográficas 

 

Ao analisar uma imagem de uma ultrassonografia mamária, os médicos e radiologistas 

procuram por características comuns que possam ser capazes de diferenciar lesões malignas e 

benignas. Estes especialistas utilizam um grande número de critérios para realizar esta 

diferenciação. Dentre estas características, se analisa, por exemplo, a distribuição do contorno 

do nódulo, a forma e a orientação e a ecogenicidade apresentada pela imagem, que está 

relacionada à quantidade de energia refletida pelo tecido (Flores, 2009).  
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A aparência típica de uma lesão maligna tende a apresentar um contorno irregular, com 

a presença de microlobulações. Por outro lado, as lesões benignas, possuem a aparência 

regular e uniforme, com um formato circular, como mostrado na Figura 2.4. 

 

 

Figura 2.4: Espectro do contorno dos nódulos mamários. Fonte: Adaptado de Chiang et al 

(2001). 

 

Uma diferença entre o formato e a margem do nódulo é que o primeiro está relacionado 

com o fato do nódulo poder assumir diferentes formas. Alguns formatos são sugestivos de que 

a natureza do nódulo seja benigna, como um formato redondo ou ovalado, com menos de três 

lobulações. Já um formato irregular, e que tenha mais de três lobulações passa a ser um 

indicativo de natureza maligna (Glazebrook, Morton e Reynolds, 2005). Quanto à região da 

borda, também chamada de margem, diferencia a região do nódulo do restante da imagem. 

Esta última pode ter aparência constante e bem definida, a qual indica benignidade. 

Entretanto, mesmo que uma margem seja bem definida, se o nódulo apresentar contorno 

muito irregular, a suspeita é de que o nódulo seja maligno (Glazebrook, Morton e Reynolds, 

2005). 

Além da forma, os nódulos mamários em imagens ultrassonográficas são também 

caracterizados por textura, intensidade e características acústicas como sombra e reforço 

acústico (Flores, 2009). Entretanto, atualmente as tecnologias desenvolvidas e os trabalhos 

correlacionados apresentam melhor desempenho para subgrupos de atributos que estão 

relacionados com as características morfométricas dos nódulos para fazer a classificação 

(Flores, Pereira e Infantosi , 2015; Flores, 2009; Cheng et al, 2010). 

2.5 Sistemas CAD 

 

O uso dos sistemas CAD tem se intensificado nas últimas duas décadas, aumentando 

seu uso em várias áreas da Medicina, como apresentado no Capítulo 1, principalmente devido 

ao aumento da confiabilidade no diagnóstico, incluindo câncer de mama. 
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Todo sistema que auxilia os radiologistas durante o diagnóstico pode ser considerado 

como um sistema CAD, desde um sistema auxiliar para a visualização de imagens até um 

sistema completamente automatizado capaz de avaliar as imagens e fornecer o diagnóstico. 

Na detecção de câncer de mama, sistemas CAD utilizando ultrassom já são usados, 

ainda que escassamente, por radiologistas para auxiliar na interpretação das imagens 

mamárias, fornecendo assim uma segunda opinião proveniente do sistema. Ressalta-se que o 

parecer final do diagnóstico sempre será tomado pelo médico responsável, sendo assim, estes 

sistemas devem atuar como ferramenta auxiliar. 

Pesquisadores investigaram a eficiência destes sistemas e concluíram ser possível 

reduzir a quantidade de biópsias realizadas, o que representa uma redução destes custos 

(ACS,2017a). Estudos como o de Giger (2009) e o de Zonderland et al (1999) afirmam que o 

uso de sistemas auxiliares de diagnóstico, produzem melhorias estatisticamente significativas 

no diagnóstico fornecido pelo médico, aumentando a quantia de diagnósticos corretos, sejam 

eles verdadeiros positivos ou verdadeiros negativos.  

Além disso, devido a complexidade e grande número de causas e fatores envolvidos no 

surgimento deste tipo de câncer, deve-se ter cuidado na utilização destes sistemas 

automatizados. Vários fatores aparentam em uma correlação direta com este tipo de doença, 

como por exemplo o nível sócio econômico da população, carga genética, dietas com alto 

índice de gorduras saturadas, sendo que os impactos diretos na patologia deste tipo de doença 

ainda estão sendo estudadas (Bray, McCarron e Parkin, 2004).  

 

2.6 Trabalhos relacionados 

 

Muitos sistemas CAD para auxílio na detecção precoce de câncer de mama e para 

diferenciar lesões benignas e malignas foram propostos nos últimos anos. A principal 

diferença entre estes sistemas está nos atributos extraídos das imagens e nos classificadores 

utilizados. Além disso, não é comum o uso de um banco de dados padronizado, impedindo a 

comparação direta entre os resultados apresentados pelos diversos trabalhos. Outro fator que 

prejudica a comparação entre os trabalhos é que, em trabalhos mais antigos, não era comum o 

uso da área sobre a curva ROC (Az) como parâmetro decisivo na avaliação dos 

classificadores, preferindo então o uso da acurácia, que é a quantidade de diagnósticos 

corretos realizado pelo sistema levando em consideração o banco de dados utilizado.  

Chiang et al (2001) analisaram 111 imagens digitalizadas de ultrassom, das quais foram 

extraídos 6 atributos relacionados ao contorno das imagens. Para o classificador foram 

utilizadas técnicas de regressão linear, classificando corretamente 101 imagens, o que 

representa um valor de 91% para a acurácia do sistema proposto. 
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Chen et al (2002) usaram um classificador de árvores de decisão para diferenciar 263 

imagens. A acurácia foi de 87,07% utilizando apenas atributos de textura, sendo o melhor 

valor atualmente encontrado quando utilizados estes tipos de atributos, embora os autores 

ressaltem que, durante o treinamento do classificador, poderia apresentar desempenhos ainda 

superiores. 

Drukker et al. (2004) elaboraram um sistema utilizando atributos morfológicos e de 

textura para realizar a distinção de lesões malignas e benignas e classificação usando rede 

neural artificial do tipo multilayer perceptron. Foi encontrado um valor final de 0,81 para a 

área sobre a curva ROC, indicando um bom desempenho do classificador.  Mais adiante, a 

mesma equipe de pesquisadores publicou outro trabalho utilizando o mesmo sistema 

anteriormente elaborado, porém desta vez abrangendo um número maior de pacientes e foi 

encontrado o valor de 0,83 para Az (Drukker, Giger e Metz, 2005). 

Chang et al (2003) analisaram o mesmo problema utilizando um classificador baseado 

em máquinas de vetores de suporte para realizar a classificação dos nódulos mamários e 

utilizando apenas atributos relacionados com a textura do nódulo. O estudo utilizou 250 casos 

no banco de dados, com diagnósticos comprovados por biópsia, divididos em 140 casos 

benignos e 110 casos malignos. Os resultados atingiram valores de 93,20% para a acurácia 

final do sistema, ou seja, classificando corretamente 233 imagens das 250 imagens. 

Flores (2009) elaborou um sistema CAD com a mesma finalidade e utilizou um banco 

de dados com um total de 618 imagens, sendo 395 lesões benignas e 223 malignas. Foram 

extraídos 60 atributos das imagens, sendo 22 correspondendo aos atributos morfológicos e 38 

em relação à textura. Utilizou técnicas de dimensionalidade intrínseca para estimar a 

quantidade de atributos necessários para representar adequadamente seu conjunto de dados. 

Como classificador foi adotada uma rede neural de base radial otimizada através de um 

algoritmo de evolução diferencial e, como método de avaliação, foi utilizado Az. Como 

principal resultado, o autor observou que o sistema foi capaz de classificar as imagens 

corretamente com o uso de apenas 6 atributos morfológicos. 

Importante notar também que, conforme esta área de estudo se popularizou ao longo dos 

anos, aumentou também a quantidade de atributos utilizados por vários destes pesquisadores. 

Nos primeiros trabalhos publicados, o conjunto de atributos utilizados dificilmente 

ultrapassava a quantidade de dez, enquanto que atualmente raramente são encontrados 

trabalhos que utilizam menos que 20 atributos extraídos das imagens, alcançando até a ordem 

de mais de mil atributos, como mostrado em Gomez et al (2014).   

Dos trabalhos aqui apresentados, notou-se uma particular semelhança entre os sistemas 

CAD utilizados e também em relação aos desempenhos obtidos,principalmente em relação 

aos atributos utilizados como entrada.  

Os trabalhos que utilizam, em sua maioria, atributos morfológicos ao invés de atributos 

de textura, obtêm um desempenho superior aos que utilizam apenas,ou em maioria, atributos 

de textura. Gomez et al (2014) foram mais adiante e estudaram o desempenho de vários 

subconjuntos diferentes, incluindo subconjuntos contendo unicamente atributos de textura, 
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unicamente atributos morfológicos e subconjuntos mistos. No total, foram utilizados 26 

atributos morfológicos e 1465 atributos de textura para a construção dos vários subconjuntos 

e foi observado que o melhor desempenho foi obtido ao utilizar apenas cinco atributos 

morfológicos, sendo eles: esqueleto elíptico normalizado, orientação, número de 

protuberâncias e depressões, razão profundidade/largura, razão de sobreposição.    

 A maioria dos sistemas elaborados por diversos autores utilizam quase sempre os 

mesmos tipos de classificadores, como corrobora Cheng et al (2010). Dentre os trabalhos 

analisados, notou-se uma maior predominância do uso de redes neurais artificiais (RNA), 

máquina de vetores de suporte (SVM), análise discriminante linear (ADL) e árvores de 

decisão. Também não houve diferença significativa no desempenho dos classificadores. É 

importante notar que cada trabalho utiliza um banco de dados diferente e os resultados 

publicados estão relacionados principalmente com o banco de dados utilizado pelo autor. 

Sendo assim, não é possível realizar uma comparação estrita entre os trabalhos, sendo 

possível apenas afirmar que o desempenho destes classificadores se manteve sempre dentro 

de uma mesma faixa de valores, entre 0,8 e 0,9 para Az. 



 

Capítulo 3  

Materiais e Métodos 

Neste capítulo será apresentado o banco de dados em conjunto com os atributos 

utilizado no trabalho, bem como a descrição das etapas do sistema CAD proposto, 

englobando desde o pré-processamento das imagens até a avaliação final do classificador.  

3.1 Banco de dados 

O banco de dados utilizado neste trabalho consiste em 541 imagens de lesões de mama, 

obtidas com um ultrassonógrafo Sonoline Sienna® (Siemens, Germany) utilizando um 

transdutor linear de 7,5 MHz, o qual captura as imagens diretamente de sinal de vídeo de 8 

bits, ou seja, 256 níveis de cinza. Existem 314 lesões benignas e 227 lesões malignas. Cada 

imagem foi segmentada manualmente por um médico especialista e também foram extraídos 

22 atributos de cada uma das imagens (Flores, 2009).  

Como explicado no capítulo anterior, o câncer de mama pode se manifestar de várias 

formas. A Figura3.1 descreve a distribuição histológica dos casos encontrados no banco de 

dados. 

3.2 Pré-processamento e segmentação da imagem 

As imagens obtidas com o uso de equipamentos de ultrassom são parcialmente 

contaminadas devido às várias fontes de ruído. Como estes ruídos estão relacionados 

intrinsecamente com o processo de captura da imagem, não é possível eliminá-los 

completamente. Para tanto, normalmente usam-se recursos e filtros computacionais para 

diminuir este efeito e proporcionar uma melhor interpretação da imagem. Além da redução 

destes ruídos, alguns autores, quando se referem à etapa de pré-processamento, também 

realizam outras modificações na imagem, como por exemplo, o aumento de contraste entre o 

nódulo e o fundo da imagem e também a delimitação da região de interesse, reduzindo o 

17 
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tamanho final da imagem. Algumas destas transformações que são realizadas na imagem 

original estão representadas na Figura 3.2. 

 

Figura 3.1: Distribuição histológica do banco de dados utilizado.  

 

O ruído mais comum nestas aplicações é do tipo speckle, que é basicamente o padrão de 

granulação da imagem, fruto da interação entre o pulso e os espalhadores que estão dentro da 

célula de resolução. Ruídos do tipo speckle podem esconder ou mascarar a lesão a ser 

identificada, resultando em uma maior dificuldade na interpretação e classificação da mesma. 

Assim, o pré-processamento para reduzir este tipo de ruído torna-se uma importante etapa nos 

sistemas CAD.   
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Figura 3.2: Exemplo de pré-processamento realizado nas imagens de ultrassom: redução de 

ruído, aumento de constraste, e delimitação da região de interesse da imagem. Fonte: 

Adaptado de Su et al (2011). 

 

Já quanto à etapa de segmentação, existe um grande número de métodos e técnicas 

utilizados, inclusive a segmentação manual feita por um médico especialista, que têm como 

objetivo a diferenciação das regiões da imagem. Neste trabalho, a etapa de segmentação 

possui a finalidade de distinguir a região da lesão do fundo da imagem.  

Normalmente, uma imagem contendo vários tons de cinza é usada como entrada nesta 

etapa, e a saída resultante é uma imagem em preto e branco, também chamada de imagem 

binária, como visto na Figura 3.3. O contorno das lesões é obtido a partir destas imagens 

binárias. 

 

Figura 3.3: Comparação entre diferentes técnicas de segmentação de nódulos mamários.         

a) Horsch et al (2001), b) segmentação  manual, c) Flores (2009).  

 

Entretanto, notou-se que grande parte da literatura (Flores, 2009; Cheng et al, 2010) que 

pesquisa e desenvolve sistemas computadorizados para a classificação automática de câncer 
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de mama utilizando imagens de ultrassom, usam novas técnicas na etapa de segmentação, as 

quais foram desenvolvidas recentemente, sendo assim uma área de estudo que atualmente está 

em ampla expansão. 

As principais técnicas encontradas na literatura tradicional de processamento de 

imagens e em outros sistemas de classificação automáticos são a limiarização a partir de 

informações do histograma das imagens, seguida de segmentação watershed, a qual é baseada 

em princípios geológicos em que os diferentes níveis de cinza representam diferentes bacias 

de captação de águas. 

Ressalta-se que, como o resultado desta etapa é uma imagem que será utilizada 

futuramente para a extração de atributos, cada método de segmentação utilizado produz 

imagens binárias diferentes, como visto na Figura 3.3. Consequentemente, os valores dos 

atributos extraídos nas etapas subsequentes do sistema dependem diretamente da eficiência 

com que a segmentação é realizada.  

Desta forma, demonstra-se a importância e a influência destas etapas nos estágios 

subsequentes de sistemas automáticos de classificação. No presente trabalho foram utilizadas 

imagens segmentadas manualmente, entretanto, em um sistema automático estas técnicas 

devem ser corretamente avaliadas. 

3.3 Extração dos atributos 

Os sistemas CAD buscam simular e quantificar o processo de interpretação das imagens 

realizados por médicos e radiologistas. Para isso, através de algoritmos são extraídas 

características das imagens que sejam capazes de diferenciar as lesões. Estas características 

são denominadas atributos e estes são utilizados para realizar a classificação. 

Uma série de atributos morfológicos e de textura são encontrados na literatura como, 

por exemplo, os atributos baseados no comprimento radial normalizado, razão 

profundidade/largura, nos histogramas gerados a partir das imagens, entre outros. Na Figura 

3.4 estão reunidos os principais grupos de atributos mais comuns extraídos das imagens. 

Além destes, novos atributos são elaborados com frequência por diferentes pesquisadores, por 

isso é importante notar que estes são apenas os principais grupos de atributos utilizados em 

pesquisas nesta área de interesse, existindo vários outros atributos.  

A partir do banco de dados utilizado, foram extraídos através de uma segmentação 

manual, vinte e dois atributos de cada imagem binária obtida a partir da segmentação manual 

feita por um especialista. Estes atributos visam quantificar as características morfológicas que 

descrevem as irregularidades dos nódulos mamários e estão listados na Tabela 3.1. Uma 

descrição detalhada de cada atributo pode ser encontrada nas respectivas referências 

apresentadas nas próximas seções. Ressalta-se que os atributos extraídos foram desenvolvidos 
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e publicados em língua inglesa, por isso a Tabela 3.1 é uma tradução livre dos nomes 

originais, os quais podem ser encontrados no Apêndice A.  

 

Tabela 3.1: Todos os 22 atributos morfológicos extraídos das imagens de ultrassom.  

Numero associado Nome 

1 Esqueleto elíptico normalizado 

2 Orientação 

3 Número de protuberâncias e depressões 

4 Razão profundidade/largura 

5 Razão de sobreposição 

6 Arredondamento 

7 Valor residual normalizado 

8 Índice de lobulação 

9 Distância proporcional 

10 Extremidades do esqueleto 

11 Comprimento radial normalizado (NRL) razão de área 

12 Convexidade 

13 NRL cruzamento 

14 CircunferênciaNormalizadaElíptica 

15 NRL entropia 

16 Distância de Hausdorff 

17 NRL Rugosidade 

18 Circularidade 

19 Distânciamédia 

20 NRL desviopadrão 

21 Fator de forma 

22 NRL média 

3.3.1 Atributos baseados no comprimento radial normalizado 

O comprimento radial normalizado, do inglês normalized radial length (NRL), é uma 

função que mede a distância entre o centróide da lesão e os pixels que estão no contorno da 

imagem (Flores, 2009), definido pela equação 3.1 e sua representação gráfica pode ser vista 

na Figura 3.5. 

 ( )  
√( ( )    )  ( ( )    )

   ( ( ))
                ( 3.1 ) 
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sendo (     ) as coordenadas do centróide do objeto e ( ( )  ( )) as coordenadas do i-ésimo 

píxel do perímetro e N é o número total de pixels que definem o contorno do nódulo. 

Assim, a partir desta função, podem-se extrair seis atributos relacionados com o 

comprimento radial normalizado, objetivando descrever a aparência da lesão, sendo eles a 

média, o desvio padrão, rugosidade, entropia e razão de área, que é a porcentagem que a 

região da lesão que ultrapassa um nódulo com diâmetro médio (Chiang et al, 2001; Alvarenga 

et al, 2010). 
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Figura 3.4: Conjunto dos principais grupos de atributos morfológicos e de textura que podem 

ser extraídos das imagens de ultrassom. Fonte: Adaptado de Flores et al. (2014). 
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Figura 3.5: Atributo distância radial normalizada. Fonte: Flores (2009). 

3.3.2 Atributos baseados no esqueleto morfológico 

Um esqueleto de uma imagem pode ser definido como uma forma mais fina do que a 

forma original, sendo esta equidistante da região de borda da imagem, como mostra a Figura 

3.6. Ou seja, o esqueleto de uma lesão mamária enfatiza propriedades geométricas e 

topológicas de forma, como a sua conectividade, topologia, comprimento, direção e largura 

(Chen et al, 2003).  

 

 

Figura 3.6: Esqueletos morfológicos de figuras básicas. 

 

Uma lesão maligna, que tende a ter uma aparência mais irregular, tende a apresentar um 

esqueleto mais complexo, como mostrado pela Figura 3.7. Estas irregularidades e 

complexidades do esqueleto podem ser quantificadas através do número total de pontos em 

que o esqueleto se encontra com a extremidade da lesão (Flores, 2009). O atributo que 

quantifica esta quantidade de vezes em que o esqueleto toca as extremidades da lesão é 

chamado de extremidades do esqueleto.  
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Figura 3.7: Esqueletos morfológicos lesões mamárias típicas com formato a) oval, b) lobular, 

c) espicular. Fonte: Flores (2009). 

 

Além disso, pode-se normalizar o tamanho do esqueleto para evitar que nódulos 

maiores apresentem uma maior quantidade de pontos que tocam a borda da lesão. Chen et al 

(2003) definiram este atributo invariante à escala da lesão pela equação 3.2 e chamaram-no de 

elliptic-normalized skeleton(ENS), ou também esqueleto elíptico normalizado, em 

que (| ( )|) é o número total de pontos do esqueleto da lesão, e    é o número total de 

pontos do perímetro da elipse equivalente da lesão em análise.   

 

     
(| ( )|)

  
 ( 3.2 ) 

 

Entretanto, Flores (2009) ressalta que este é um atributo que descreve grosseiramente o 

formato da lesão, não tendo bom desempenho para diferenciar lesões benignas e malignas. 

Pode-se notar este tipo de comportamento na Figura 3.8 em que quatro lesões são 

circunscritas com elipses equivalentes, sendo, as duas à esquerda, lesões benignas e as duas 

imagens à direita, lesões malignas.  

 

Figura 3.8: Esqueleto elíptico normalizado para lesões benignas (à esquerda) e para lesões 

malignas (à direita). 
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3.3.3 Atributos baseados no polígono convexo 

A região convexa desejada para um conjunto de pontos qualquer é definida como o 

polígono convexo de menor área que contém todos os pontos desejados (Flores, 2009). Em 

polígono convexo todos os seus ângulos internos são inferiores à 180º (Figura 3.9). 

A razão de sobreposição é a relação entre a interseção da área da lesão segmentada 

  com o polígono convexo desta seção   sobre a área do polígono convexo da lesão, 

conforme a equação 3.3. Ou seja, quanto mais próximo de 1 maior é a semelhança das áreas 

da região da lesão com o respectivo polígono e quanto mais próximo de 0 maior é a 

desigualdade entre as áreas. Lesões malignas tendem a apresentar valores mais próximos de 0, 

enquanto lesões benignas tendem a apresentar valores mais próximos de 1 (Chang et al, 

2005).  

 

 

Figura 3.9: a) Imagem de uma lesão mamária, b) lesão mamária segmentada, c) polígono 

convexo da respectiva lesão mamária segmentada. 

 

    
     (     )

     (  )
 ( 3.3 ) 

  

Outro atributo definido a partir do polígono convexo é o valor residual normalizado, do 

inglês normalized residual value (NRL).  Este é definido como a relação entre a área residual 

da lesão e o polígono convexo da respectiva lesão, sobre a área do polígono convexo, 

conforme a equação 3.4, em que o símbolo   representa uma operação de disjunção 

exclusiva (Flores, 2009). 

 

     
     (     )

     (  )
 ( 3.4 ) 
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Um outro atributo que pode ser extraído a partir do polígono convexo da lesão é a 

distância entre os contornos das lesões     e dos contornos dos polígonos convexos das 

respectivas lesões   . Esta distância entre os contornos pode ser avaliada de diferentes formas 

e neste trabalho são realizadas três formas de cálculo, sendo elas a distância média, a distância 

de Hausdorff e a distância proporcional (Chang et al, 2005; Alvarenga et al, 2010).  

A distância média é a média das distâncias entre todos os pontos do contorno da lesão e 

do contorno do polígono convexo. Já a distância de Hausdorff mede a máxima distância em 

que a lesão e o respectivo polígono convexo estão um do outro no espaço. Além destes, a 

distância proporcional é definida pela equação 3.5 em que o denominador é um fator de 

normalização para tornar este parâmetro invariante aos diferentes tamanhos das lesões 

mamárias, sendo, portanto, um parâmetro independente de escala, e no numerador tem-se que 

(     ) é a distância de um ponto    até o contorno   (Flores, 2009). 

 

    

∑  (     )     

|  |
 
∑  (     )     

|  |

 √
     (  )

 

 

 

( 3.5 ) 

Por fim, a convexidade da lesão é definida por Chang et al (2010) como a razão entre o 

perímetro do polígono convexo da lesão   , e o perímetro da respectiva lesão   , conforme a 

equação 3.6. 

             
  

  
 ( 3.6 ) 

3.3.4 Atributos baseados na geometria da lesão 

Chiang et al (2001) e Chang et al (2005) definiram três tipos de métricas para 

quantificar a circularidade da lesão, ou seja, quão circular é esta lesão. Para diferenciar estas 

métricas, neste trabalho serão utilizadas diferentes nomenclaturas para cada uma delas, como 

explicado abaixo. 

A primeira delas, aqui chamada de circularidade é definida como a razão entre o 

perímetro quadrático da lesão   
  pela área da respectiva lesão    , como mostrado pela 

equação 3.7. Outra medida da circularidade, chamada de arredondamento (roundness) por 

Chang et al (2005), relaciona a área da lesão   , o perímetro   , e o diâmetro máximo da 

lesão  ̅ , conforme a equação 3.8. Por fim, um terceiro atributo chamado de fator de forma é 

calculado segundo a equação 3.9.  
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   ̅ 
  ( 3.8 ) 

 

                
     

  
  ( 3.9 ) 

 

Ressalta-se também que quanto mais irregular forem os formatos das lesões, menores 

serão os valores para o arredondamento e o fator de forma. Por outro lado, quanto maiores as 

irregularidades, os valores de circularidade serão mais distantes de 1 (Chen et al, 2003). 

Um outro atributo fundamentado na geometria da lesão é a razão entre  

profundidade/largura. Lesões benignas tendem a ser mais largas que profundas, resultando em 

baixos valores para este atributo, enquanto lesões malignas tendem a apresentar maiores 

valores para esta relação devido a uma maior infiltração da lesão nos tecidos adjacentes 

(Flores, 2009). Este atributo pode ser visualizado graficamente pela Figura 3.10 e é então 

descrito matematicamente segunda equação 3.10, em que    é o diâmetro máximo da 

profundidade da lesão, e    é o diâmetro máximo da largura da lesão. 

 

 

Figura 3.10: Representação gráfica do diâmetro máximo da profundidade da lesão(  ), e do 

diâmetro máximo da largura da lesão (  ). 

 

                            
  

  
 ( 3.10 ) 
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3.3.5 Outros atributos 

Além dos atributos anteriores, pode-se definir outros que não estejam relacionados 

diretamente com as características vistas anteriormente, como a distância radial normalizada e 

o esqueleto morfológico por exemplo. O número de protuberâncias e depressões, do inglês 

number of substantial protuberances and depressions (NSPD) também descreve as 

irregularidades na margem da lesão (Flores, 2009). Este atributo mede a quantidade de 

protuberâncias e depressões do contorno da lesão em relação ao seu polígono convexo, como 

pode ser visto na Figura 3.11. 

 

Figura 3.11: Representação gráfica das protuberâncias e depressões de uma lesão mamária 

segmentada. 

O índice de lobulação se caracteriza a partir dos pontos côncavos da lesão, encontrados 

através do atributo relacionado ao número de protuberâncias e depressões. Pode-se definir um 

lóbulo como a região delimitada por uma linha reta entre dois pontos côncavos adjacentes, 

sendo o tamanho do lóbulo a área    como mostra a Figura 3.12. O índice de lobulação, 

portanto, é definido pela equação 3.11 (Flores, 2009). 

   
         
 

 
∑   
 
   

 ( 3.11 ) 

 

Figura 3.12: Representação gráfica das áreas definidas pelas depressões de uma lesão 

mamária já segmentada. 
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Sendo que      é o valor da área do maior lóbulo encontrado, e     o valor da área do 

menor lóbulo encontrado e   o número total de lóbulos da lesão. Normalmente, um tumor 

maligno tem um maior valor para o índice de lobulação, e um tumor benigno um valor 

inferior para este atributo (Chen et al, 2003).  

Por fim, um último atributo que é definido é a orientação. Este atributo é obtido através 

do ângulo do eixo maior da sua elipse equivalente. Assim, a orientação é definida entre os 

quatro principais quadrantes, sendo que uma lesão benigna tende a ter uma orientação 

horizontal e lesões malignas tendem a apresentar orientação vertical, representando assim um 

maior valor para a orientação, como mostra a Figura 3.13.  

 

 

Figura 3.13: Imagem de uma lesão mamária resultante de um exame de ultrassom à esquerda, 

e a representação gráfica da orientação da respectiva lesão. 

3.4 Seleção de atributos 

Esta etapa tem como objetivo selecionar o subconjunto de atributos que seja o mais 

significativo dentro do conjunto completo.  O resultado desta etapa de seleção visa obter um 

subconjunto ótimo de atributos, os quais possam realizar a etapa de classificação de forma 

mais rápida e efetiva do que utilizando todo o conjunto, aumentando assim a precisão e 

compreensão do modelo utilizado. A eliminação de atributos redundantes ou de atributos que 

não possuem informações relevantes ao problema diminui o custo computacional empregado 

e mitiga as chances de ocorrer overfitting durante o processo de treinamento do indutor 

utilizado. 
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3.4.1 Processo de busca de atributos e algoritmos genéticos 

A seleção de atributos pode ser entendida como um problema de otimização, onde é 

realizado um processo de busca no espaço e é selecionado o subconjunto ótimo, ou que 

apresente melhor desempenho de acordo com a função objetivo definida, como é demonstrado 

na Figura 3.14. Para isso, é necessário definir qual a estratégia de busca, a que normalmente é 

utilizada uma meta-heurística.  

 

 

Figura 3.14: Processo realizado durante a seleção de atributos. Fonte: Adaptado de Liu e 

Motoda (2008). 

 

Como cada atributo pode ser utilizado separadamente para fazer a classificação e 

também pode-se realizar qualquer combinação entre estes, a complexidade do problema de 

seleção de atributos é da ordem de grandeza de 2
n
, onde n representa o número total de 

atributos analisados. A Figura 3.15 representa todas as possíveis soluções para um problema 

com um total de 4 atributos, ou seja, 16 possíveis soluções.  

Assim, como estratégia de busca, optou-se por utilizar uma meta-heurística baseada em 

algoritmos genéticos, que são um tipo particular de meta-heurísticas que são inspiradas nos 

princípios da teoria da evolução de Darwin. Este tipo de algoritmo é particularmente útil em 

aplicações de otimização combinatorial e em problemas de busca (Kohavi e John, 1997). 
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Outras meta-heurísticas poderiam ser aplicadas na resolução deste tipo de problema, 

como algoritmos gulosos, colônias de formigas, e arrequefecimento simulado. Devido à 

relativa simplicidade e uma boa relação entre intensificação e diversificação que os 

algoritmos genéticos apresentam, optou-se por este tipo de meta-heurística.  

 

 

Figura 3.15: Todas as soluções possíveis para um processo de busca envolvendo quatro 

atributos. Fonte: Adaptado de Liu e Motoda (2008). 

 

Pelo fato deste tipo de algoritmo ser uma meta-heurística, não é possível afirmar que a 

melhor solução encontrada pelo algoritmo coincide com a melhor solução para o problema em 

análise. O único meio de garantir a melhor solução do problema é calculando o desempenho 

em toda a região de busca do problema. Neste trabalho, como estão sendo utilizados 22 

atributos e é possível a combinação de quaisquer atributos, ou até mesmo do uso de apenas 

um atributo, existem 2
22

 soluções possíveis para o problema. Ou seja, existem mais de 4 

milhões de possíveis combinações destes atributos e a única forma de calcular a melhor 

solução do problema seria utilizar força bruta avaliando todas as possibilidades. 

O algoritmo desenvolvido é baseado nos algoritmos clássicos conhecidos, utilizando 

operadores genéticos tradicionais, como taxa de mutação, cruzamento, tamanho da população 

e número de gerações. Um pseudocódigo deste algoritmo pode ser visto na Figura 3.16 e seu 

funcionamento é explicado a seguir. 

Durante a primeira interação do algoritmo, uma quantidade de indivíduos é gerada. 

Cada indivíduo possui subconjunto diferente de atributos e pode-se adotar arbitrariamente 

valores para as condições iniciais desta população ou também utilizar outras meta-heurísticas 

para se chegar a esta população. Ou seja, pode-se definir quais atributos estarão presentes em 
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cada indivíduo da população. No trabalho desenvolvido, foi considerado que a população 

inicial é gerada de modo aleatório para aumentar a região de diversificação do algoritmo. 

A cada geração, a qualidade da solução de cada indivíduo da população é calculada, 

descartando-se os indivíduos com baixo desempenho e selecionando apenas os que 

apresentam melhores resultados. Estes são selecionados e modificados por técnicas de 

recombinação genética, como, por exemplo, mutação e novo cruzamento ocorre para gerar 

uma nova população. Assim, esta nova população passa por uma nova interação do algoritmo, 

produzindo novos valores de desempenho, a qual é comumente chamado de função aptidão. 

Normalmente, um algoritmo genético possui como critério de parada um número máximo de 

interações, também chamado de número máximo de gerações ou então ele é executado até 

atingir um valor para a função aptidão que é considerado satisfatório.   

 

 

Figura 3.16: Pseudocódigo do algoritmo genético utilizado. Fonte: Adaptado de Russel e 

Norvig  (2004). 

 

Desta forma, nos subconjuntos subsequentes avaliados pelo algoritmo, são realizadas 

alterações utilizando operadores de crossover e de mutação. O operador usado na taxa de 

crossover é também chamado de bit flip, combinando assim os melhores indivíduos em busca 

de se obter outros ainda melhores. A taxa de mutação modifica apenas um dígito do elemento, 

fazendo assim alterações locais em busca de novos ótimos próximos ao indivíduo em que está 

sendo avaliado. 

Para modelar o problema de seleção de atributos visando a classificação de lesões 

mamárias, é necessário realizar a codificação adequada do problema, para que o algoritmo 

genético possa ser executado.  

Assim sendo, como explicado anteriormente, em cada lesão mamária já foram extraídos 

em trabalhos anteriores 22 atributos morfológicos (Flores, 2009), os quais são interpretados 

como um vetor de uma linha e vinte e duas colunas, em que cada coluna representa o valor 

para cada atributo extraído. Ou seja, para o banco de dados utilizado, o qual contém 541 
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imagens, a matriz de atributos extraídos corresponde a uma matriz de 541 linhas e 22 colunas, 

como mostrado pela Figura 3.17. 
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Figura 3.17: Codificação utilizada para os atributos extraídos das imagens de ultrassom. 

 

Percebe-se também, que os 22 atributos extraídos possuem diferentes escalas. O número 

de protuberâncias e depressões, por exemplo, assume valores inteiros superiores ou iguais a 

zero, enquanto o esqueleto elíptico normalizado sempre assume valores reais entre zero e um. 

Assim, para distribuir os valores dos atributos extraídos em uma mesma escala de grandeza, é 

feita a linearização dos dados entre [-1,1] utilizando uma aproximação linear. Desta forma, o 

maior valor de cada atributo das imagens assume valor 1, e o menor assume o valor -1, e 

todos os valores intermediários assumem uma distribuição linear entre estes valores. 

 

 

 



34 

 

 

3.4.2 Abordagem wrapper 

Uma abordagem wrapper, também chamada de abordagem em invólucro, possui relação 

direta com o classificador selecionado. Resumidamente, este método treina um classificador 

utilizando uma parcela dos dados para treinamento e avalia o desempenho de um subconjunto 

de atributos utilizando o restante dos dados destinados para avaliação, como visto na Figura 

3.18. Quanto maior o desempenho apresentado pelos dados de avaliação, melhor este 

subconjunto é avaliado. O critério para avaliar o desempenho normalmente é a acurácia ou a 

área sob a curva ROC, descritos em detalhes na seção 3.6. 

Quando comparados com os métodos de filtro, a abordagem wrapper apresenta como 

principal vantagem esta relação direta com o classificador, levando normalmente a melhores 

resultados (Kohavi e John, 1997). Entretanto, devido a esta relação, as abordagens wrapper 

normalmente exigem uma maior capacidade de processamento, pois grande parte dos 

classificadores necessita de treinamento. Além disso, estas abordagens utilizam normalmente 

técnicas de validação cruzada na etapa de treinamento para predizer o comportamento na 

etapa de avaliação, garantindo assim maior robustez e consistência ao sistema (Guyon e 

Elisseeff, 2003). Além disso, Guyon e Elisseeff (2003) ressaltam que o desempenho dos 

classificadores está conectado principalmente com a natureza do banco de dados utilizados e 

não tão conectadas com os princípios das técnicas de classificação.   

 

Dados para 

treinamento

Processo de busca

Avaliação dos atributos

Indutor

Subconjunto                   

de atributos
Estimativa de 

desempenho

Subconjunto                   

de atributos Classificador

Indutor

Avaliação final
Dados       
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Curva ROC

 

Figura 3.18: Esquema de uma abordagem em invólucro. Fonte: Adaptado de Kohavi e John 

(1997). 

 

Além disso, como as estratégias em invólucro possuem uma relação direta com o 

classificador durante a etapa de seleção de atributos, é necessário utilizar o banco de dados 
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com cuidado. Para realizar a classificação é necessário separar os dados em dois grupos, 

treinamento e teste, sendo que o modelo não irá realizar o aprendizado com os dados 

utilizados para o teste, diminuindo a quantidade de imagens que poderiam ser utilizadas para 

o treinamento.  

Como neste tipo de abordagem existe uma relação direta com o classificador na 

seleção de atributos, é necessário realizar também uma divisão dos dados em treinamento e 

teste, anteriormente a classificação final. Com esta segunda divisão, a quantidade de dados 

utilizados pelo classificador para o aprendizado e teste diminui ainda mais. Uma forma de 

utilizar a maior quantidade possível do banco de dados é o uso da validação cruzada, que se 

dá conforme a Figura 3.19, em que são utilizados 5 folds. O banco de dados utilizado na 

seleção de atributos é separado em cinco partes (folds) contendo o mesmo número de 

instâncias de instâncias e mesmas proporções entre as classes.  

Assim, o treinamento é realizado também em cinco etapas. Primeiro, os 4 primeiros 

folds são treinados e a última parte é utilizada para teste. Em seguida, utiliza-se uma partição 

diferente da usada anteriormente para o teste e o restante para realizar o treinamento e assim 

sucessivamente, até concluir a varredura pelo banco de dados da seleção de atributos. O 

desempenho final do classificador é a média dos cinco conjuntos de dados utilizados para 

teste. Este tipo de técnica, além de utilizar o conjunto completo de dados para treinamento e 

teste, garante maior robustez no resultado.  

Desta forma, está técnica é realizada conforme a Figura 3.20 O banco de dados 

utilizado para a seleção de atributos, corresponde a 70% do total de imagens, mantendo a 

mesma proporção entre as classes benignas e malignas correspondentes ao banco de dados 

original. Após isso, estes dados são separados em 5 folds, mantendo também a mesma 

distribuição das classes e é realizada a seleção de atributos. A estratégia de busca baseada em 

algoritmos genéticos gera populações de indivíduos contendo determinados atributos e seu 

desempenho é medido através da média das cinco partes utilizadas para teste. Este processo 

acontece até que o critério de parada estabelecido pelo algoritmo genético seja atingido, ou 

por determinado tempo. Por fim, o indivíduo que apresentou melhor desempenho, é treinado 

utilizando todo o banco de dados utilizado anteriormente, para em seguida ser testado com a 

parte restante dos dados, que corresponde a 30% do banco de dados original. 
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 Figura 3.19: Validação cruzada utilizando 5 foldsna etapa de seleção de atributos. 

541 imagens

5 Folds

220

159

94

68

Seleção de 

atributos/ 

Treinamento

Teste

76 76 76 76 75

76 76 76 76 75

76 76 76 76 75

76 76 76 76 75

76 76 75 76 75

314

227

541 imagens

 

Figura 3.20: Divisão do banco de dados para a abordagem wrapper. 
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3.4.3 Abordagem filtro 

As abordagens em filtro possuem uma maior capacidade de generalização, pois não têm 

relação direta com o classificador e utilizam apenas dados inerentes ao atributo e ao conjunto 

de dados utilizado (Guyon e Elisseeff, 2003). Entretanto, devido a isto, também possuem uma 

maior tendência a selecionar subconjuntos com uma quantidade maior de atributos. Um 

esquema simplificado de como este método funciona está na Figura 3.21. 

 

Classificador
Conjunto total 

de atributos
Curva ROC

Seleção de 

subconjunto

 

Figura 3.21: Esquema de uma abordagem em filtro. Fonte: Adaptado de Kohavi e John 

(1997). 

 

Nestas técnicas, a cada atributo pode-se atribuir uma pontuação devido às várias 

propriedades estatísticas do banco de dados utilizado e, em seguida, ordenados com base nesta 

pontuação. Os atributos com maiores pontuações são então selecionados e utilizados para 

classificar as lesões mamárias.  

Peng, Long e Ding (2005) utilizaram uma técnica de informação mútua, a qual pontua 

os diversos atributos analisados utilizando um critério de mínima redundância e máxima 

relevância. A condição de mínima redundância evita com que atributos com informações 

semelhantes sejam selecionados, sendo, o pior deles, descartado. Por outro lado, a condição 

de máxima relevância mede o quão bem um atributo é capaz de classificar uma lesão.  

Flores (2009) utiliza uma técnica semelhante, porém acrescentando estimadores locais e 

globais a fim obter um aumento de desempenho de seu sistema. Entretanto, este tipo de 

técnica apresenta como desvantagem o desconhecimento da quantidade de atributos 

necessários para realizar a classificação de forma satisfatória. Flores (2009) também utilizou 

uma técnica de dimensionalidade intrínseca para estimar a quantia de atributos necessários 

para realizar a classificação, concluindo que seu conjunto total de 60 atributos poderia ser 

reduzido à utilização de apenas 8 destes.  

Nas abordagens em filtro, a divisão do banco de dados se dá de forma mais simples que 

na abordagem wrapper. Inicialmente o banco de dados é separado em duas partes, sendo a 

primeira parte destinada para treinamento contendo aproximadamente 70% das imagens e a 

segunda parte destinada para a avaliação final, representando os 30% restantes. Então, no 

banco contendo as 541 imagens de ultrassom, o treinamento corresponde a 379 imagens e a 

avaliação final do classificador, contendo as 162 imagens restantes, as quais representam 

aproximadamente 30% do total. Ressalta-se que a distribuição entre as classes benignas e 

malignas destas duas partes mantém a mesma proporção do banco de dados original, ou seja, 
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aproximadamente 60% de ambas as partes correspondem a lesões benignas e 40% a  

malignas. Assim, a distribuição do banco de dados, assume o formato apresentado na Figura 

3.22. Utilizando então este banco de dados destinado para treinamento, a etapa de seleção de 

atributos por técnicas de filtro é executada.  

Neste trabalho, as abordagens utilizadas serão o teste t de Welch e o algoritmo ReliefF 

respectivamente, onde espera-se identificar os melhores ou piores atributos para realizar a 

classificação. Nota-se também, que não existe um número definido de atributos que devem ser 

selecionados para realizar a classificação. Entretanto, Konomenko (1994) cita que através 

destas técnicas, normalmente torna-se possível distinguir visualmente quais atributos são 

relevantes para realizar a separação entre classes. Isto, para as técnicas utilizadas, pode ser 

visualizado através dos valores de p value para o teste t de Welch e através do peso W para o 

algoritmo ReliefF, como será explicado adiante.  

 

 

Figura 3.22: Divisão do banco de dados para a abordagem em filtro. 

 

A seguir, apresentam-se as duas técnicas em filtro utilizadas neste trabalho. São técnicas 

mais simples que as utilizadas por Flores (2009) e por Peng, Long e Ding (2005), porém estas 

ainda não foram utilizadas na literatura consultada. 

Dentre as técnicas em filtro, pode-se dividí-las ainda em dois grupos, univariadas e 

multivariadas. Na técnica de seleção de atributos univarada, cada atributo é analisado 

individualmente, para determinar a capacidade deste em discriminar as classes. Nas técnicas 

multivariadas, um conjunto de atributos é avaliado a cada tentativa, ou seja, são técnicas 

interativas, de forma semelhante à abordagem wrapper explicada, porém sem relação direta 

com o classificador (Saeys, Inza e Larrañaga, 2007). 

 Dentre as técnicas univariadas, as mais simples consistem na aplicação direta de testes 

estatísticos que podem ser utilizados para selecionar os melhores atributos baseados na sua 

capacidade de cada atributo em separar as classes. Estes testes fornecem os chamados p value, 
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que é o nível de significância alcançado por um teste de hipótese, fornecendo assim um 

ranking de quais os melhores atributos individuais capazes de discriminar entre as classes 

analisadas(Liu e Setiono, 1996).  

Assim, neste trabalho será utilizado o teste t, que tem como objetivo identificar se existe 

diferença entre as médias de dois grupos diferentes, ou seja, busca-se saber se existe diferença 

entre as médias de cada atributo dos casos benignos e malignos (Montgomery e Runger, 

2009). Este método apresenta como principal vantagem a sua simplicidade de implementação 

e de processamento, entretanto sua principal desvantagem é que esta técnica não é capaz de 

considerar as redundâncias entre os atributos e ela é realizada considerando que os valores dos 

atributos analisados apresentam uma distribuição normal. 

O teste t, muitas vezes chamado de teste t de Student assume que o tamanho de 

instâncias, ou seja, imagens em cada classe é igual para os casos benignos e malignos, e que a 

variância de ambas distribuições são iguais. Entretanto, no caso específico deste trabalho 

existe um número maior de casos benignos que casos malignos e a variância entre as classes 

também são diferentes. Assim, o teste t de hipóteses que atende a estas adaptações é chamado 

de teste t de Welch, que é o teste t de Student modificado de forma a atender estas diferenças 

(Montgomery e Runger, 2009). 

Como outros testes estatísticos, o valor da estatística é identificado por uma variável 

chamada p value, a qual indica o menor nível de significância aceitável para aceitar a hipótese 

de que as médias entre as lesões benignas e malignas são estatisticamente diferentes. 

Neste teste, o valor da estatística t é calculado conforme a equação 3.12, em que   ̅̅ ̅ e 

  ̅̅ ̅̅  são as médias das amostras benignas e malignas respectivamente, e    e   são o desvio 

padrão e o número de instâncias de cada classe.  

 

   
  ̅̅ ̅     ̅̅ ̅̅

√
  
 

  
 
  
 

  

 ( 3.12 ) 

 

 Além deste valor, é necessário calcular o número de graus de liberdade para obter-se o 

p value através de uma distribuição t de Student. Os valores dos graus de liberdade estão 

relacionados com o formato da distribuição, em que, quanto menor este valor, mais dispersa 

fica a distribuição. A medida que aumentam os graus de liberdade, a distribuição de Student 

apresenta formato em que aproxima-se cada vez mais de uma distribuição normal, sendo o 

caso limite, um valor infinito de graus de liberdade, fazendo com que a distribuição seja 

idêntica a uma distribuição normal, como mostra a Figura 3.23. Este valor é calculado 

conforme a equação3.13, também  chamada de aproximação de Satterthwaite (Montgomery e 

Runger, 2009). Assim, com o valor estatístico t e o número de graus de liberdade, é possível 

utilizar uma tabela de distribuição de Student e encontrar o p value para o nível de 

significância desejado.  
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Figura 3.23: Distribuição t de Student para 1, 3, 5, 20 e ∞ graus de liberadade, em que a 

distribuição assume formato idêntico à uma distribuição normal. 

 

 Dentre as técnicas multivariadas, o algoritmo de seleção de atributos ReliefF 

(Konomenko, 1994) já é bastante conhecido e foi baseado em um algoritmo previamente 

desenvolvimento chamado RELIEF (Kira e Rendell, 1992).  

Resumidamente, a ideia do algoritmo original RELIEF é avaliar quão bem o atributo é 

capaz de distinguir entre duas classes, amostrando aleatoriamente uma instância e estimando 

uma medida de distância entre a instância original e as instâncias mais próximas, uma da 

mesma classe e a outra de classe diferente. Este algoritmo, então, calcula a distância entre os 

vizinhos mais próximos para ambas as classes e atualizava uma variável de peso   , 

conforme a equação 3.14. (Kira e Rendell, 1992). 

 

      (     
 )  (     

 )  ( 3.14 ) 

 

O subíndice   refere-se ao atributo analisado,    é o atributo   da instância   analisada, 

enquanto   
  e   

  são os atributos   das instâncias mais próximas de   para instâncias da 

mesma classe e de classes diferentes.  

Assim, este algoritmo tem como princípio que um bom atributo deve possuir valores 

similares para instâncias de uma mesma classe e também deve possuir valores diferentes para 
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instâncias de classes diferentes. Ou seja, quanto maior for o peso   , mais relevante este 

atributo é para separar as lesões em benignas e malignas.  

Posteriormente, este algoritmo foi modificado de modo a aumentar a confiança na 

estimativa de quão bem cada atributo consegue separar duas classes. Para isso, foi aumentado 

o número de instâncias mais próximas calculadas. Ou seja, no algoritmo RELIEF eram 

calculadas as distâncias apenas dos vizinhos mais próximos, da mesma classe e da classe 

oposta. Na modificação proposta no algoritmo ReliefF, pode-se calcular esta distância para os 

  vizinhos mais próximos. Assim, o número de vizinhos mais próximos calculados é um 

parâmetro que pode ser variado conforme desejado, sendo que quanto maior for este valor, 

maior é a confiança na estimativa e mais resistente e robusto a ruídos torna-se o algoritmo. 

Entretanto, nota-se também que quanto maior for este valor, maior será também o tempo 

necessário para compilação do algoritmo (Konomenko,1994). 

Outra mudança entre os algoritmos, é que no primeiro, a distância entre os atributos é a 

euclidiana, que é a raiz quadrada da diferença entre os valores quadráticos dos atributos, ou 

seja, quando o valor de   na equação 3.15 é 2. Já no algoritmo ReliefF, a distância é calculada 

como a soma das diferenças absolutas entre os valores dos atributos, ou seja, quando o valor 

de r na equação 3.15 é 1 (Theodoridis e Koutroumbas, 2008).  

          (∑ |    |
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 ⁄

 
( 3.15 ) 

 

Nesta equação,    é o número de vizinhos mais próximos calculados,   e    são os 

valores do atributo   e os valores de seus   vizinhos. Para apenas um vizinho mais próximo 

calculado, percebe-se que ambas as distâncias são equivalentes. Entretanto, quando calcula-se 

para um número maior que 1, as distâncias euclidiana e de Manhattan admitem valores 

diferentes.  

Por fim, este algoritmo tende a ser bastante eficiente em identificar quais os melhores e 

piores atributos. Além disso, pode ser utilizado apenas para calcular a relevância de um 

atributo por vez, ou seja, realizar uma análise univariada, ou então calcular o peso de um 

conjunto de atributos por vez, realizando uma análise multivariada. Entretanto, assim como o 

teste t anteriormente explicado, sua principal desvantagem é não ser capaz de detectar se 

existe redundância entre os atributos selecionados. Assim, caso existam alguns atributos 

muito bons, ainda que possuam o mesmo tipo de informação, estes serão selecionados.  

Porém, com este tipo de abordagem, torna-se possível identificar quais atributos são 

bons ou ruins para realizar a classificação, tendo normalmente pesos bastante altos para 

atributos bons e pesos bastante baixos para atributos ruins. Tornando essa distinção evidente, 

pode-se ainda utilizar este tipo de abordagem como uma etapa de pré-processamento à etapa 

de seleção de atributos, reduzindo o conjunto total de atributos analisados por uma abordagem 

mais complexa, como, por exemplo, a abordagem wrapper. 
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3.5 Classificação 

Os conjuntos de atributos selecionados por diferentes técnicas de filtro e invólucro 

podem ser testados em vários tipos de classificadores.  A Figura 3.24 apresenta alguns destes 

classificadores clássicos já consolidados e testados em diversos problemas de reconhecimento 

de padrões (Tan et al, 2006).  

Em sistemas automáticos que realizam a análise de imagens de ultrassonografias 

mamárias, notou-se uma maior utilização de quatro tipos de classificadores, sendo eles: 

análise discriminante linear, árvores de decisão, máquinas de vetores de suporte e redes 

neurais artificiais. Cheng et al (2010) corroboram dizendo que estas técnicas são 

principalmente utilizadas devido à grande simplicidade de implementação e na obtenção de 

bons resultados. A Tabela 3.2 resume as principais vantagens e desvantagens destes 

classificadores e, nas seções seguintes, estes classificadores são descritos em maiores 

detalhes.  

As redes neurais são classificadores bioinspirados na forma com que os neurônios 

processam a informação. Estes neurônios recebem estímulos iniciais que são ponderados com 

pesos, estes são somados e sua resposta é utilizada por uma função de ativação para fornecer a 

saída. A ligação de diversos neurônios forma uma rede neural artificial, podendo fornecer 

uma ou mais saídas. 

 

Tabela 3.2: Vantagens e desvantagens dos principais classificadores utilizados na 

classificação de lesões mamárias.    

Classificador Vantagens Desvantagens 

Análise discriminante 

linear 
Método simples e rápido 

Baixo desempenho em um 

conjunto de dados complexo 

Árvores de decisão Método simples e rápido 

Desempenho depende do 

critério adotado para 

ramificação da árvore 

Máquina de vetores de 

suporte 

Alta capacidade de abstração; 

Fornece uma única solução 

otimizada; 

Funciona apenas como método 

de aprendizado 

supervisionado; 

Redes neurais 

artificiais 

Alta capacidade de abstração; Pode 

ser utilizada como método de 

aprendizado supervisionado e não 

supervisionado; 

Alto tempo de treinamento; 

Múltiplas soluções; 
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Figura 3.24: Principais grupos de classificadores: tabelas de frequência, matriz de covariância, 

funções de similaridade, e outros. Fonte: Adaptado de Tan et al (2006). 

 

Além disso, considerando diversos neurônios distribuídos em diferentes camadas, como 

mostrado na Figura 3.25, tem-se uma rede neural do tipo multilayer perceptron(MLP), a qual 

será utilizada neste trabalho com a finalidade de realizar a classificação das imagens de 

ultrassom, ou seja, distinguir as lesões benignas das malignas. Para isto, como explicado nas 

seções anteriores, são extraídos, através de algoritmos computacionais, 22 atributos 

morfológicos, os quais são linearizados entre -1 e 1 para evitar problemas relacionados com 

diferenças de escalas destes atributos. Estes atributos são os dados de entrada da rede, e a 

saída é a classificação da lesão em benigna ou maligna. Para lesões classificadas como 

benignas é obtido o valor 0 como saída, e para lesões malignas é obtido 1 como saída.  

Existem várias propostas de redes neurais com diferentes estratégias de construção, 

treinamento, tempo de execução, tamanho e complexidade. Foi selecionado como 

classificador uma rede neural do tipo MLP devido à sua relativa simplicidade de 

implementação e bons resultados demonstrados em vários problemas de reconhecimento de 

padrões (Theodoridis e Koutroumbas, 2008; e Tan et al, 2006). 
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Figura 3.25: Rede neural do tipo multilayer perceptron, com n atributos de entrada e apenas 

uma saída. 

Desta forma, é necessário fornecer uma quantidade de imagens para treinamento da 

rede, ou seja, fornecer as entradas (atributos) e saídas (classe) destas imagens contidas no 

banco de dados. Como as lesões das quais foram extraídas as imagens de ultrassom foram 

submetidas à biópsia, considera-se que a classificação real das lesões é conhecida.  

O treinamento destas redes consiste então em fornecer as entradas e saídas para uma 

quantidade de imagens, que neste trabalho perfaz 70% do total contido no banco de dados. 

Durante esta etapa, é ajustado um modelo matemático que descreva a relação entre os 

atributos de entrada, e a classe de saída através dos pesos dos neurônios contidos nas camadas 

intermediárias da rede. Estes redes neurais são então baseadas em combinações das variáveis 

de entradas pela multiplicação dos valores contidos em cada neurônio (Bishop, 1995).  

Após a etapa de treinamento, é realizada a etapa de teste, em que a parcela restante das 

imagens é utilizada para avaliar o desempenho da rede neural obtida. Como métrica de 

avaliação deste processo de classificação foi utilizada a área sob a curva receiver operating 

characteristic (  ), detalhada na próxima seção.  

Além disso, as técnicas de seleção de atributos em filtro não interagem diretamente com 

o classificador, enquanto que as técnicas wrapper realizam o processo de seleção de atributos 

diretamente com o classificador. Como resultado disso, é necessário a utilização de formas 

diferentes para divisão das imagens de treinamento e teste, como explicado na seção anterior. 

Nas técnicas de filtro, as quais foram neste trabalho o teste t de Welch, e o algoritmo 

ReliefF, inicialmente o banco de dados é separado em uma proporção em que 70% das 

imagens serão utilizadas para treinamento e os 30% restante para a avaliação final. Com a 

parcela das imagens de treinamento, são aplicadas as respectivas técnicas, as quais resultam 
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em um rank dos atributos, o qual informa a capacidade de classificação dos atributos. Assim 

sendo, são escolhidos os melhores atributos e feitas combinações entre eles para em seguida 

realizar o treinamento de uma rede neural. Por fim, as imagens reservadas para teste são 

avaliadas, verificando a eficácia na classificação da rede. Esta abordagem é válida para as 

técnicas em filtro, e pode ser vista na Figura 3.26. 
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banco de 

dados                  

(70% 

treinamento e 

30% teste)

70% Treinamento

Rank dos 

melhores 

atributos Avaliação 

final 

utilizando as 
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Seleção dos 

melhores 

atributos e 

criação de 

conjuntos de 

atributos

Treinamento 

da rede neural

30% Teste

 

Figura 3.26: Fluxograma explicativo das técnicas em filtro. 

 

Já para a abordagem wrapper, existe uma relação direta entre o processo de seleção de 

atributos e o classificador, necessitando de um maior cuidado com a utilização do banco de 

dados.  O banco de dados é separado inicialmente também em uma proporção de 70% para 

treinamento, e 30% restante para teste. Na primeira interação, o conjunto de atributos 

utilizado é gerado de forma aleatória, e as imagens de treinamento são novamente separadas, 

desta vez utilizando 5 folds, como visto na Figura 3.20.   

É realizado o treinamento da rede neural utilizando 4 destes folds, e com a parcela 

restante dos dados é feita a classificação. Isto é realizado cinco vezes, cada vez utilizando um 

fold diferente para testar a classificação, e os quatro restantes para treinamento. A avaliação 

deste conjunto de atributos é realizada através da média entre os resultados dos cinco folds 

utilizados para teste. Este processo interativo é realizado até atingir um dos critérios de parada 

do algoritmo genético, os quais são:(i) número de gerações futuras: 200; (ii) número de 

gerações sem que haja aumento no desempenho do melhor indivíduo: 20. 

Ao fim deste processo, o banco de dados contendo 70% das imagens é utilizado 

completamente para realizar o treinamento, enquanto que a parcela restante das imagens é 

utilizada para realizar a avaliação final da rede. Esta abordagem é válida para a técnica 

wrapper, e pode ser vista na Figura 3.27. 
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Figura 3.27: Fluxograma explicativo da técnica wrapper. 
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3.6 Avaliação 

Um classificador normalmente fornece como saída se o caso é benigno ou maligno. 

Uma análise estatística do classificador fornece taxas de verdadeiros positivos, verdadeiros 

negativos, falsos positivos e falsos negativos, as quais costumam ser representadas por uma 

matriz de confusão. A partir destes valores, é possível calcular diferentes parâmetros 

relevantes ao problema, tais como sensitividade, especificidade e acurácia. Nesta seção, estas 

métricas tradicionais serão descritas em maiores detalhes, junto com a matriz de confusão e a 

métrica que será utilizada neste trabalho, que é a área sob a curva Receiver Operating 

Characteristic (Az), a qual é mais recente e busca realizar uma interpretação mais fiel do 

classificador, evitando problemas com o desbalanceamento entre as classes benignas e 

malignas. 

3.6.1 Matriz de confusão 

 

Os resultados de um classificador binário, ou seja, aquele que realiza a tarefa de 

classificação em apenas duas classes, pode ser representado por uma matriz de confusão, 

semelhante à apresentada na Figura 3.28. Fawcett (2006) estende este conceito e também 

afirma que problemas de classificação em que existem n classes também podem ser 

representados utilizando este tipo de técnica. 

A matriz de confusão mostra diretamente a quantidade de predições corretas e incorretas 

que o classificador executou, para casos benignos e malignos. Como o objetivo final do 

classificador é predizer a qual classe a instância observada pertence, definem-se abaixo as 

quatro categorias observadas nas matrizes de confusão. 

 

 Verdadeiros positivos (VP): nódulo maligno corretamente identificado como maligno. 

 Falso positivo (FP): nódulo benigno identificado como sendo um nódulo maligno. 

 Verdadeiro negativo (VN): nódulo benigno corretamente identificado como benigno. 

 Falso negativo (FN): nódulo maligno identificado como sendo um nódulo benigno. 
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            Figura 3.28 Matriz de confusão para classificação binária. 

3.6.2 Sensibilidade, especificidade e acurácia 

A sensibilidade, também chamada de taxa de verdadeiros positivos, ou a probabilidade 

de detecção, é uma medida que identifica a confiabilidade do sistema de fornecer o 

diagnóstico correto para um caso positivo. Em outras palavras, é a razão expressa entre 

número de verdadeiros positivos e a soma dos casos verdadeiros positivos e falsos negativos, 

como demonstrado pela equação 3.12. 

 

   
  

     
 

( 3.12) 

 

A especificidade, também chamada de taxa de verdadeiros negativos, é a medida da 

eficiência do sistema em identificar um diagnóstico negativo. Um classificador com um alto 

valor de especificidade, raramente realiza o diagnóstico incorreto da imagem analisada. É 

definida como a taxa entre o número de verdadeiros negativos e a soma dos verdadeiros 

negativos com os falsos positivos, como mostra a equação 3.13. 

 

   
  

     
 

 

( 3.13 ) 

Por fim, a acurácia é a proporção de resultados diagnostica dos corretamente, tanto 

benignos como malignos, representado então pela equação 3.14. 

 

    
     

           
 

( 3.14) 
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3.6.3 Área sob a curva ROC 

Além dos critérios de sensibilidade, especificidade e acurácia para avaliar o 

desempenho do classificador, pode-se representar uma curva em que se tem a taxa de falsos 

positivos no eixo das abcissas e a taxa de verdadeiros positivos no eixo das ordenadas. Ou 

seja, o eixo das abcissas corresponde a 1-especificidade e as ordenadas correspondem à 

sensibilidade. 

Para obter-se esta curva, inicialmente considera-se uma distribuição dos resultados do 

classificador no banco de dados de validação, como mostrado na Figura 3.27, em que a 

distribuição mais clara à esquerda representa os casos classificados como benignos e a 

distribuição à direita representa os casos classificados como malignos. 

Assim, por exemplo, estabelecendo um limiar no ponto A, o classificador interpretará 

todos os casos à direita como sendo malignos, e os casos à esquerda como sendo benignos. 

Com um limiar neste ponto, alguns casos benignos serão classificados erroneamente como 

malignos, porém, todos os casos malignos são classificados corretamente. Desta forma, é 

possível calcular a taxa de verdadeiros positivos, e a taxa de falsos positivos para este limiar, 

e colocar estes valores sobre um eixo cartesiano como mostrado na Figura 3.29, em que, no 

eixo das abcissas, tem-se a taxa de falsos positivos, também chamada de complemento da 

especificidade, ou 1-especificidade e no eixo das ordenadas tem-se a taxa de verdadeiros 

positivos, também chamada de sensibilidade.  

 

Figura 3.29: Curvas ROC. 

 

A curva ROC, portanto, é a curva de todos estes pontos, sendo que quanto maior a sua 

área, melhor o desempenho do classificador. Quando melhor as classes são discriminadas pelo 

classificador, tem-se uma curva mais próxima da demonstrada na Figura 3.30(a) e, conforme 

o desempenho do classificador piora, aproxima-se mais da curva demonstrada na Figura 

3.30(b).  

É importante ressaltar que as figuras apresentadas estão representadas com número 

igual de instâncias para cada classe, ou seja, as classes estão balanceadas. Na maioria dos 
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problemas reais, incluindo no banco de dados utilizado, existe uma diferença na quantidade de 

casos de cada classe, com um número mais de casos benignos que malignos. Entretanto, o 

processo de construção da curva mantém-se idêntico. 

Ao realizar a integração numérica destas curvas, obtém-se uma representação do 

desempenho do classificador, portanto, quanto mais próximo de 1 o valor da área, mais 

próximo a um desempenho perfeito.  

Sendo assim, devido a uma representação mais abrangente do desempenho de um 

classificador, por efeito de um melhor balanceamento na distribuição de classes, neste 

trabalho será adotado apenas o uso de Az como critério para avaliar o desempenho do 

classificador, também denominada em parte deste, como função aptidão do algoritmo 

genético. 

 

 

 

 

Figura 3.30: Curvas ROC para o desempenho de dois classificadores. a) Desempenho bom. b) 

Desempenho mediano. 
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Capítulo 4  

Resultados 

4.1 Introdução 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados utilizando os métodos descritos no 

capítulo anterior nas etapas de seleção de atributos, classificação e avaliação. As etapas 

relacionadas com o pré-processamento, a segmentação e a extração de atributos foram 

realizada em trabalhos passados (Flores, 2009). Foram fornecidas para a execução deste 

trabalho arquivos para leitura em forma de matrizes, como explicado no capítulo anterior, 

contendo 541 linhas e 22 colunas, as quais representam os 22 atributos extraídos das 541 

imagens de ultrassom. As rotinas de programação executadas foram todas desenvolvidas em 

linguagem de programação Matlab®.  

Ressalta-se também que, antes da utilização do banco de dados com todos os atributos 

extraídos das imagens de ultrassom, cada atributo foi normalizado entre [-1,1] de forma 

linear, para assim evitar problemas relacionados com diferentes escalas e dimensões entre os 

atributos, evitando erros durante a etapa de classificação.  

 

4.2 Abordagem wrapper 

 

Na Tabela 4.1 são apresentados os valores utilizados nos parâmetros do algoritmo 

genético, bem como os subconjuntos de atributos encontrados. Os parâmetros utilizados para 

o algoritmo genético foram ajustados partindo de valores adotados por autores que estudaram 

problemas com número semelhante de atributos (Wu, Lin e Moon,  2012; Sahiner et al, 1996; 

Mital e Pidaparti, 2008). Também foram realizados testes com vários valores para estes 

parâmetros, a fim de detectar alterações no comportamento e no desempenho do algoritmo. O 



52 

 

 

critério de parada da estratégia de busca utilizada foi o limite de estagnação de cinco gerações 

que apresentassem desempenho inferior ao do melhor indivíduo das populações passadas. 

 

Tabela 4.1: Parâmetros utilizados no algoritmo genético, e subconjuntos selecionados.  

Nº Ger. Pop. Crossover(%) Mutação(%) Atributos Selecionados 

#1 20 20 0,4 0,40 3,4,5,6,7,12,13,15, 16,21,22 

#2 20 20 0,5 0,10 2,3,4,7,10,11,12,13,15,16,17,21,22 

#3 20 20 0,5 0,60 4,5,8,11,12,13,16,21 

#4 20 20 0,5 0,01 2,3,4,6,7,10,11,12, 14,16,18 

#5 50 50 0,8 0,10 4,5,8,12,13,16,21,22 

#6 50 50 0,4 0,40 2,4,5,6,7,8,13,16,18,20,21 

 

 

Foi adotado como modelo baseline para a comparação de resultados durante a 

classificação, um conjunto com todos os 22 atributos, os quais apresentaram um valor de 

0,762 para Az na etapa de validação, e 0,812 para Az durante o treinamento. O desempenho 

dos 6 subconjuntos obtidos nas etapas de seleção de atributos, treinamento e de validação são 

vistos na Tabela 4.2. Ressalta-se que a etapa de seleção de atributos busca encontrar um 

subconjunto de atributos, que apresentem desempenho semelhante ou superior ao modelo 

baseline. Os gráficos das curvas ROC para os subconjuntos analisados podem ser vistos na 

Figura 4.1. 

 

Tabela 4.2: Valores de Az para os subconjuntos de atributos utilizados.   

Subconjuntos 

de atributos 
Seleção de atributos (Az) Treinamento (Az) Validação (Az) 

baseline ------ 0,812 0,762 

#1 0,801 0,808 0,812 

#2 0,810 0,809 0,770 

#3 0,849 0,835 0,798 

#4 0,827 0,841 0,766 

#5 0,850 0,809 0,835 

#6 0,842 0,838 0,805 
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Figura 4.1: Comparação entre as curvas ROC dos seis subconjuntos encontrados e da baseline 

adotada.  
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4.3 Abordagem filtro 

 

Na Tabela 4.3 são apresentados os valores dos pesos  encontrados pelo algoritmo 

ReliefF para cada um dos 22 atributos do banco de dados ao ser executado em 70% das 

imagens, correspondentes a 378 imagens de ultrassom. Estes mesmos valores podem ser 

melhor vistos na Figura 4.2, em ordem decrescente. 

 

Tabela 4.3: Valores de peso W no algoritmo ReliefF para todos os 22 atributos morfológicos 

extraídos das imagens de ultrassom.  

Peso (W)  Numero associado Nome 

0,0470  4 Razão profundidade/largura 

0,0467  6 Arredondamento 

0,0315  2 Orientação 

0,0225  1 Esqueleto elíptico normalizado 

0,0178  20 NRL desvio padrão 

0,0168  11 Comprimento radial normalizado (NRL) razão de área 

0,0163  8 Índice de lobulação 

0,0149  18 Circularidade 

0,0149  21 Fator de forma 

0,0147  10 Extremidades do esqueleto 

0,0140  5 Razão de sobreposição 

0,0140  7 Valor residual normalizado 

0,0134  13 NRL cruzamento 

0,0127  19 Distância média 

0,0121  22 NRL média 

0,0121  16 Distância de Hausdorff 

0,0118  3 Número de protuberâncias e depressões 

0,0116  12 Convexidade 

0,0098  17 NRL Rugosidade 

0,0098  14 Circunferência Normalizada Elíptica 

0,0084  15 NRL entropia 

0,0076  9 Distância proporcional 
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Figura 4.2: Valores dos pesos    de todos os vinte e dois atributos em ordem decrescente.  

 

Utilizando apenas os três melhores atributos encontrados por este método devido ao 

desempenho elevado apresentado por estes, e realizando combinações entre eles, foi realizado 

o treinamento e a validação destes. Estes valores para a área das curvas ROC podem ser vistos 

na Tabela 4.4 e as respectivas curvas são apresentadas na Figura 4.3. 

 

Tabela 4.4: Valores de Az para os atributos selecionados pelo algoritmo ReliefF e 

combinações destes atributos.   

Atributos Treinamento (Az) Validação (Az) 

baseline 0,812 0,762 

[4] 0,794 0,731 

[6] 0,777 0,720 

[2] 0,792 0,640 

[4,6] 0,821 0,783 

[4,2] 0,849 0,790 

[6,2] 0,791 0,787 

[4,6,2] 0,835 0,788 
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Figura 4.3: Comparação entre as curvas ROC de combinações dos melhores atributos 

selecionados pelo algoritmo ReliefF. 
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Por fim, os valores encontrados de p value para o teste de Welch podem ser vistos na 

Tabela 4.5 para os respectivos atributos. Além disso, para melhor compreensão, estes valores 

foram colocados em ordem decrescente e melhor visualizados na Figura 4.4 

 

Tabela 4.5: Valores de p value encontrados no teste de Welch para todos os 22 atributos 

morfológicos extraídos das imagens de ultrassom.  

P value  Número associado Nome 

0,0001  10 Extremidades do esqueleto 

0,0001  13 NRL cruzamento 

0,0001  4 Razão profundidade/largura 

0,0001  2 Orientação 

0,0001  20 NRL desvio padrão 

0,0002  16 Distância de Hausdorff 

0,0002  6 Arredondamento 

0,0003  11 Comprimento radial normalizado (NRL) razão de área 

0,0004  7 Valor residual normalizado 

0,0001  14 Circunferência Normaliza Elíptica 

0,0007  18 Circularidade 

0,0007  21 Fator de forma 

0,0010  1 Esqueleto elíptico normalizado 

0,0048  19 Distância media 

0,0048  8 Índice de lobulação 

0,0075  5 Razão de sobreposição 

0,0149  12 Convexidade 

0,0158  22 NRL média 

0,0160  9 Distância proporcional 

0,0748  3 Número de protuberâncias e depressões 

0,0749  15 NRL entropia 

0,0809  17 NRL Rugosidade 

 

 

Além disso, foram verificados também os coeficientes de correlação dos atributos que 

apresentaram melhor desempenho. Os atributos com melhor desempenho são os presentes no 

subconjunto #5 da abordagem wrapper. Ou seja, foi verificada a correlação dos atributos: 

razão profundidade/largura, razão de sobreposição, índice de lobulação, convexidade, 

distância radial normalizada de cruzamento, distância de Hausdorff, fator de forma, e a 

distância radial normalizada média com o restante dos atributos do banco de dados. Os 

valores para os coeficientes de correlação podem ser visualizados na Tabela 4.6 e Tabela 4.7. 
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Figura 4.4: 1-P value de todos os vinte e dois atributos em ordem decrescente. 

 

Tabela 4.6: Coeficientes de correlação dos atributos razão profundidade/largura, razão de 

sobreposição, índice de lobulação, convexidade.  

  
Razão profundidade 

/largura (Atributo 04) 

Razão de 

sobreposição 

(Atributo 05) 

Índice de 

lobulação 

(Atributo 08) 

Convexidade 

(Atributo 12) 

Atributo 01  0,457 -0,548 0,505 -0,765 

Atributo 02  0,806 -0,324 0,032 -0,321 

Atributo 03  0,132 -0,333 0,855 -0,527 

Atributo 04  1,000 -0,231 0,107 -0,339 

Atributo 05  -0,231 1,000 -0,240 0,822 

Atributo 06  0,777 0,041 0,092 -0,166 

Atributo 07  0,232 -0,999 0,239 -0,821 

Atributo 08  0,107 -0,240 1,000 -0,424 

Atributo 09  0,258 -0,828 0,092 -0,605 

Atributo 10  0,285 -0,626 0,484 -0,822 

Atributo 11  -0,239 0,0403 -0,074 0,071 

Atributo 12  -0,339 0,8221 -0,424 1,000 

Atributo 13  0,249 -0,268 0,192 -0,337 

Atributo 14  0,330 -0,809 0,377 -0,958 

Atributo 15  -0,313 0,021 -0,055 0,034 

Atributo 16  0,227 -0,703 0,322 -0,728 
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Atributo 17  0,402 -0,198 -0,177 -0,131 

Atributo 18  -0,042 -0,854 0,254 -0,829 

Atributo 19  0,258 -0,727 0,311 -0,681 

Atributo 20  -0,235 0,074 -0,078 0,093 

Atributo 21  -0,042 -0,854 0,254 -0,829 

Atributo 22  -0,332 0,101 0,003 0,059 

 

 

Tabela 4.7: Coeficientes de correlação dos atributos distância radial normalizada de 

cruzamento, distância de Hausdorff, fator de forma, e a distância radial normalizada média. 

  

Distância radial 

normalizada de 

cruzamento (Atributo 13) 

Distância 

de 

Hausdorff 

(Atributo 

16) 

Fator de 

forma 

(Atributo 21) 

Distância radial 

normalizada média 

(Atributo 22) 

Atributo 01  0,412 0,577 0,462 0,133 

Atributo 02  0,166 0,223 0,144 0,218 

Atributo 03  0,221 0,439 0,355 -0,038 

Atributo 04  0,249 0,227 -0,042 0,332 

Atributo 05  -0,268 -0,703 -0,854 0,100 

Atributo 06  0,224 0,032 -0,298 0,411 

Atributo 07  0,267 0,699 0,853 -0,099 

Atributo 08  0,192 0,322 0,254 0,003 

Atributo 09  0,205 0,698 0,645 -0,130 

Atributo 10  0,379 0,651 0,638 0,005 

Atributo 11  -0,648 -0,027 0,028 -0,859 

Atributo 12  -0,337 -0,728 -0,829 0,059 

Atributo 13  1,000 0,309 0,194 0,459 

Atributo 14  0,328 0,687 0,811 -0,038 

Atributo 15  -0,580 0,010 0,091 -0,859 

Atributo 16  0,309 1,000 0,659 -0,128 

Atributo 17  0,132 -0,201 -0,037 0,179 

Atributo 18  0,194 0,659 1,000 -0,220 

Atributo 19  0,331 0,924 0,635 -0,112 

Atributo 20  -0,642 -0,056 -0,006 -0,805 

Atributo 21  0,194 0,659 1,000 -0,220 

Atributo 22  0,459 -0,128 -0,220 1,000 

 

Assim, os valores de correlação mais próximos de zero são encontrados entre os 

seguintes pares de atributos: atributos 8 e 22 (0,003), atributos 22 e 10 (0,005), atributos 21 e 

20 (-0,006) e atributos 16 e 15 (0,010) atributos 5 e 15 (0,021). Desta forma, os atributos que 
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apresentaram menor correlação com os atributos presentes no subconjunto #5 são utilizados 

para realizar a classificação. Os resultados podem ser visualizados na Tabela 4.8 e Figura 4.5.  

 

Tabela 4.8: Valores de Az para os atributos que apresentaram menor correlação com os 

atributos presentes no Subconjunto #5 da abordagem wrapper.  

Atributos Treinamento (Az) Validação (Az) 

Subconjunto #5 0,809 0,835 

Subconjunto #5 + Atributo 10  0,811 0,823 

Subconjunto #5 + Atributo 20 0,805 0,829 

Subconjunto #5 + Atributo 15 0,801 0,814 

Subconjunto #5 + Atributo 05 0,797 0,801 

 

 

 

 

Figura 4.5: Comparação entre as curvas ROC utilizando o Subconjunto #5 da abordagem 

wrapper com os atributos menos correlacionados. 
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Capítulo 5  

Discussão 

Os métodos clássicos de seleção de atributos podem ser separados em dois grandes 

grupos: filtros e wrappers. Os métodos em filtro tendem a ser mais rápidos e simples do que 

as abordagens em invólucro, entretanto a abordagem wrapper foi a primeira técnica de 

seleção de atributos desenvolvida neste trabalho, a qual exigiu a elaboração de uma estratégia 

de busca e de uma interação direta com a rede neural, já durante a seleção de atributos.  

Como estratégia de busca foi adotada uma heurística baseada em algoritmos genéticos. 

Os algoritmos genéticos intensificam a exploração do espaço de busca nas melhores soluções 

locais utilizando a taxa de crossover e também diversificam para outros espaços de busca 

através da taxa de mutação e das novas gerações. Ou seja, possuem uma boa relação entre 

intensificação e diversificação. Para a calibração dos parâmetros do algoritmo genético, como 

mencionado no capítulo anterior, partiu-se de condições iniciais semelhantes utilizadas por 

outros autores em trabalhos com número de instâncias e quantidade de atributos semelhantes 

ao utilizado neste trabalho. 

Ao observar os resultados das várias simulações realizadas utilizando diferentes 

parâmetros, foram encontrados vários subconjuntos de atributos que apresentaram 

desempenho superior à baseline adotada. Como valor para baseline foi utilizado o resultado 

de classificação utilizando todos os 22 atributos morfológicos extraídos. Desta forma, um 

conjunto só é considerado melhor, caso obtenha melhor valor para a área sob a curva ROC 

que a classificação utilizando todos os atributos extraídos. Entretanto, este tipo de abordagem 

poderia resultar em valores inferiores que a baseline adotada, uma vez que todos os atributos 

já estavam sendo utilizados e obteve-se um valor de 0,762 para     

Porém, através das técnicas utilizadas foi possível encontrar subconjuntos com maiores 

valores para a área sob a curva receiver operating characteristic, representando uma maior 

quantidade de casos diagnosticados corretamente e utilizando uma quantidade menor de 

atributos, ou seja, aumentando o desempenho do sistema e diminuindo o tempo de 

processamento. 

Entretanto, como ressaltado por Guyon e Elisseeff (2003), apesar das estratégias de 

invólucro apresentarem normalmente um desempenho superior aos outros tipos de 

abordagem, este tipo de técnica não possui relação explícita com os fenômenos físicos do 

problema.  
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Além disso, nas etapas de classificação, o objetivo final não é obter uma maior 

quantidade de diagnósticos corretos, apesar de esta ser a melhor forma de avaliar o 

desempenho do classificador. O principal objetivo é na verdade generalizar a informação 

contida no problema, para que este classificador apresente também um bom desempenho em 

outros bancos de dados que sejam independentes do utilizado neste trabalho.  

Já nas abordagens em filtro, o algoritmo ReliefF, por exemplo, fornece como saída um 

rank com os atributos e seus respectivos pesos     que indicam a relevância de cada atributo. 

Como ressaltado por Kononenko (1994), apesar desta técnica não deixar claro uma regra para 

distinguir quais e quantos são os atributos que devem ser considerados bons ou ruins para a 

classificação, ao visualizar graficamente os valores dos pesos     normalmente torna-se 

possível uma distinção clara entre quais são os mais relevantes para o problema, como 

mostrado na Figura 4.2. 

Assim, tornou-se evidente que, segundo os critérios deste algoritmo, os atributos razão 

profundidade/largura e arredondamento são muito relevantes para a classificação das imagens. 

Além destes, a orientação da lesão também apresentou um bom desempenho, não tão 

relevante quanto os dois anteriores, entretanto é possível visualizar graficamente uma 

diferença entre seu valor em comparação com os piores atributos do banco de dados.  

Desta forma, estes atributos foram então testados individualmente para verificar as suas 

capacidades de distinção entre as lesões benignas e malignas, apresentando um bom 

desempenho, como também visto na Tabela 4.4 e Figura 4.3, em que são apresentados as 

curvas ROC destes atributos durante a classificação. Percebeu-se que o desempenho destes 

atributos isoladamente foi ligeiramente inferior ao da baseline adotada, a qual continha todos 

os 22 atributos morfológicos, apesar da classificação ser bastante inferior aos subconjuntos 

encontrados na abordagem wrapper. 

Normalmente utiliza-se também estratégias de busca semelhantes ao algoritmo genético 

desenvolvido anteriormente para buscar combinações entre os atributos considerados mais 

relevantes pelo algoritmo ReliefF. Porém, como apenas três atributos foram identificados com 

alta relevância, optou-se por percorrer este espaço de busca utilizando força bruta, realizando 

todas as combinações possíveis entre estes três atributos. 

O critério para definir quais atributos são considerados de alta relevância foi por análise 

visual entre seus valores. Este algoritmo evidencia uma distinção entre os valores dos 

atributos relevantes, e aqueles que não são capazes de distinguir entre as classes do problema 

de classificação (Robnik-Šikonja e Kononenko, 2003). Ou seja, os atributos relevantes 

apresentam valores altos para o peso W, enquanto que atributos ruins apresentam valores 

menores, não apresentando valores intermediários entre os piores e melhores.  

O esqueleto elíptico normalizado poderia também ser utilizado na análise, conforme 

mostra a Tabela 4.3. Porém, como este apresenta valor mais próximo dos atributos não 

relevantes, além de aumentar o espaço de busca para a realização da posterior força bruta, 

foram utilizados apenas os três melhores atributos no treinamento e classificação das redes 

neurais artificiais.  
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Percebe-se então, que, além de um melhor desempenho, desta vez ultrapassando o 

resultado apresentado pela baseline, o melhor resultado é alcançado utilizando um conjunto 

composto pelos atributos razão profundidade/largura e orientação, ao invés do conjunto razão 

profundidade/largura e arredondamento. Inicialmente era esperado que o primeiro conjunto 

alcançasse maior desempenho, pois é constituído da combinação dos atributos que 

apresentaram maiores pesos   , ou seja, que são mais relevantes para o problema. Porém, 

como mencionado no Capítulo 2, este tipo de técnica não é capaz de detectar informações 

redundantes entre os atributos. A ideia do algoritmo ReliefF é o de aumentar os pesos     se 

entre os valores de um determinado atributo existir semelhanças entre as instâncias de uma 

mesma classe e se existe diferença entre as instâncias de classes diferentes, não identificando 

portanto o tipo de informação inerente a cada atributo. Desta forma, este tipo de método não é 

capaz de identificar diretamente os melhores subconjuntos.  

Ressalta-se que foi possível obter um valor de 0,790 para     utilizando apenas uma 

combinação entre dois atributos, razão profundidade/largura e orientação, obtendo valores 

superiores ao da baseline adotada, apresentando assim um desempenho elevado com a 

utilização de apenas dois atributos. 

Entretanto, Wu, Lin e Moon (2012) obtiveram um valor de 0,960 para     utilizando um 

conjunto de cinco atributos, contendo entre eles atributos morfológicos e relacionados com a 

textura da lesão. Estes valores são maiores que os melhores resultados encontrados neste 

trabalho, sugerindo que atributos de textura também podem ser utilizados durante a 

classificação.  

A última técnica de seleção de atributos realizada foi também uma abordagem em filtro, 

porém desta vez foi utilizado um teste estatístico simples, denominado teste t de Welch. Este 

tipo de teste, busca identificar se existe diferença estatisticamente significativa entre as 

médias das instâncias benignas e malignas para cada atributo. Ou seja, se um atributo é capaz 

de distinguir casos benignos e malignos através da diferença entre as médias das classes.  

Na Tabela 4.5, os valores de p value são apresentados para todos os 22 atributos 

morfológicos, e na Figura 4.4,estes valores estão plotados em ordem decrescente para 

assemelhar-se ao gráfico obtido na abordagem utilizando o algoritmo ReliefF.   

Observa-se inicialmente que os valores obtidos de p value para todos os atributos são 

bastante baixos, indicando que muitos destes atributos são capazes de distinguir entre as 

médias das classes analisadas. Considerando um nível de significância de 5%, apenas os 

atributos número de protuberâncias e depressões, entropia e rugosidade da distância radial 

normalizada, não são considerados adequados para distinguir entre as médias de ambas as 

classes. As extremidades do esqueleto e a rugosidade da distância radial normalizada, os quais 

foram os atributos que apresentaram respectivamente o melhor e o pior desempenho neste 

teste, indicando que no primeiro existe uma diferença entre as médias das classes, enquanto 

no segundo não existe esta diferença entre as médias.  

Além disso, percebe-se que os considerados piores atributos por este método, também 

apresentam desempenho baixo ao utilizar o algoritmo ReliefF e também que estes atributos 
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não estão presentes no melhor resultado encontrado pela abordagem wrapper, não 

necessitando de uma nova busca no conjunto de soluções.  

Também foi verificado a correlação dos atributos que apresentaram melhor 

desempenho, para acrescentar os atributos menos correlacionados no melhor subconjunto de 

atributos. Foram adicionados então os atributos que apresentaram menor correlação com o 

subconjunto #5 da abordagem wrapper, já que estes apresentaram o melhor desempenho até o 

momento. Estes novos atributos não indicaram um aumento nos valores de   .  

Ressalta-se que esta análise de correlação foi feita utilizando-se cada atributo 

indivualmente. Percebe-se que dentre o conjunto de atributos com o melhor desempenho, 

existem atributos pouco correlacionados entre si, porém que apresentam alta correlação com 

outro atributo do conjunto. Como forma de melhoria desta abordagem, pode-se utilizar 

técnicas para agrupar este conjunto de atributos em uma variável, e realizar a análise de 

correlação desta variável com o restante.  

Por fim, ao analisar os resultados apresentados pelas técnicas desenvolvidas, nota-se 

que os melhores resultados foram encontrados pela abordagem wrapper com os seguintes 

parâmetros para o algoritmo genético: 50 gerações futuras, 50 indivíduos para o tamanho da 

população, 0,8 de taxa de crossover e 0,1 de taxa de mutação. Foram selecionados assim o 

conjunto com os seguintes atributos: Razão profundidade/largura, Razão de sobreposição, 

Índice de lobulação, Convexidade, NRL cruzamento, Distância de Hausdorff, Fator de forma, 

NRL média. Nota-se que neste tipo de abordagem, o melhor atributo da abordagem em filtro, 

Razão profundidade/largura, está presente. Porém, mais importante que isso é ressaltar que 

em ambos os métodos, os considerados piores atributos não estavam contidos no melhor 

resultado. 

Em um problema de seleção de atributos, pode-se afirmar que um conjunto de atributos 

encontrado é melhor que outros conjuntos apenas quando atendem a três critérios diferentes: 

uma quantidade menor de atributo, melhor resultado durante a classificação, e menor tempo 

computacional para a extração destes atributos.  

Além disso, a análise de dimensionalidade das imagens, a qual busca identificar a 

quantidade de atributos que são necessários para descrever a imagem, poderia reduzir o 

espaço de busca. 

Neste trabalho foram utilizados apenas atributos morfológicos, ou seja, relacionados 

com o formato da lesão, não levando em consideração atributos relacionados com a textura 

destas lesões. Apesar disto, a pesquisa bibliográfica apresentada no Capítulo 2, mostra que 

atributos morfológicos tendem a apresentar resultados superiores ao uso de atributos de 

textura.  

Apesar dos resultados indicarem determinados subconjuntos de atributos para realizar a 

classificação de imagens de ultrassom, não se pode afirmar que estes atributos serão 

considerados também os melhores para realizar o processo de classificação em diferentes 

bancos de dados. Deve-se levar em consideração principalmente o tipo e a quantidade de 
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atributos que foram extraídos das imagens e, principalmente, o número de imagens presentes 

no banco de dados.  

Como os sistemas CAD não visam substituir o médico por um sistema automático, mas 

sim de serem utilizados como uma segunda opinião, ressalta-se que os resultados obtidos 

neste trabalho estão diretamente relacionados com o banco de dados utilizado. Este, por sua 

vez, é composto principalmente por imagens categorizadas como BI-RADS 3 e 4,  ou seja, 

que normalmente provocam incertezas no médico especialista durante o diagnóstico. Desta 

forma, o sistema apresenta um desempenho superior neste grupo de lesões, uma vez que 

apenas estes tipos de imagens foram utilizadas no treinamento e classificação do sistema.  

Outra característica importante do banco de dados utilizado é a distribuição histológica, 

como visto na Figura 3.1. O banco de dados contém mais de 20 tipos de câncer de mama, 

sendo que cada tipo de manifestação apresenta fenômenos biológicos próprios, os quais 

consequentemente modificam as imagens de ultrassom.  

Os principais tipos de câncer contidos no banco de dados, fibroadenoma, carcinoma 

intraductal e cisto, correspondem a mais de 80% do total dos casos. Como o classificador é 

treinado utilizando estas informações, espera-se que exista um número maior de diagnósticos 

corretos para estes tipos de câncer, enquanto que, para os outros tipos, exista um erro mais 

elevado. Entretanto, este tipo de análise de desempenho do classificador não foi realizado 

neste trabalho.  

Assim, com uma boa compreensão das capacidades e limitações que o uso das técnicas 

utilizadas neste trabalho, principalmente das redes neurais utilizadas, podem ser aplicadas de 

forma produtiva a problemas de detecção precoce e diagnóstico de câncer de mama. As 

diferenças regionais, ambientais e genéticas entre os diferentes grupos de pacientes, além dos 

diferentes tipos manifestações de câncer de mama existentes, exigem maiores cuidados na 

utilização destes sistemas automáticos. Ou seja, de forma ideal, todo o sistema deve ser 

treinado e testado utilizando amostras representativas da população que será analisada. 
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Capítulo 6  

Conclusão 

6.1 Considerações finais 

Devido à grande complexidade dos sistemas CAD, optou-se por limitar o trabalho nas 

etapas de seleção de atributos e classificação. Foram utilizadas uma abordagem wrapper com 

um algoritmo de busca baseado em algoritmos genéticos,e dois métodos de filtro, sendo eles o 

teste estatístico t de Welch e o algoritmo RELIEFF. Além destes, foi utilizado como 

classificador uma rede neural artificial do tipo multilayer perceptron com algoritmo de 

aprendizado backpropagation devido à capacidade de generalização destes classificadores e 

simplicidade de implantação.  

O banco de dados utilizado, contém 22 atributos morfológicos, os quais foram extraídos 

de 541 imagens em trabalhos anteriores. A partir destes dados, foram desenvolvidas rotinas 

em Matlab® com o intuito de se obter subconjuntos contendo uma quantidade menor de 

atributos que o original e que apresentassem um maior desempenho que o total dos vinte e 

dois atributos. Como o processo de seleção de atributos está relacionado intrinsecamente com 

o banco de dados utilizado, foi necessário estabelecer um padrão próprio para comparar o 

desempenho dos diferentes subconjuntos. Assim, o objetivo era de que o desempenho dos 

subconjuntos encontrados pelas técnicas desenvolvidas deveriam ser superiores ao 

desempenho deste padrão, chamado de baseline. Esta, por sua vez, normalmente é definida 

nos problemas de seleção de atributos como o desempenho apresentado por todos os atributos 

contidos no banco de dados, sendo esta também a definição adotada neste trabalho, a qual 

apresentou um desempenho de 0,762   para     

Inicialmente na abordagem wrapper foram testados diferentes valores para o algoritmo 

genético, identificando uma série de subconjuntos com desempenho superior ao da baseline 

adotada. Conclui-se desses resultados, que existem vários subconjuntos com desempenho 

elevado, e observou-se que alguns atributos não constavam em nenhum dos subconjuntos 

selecionados, enquanto outros constavam em poucos subconjuntos, sugerindo uma baixa 

capacidade destes atributos em distinguir entre as lesões. 

Com isso, foram aplicadas também duas técnicas de seleção de atributos em filtro, 

denominadas teste t de Welch e algoritmo ReliefF, as quais resultam em um rank dos 

melhores atributos, segundo os critérios de cada abordagem. Estas técnicas então, não 
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retornam subconjuntos de atributos. Elas fornecem como saída apenas um peso para cada 

atributo, demonstrando quais são os melhores e piores atributos segundo os critérios de cada 

técnica.  

Assim, foi possível perceber através dos resultados encontrados utilizando o algoritmo 

ReliefF que apenas três atributos eram considerados adequados para a classificação, sendo 

eles a razão profundidade/largura, arredondamento e a orientação da lesão. Como estes são 

poucos atributos, foram realizadas simulações destes isoladamente e também de combinações 

entre eles a fim de verificar o desempenho durante a classificação. A partir destes resultados, 

pode-se concluir que estes eram bons atributos, tanto individualmente, como em combinações 

entre eles, superando em alguns casos os valores da baseline, sendo que vários destes 

atributos estavam presentes nos subconjuntos encontrados pela abordagem em invólucro.  

Já no teste estatístico t de Welch, obteve-se uma grande quantidade de atributos com 

valores bastante baixos para p value, indicando uma grande quantidade de atributos 

adequados para a classificação. Devido a esta grande quantidade de atributos, não foram 

realizados testes a fim de verificar o desempenho de subconjuntos, uma vez que seria 

necessário o uso de uma estratégia de busca para percorrer o espaço de soluções possíveis, 

assemelhando-se aos resultados apresentados pela estratégia wrapper. Entretanto, notou-se 

que os piores atributos identificados por este método, também eram considerados ruims pelo 

algoritmo ReliefF e também não estavam presentes no melhor subconjunto encontrado pela 

abordagem wrapper. 

Assim sendo, este trabalho apresentou algumas técnicas utilizadas na etapa de seleção 

de atributos dos sistemas CAD. Além disso, foram encontrados subconjuntos de atributos 

menores que os vinte e dois atributos originais, apresentando desempenho superior e com um 

custo de processamento menor. Desta forma, mostra-se a importância desta etapa nos sistemas 

de classificação automática de imagens de ultrassom. 

O melhor subconjunto de atributos para realizar a classificação foi encontrado 

utilizando uma abordagem wrapper com uma estratégia de busca baseada em algoritmos 

genéticos. Foi obtido um valor de 0,835 para a área sob a curva receiver operating 

characteristic, utilizando os seguintes atributos:  Razão profundidade/largura, Razão de 

sobreposição, Índice de lobulação, Convexidade, Distância radial normalizada de cruzamento, 

Distância de Hausdorff, Fator de forma, e a Distância radial normalizada média.  

6.2 Trabalhos futuros 

Por fim, têm-se algumas sugestões para continuação da pesquisa relacionada com a 

seleção de atributos deste tipo de problema, haja vista a importância desta etapa nos sistemas 

CAD.  
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As imagens de ultrassom utilizadas neste trabalho foram segmentadas manualmente 

objetivando assim, evitar erros relacionados com as técnicas utilizadas durante a segmentação 

automática. Como existe uma grande quantidade de métodos de segmentação, pode-se utilizar 

as técnicas de seleção de atributos apresentadas neste trabalho nestas imagens. De acordo com 

os conjuntos de atributos selecionados, pode-se apontar melhorias locais nas técnicas de 

segmentação, uma vez que os atributos estão diretamente relacionados com a morfologia da 

lesão.  

Além destes, recomenda-se estender o uso de técnicas de seleção de atributos utilizadas 

visto que existe uma grande variedade, a extração de novos atributos uma vez que foram 

utilizados apenas atributos morfológicos neste trabalho e até mesmo o uso de diferentes 

classificadores, como máquinas de vetores de suporte e árvores de decisão.   
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Apêndice A 

Atributos morfológicos 

Neste apêndice encontra-se a tabela com os nomes originais dos atributos morfológicos 

extraídos das 541 imagens contidas no banco de dados. 

 

Numero associado Nome original 

1 Elliptic normalized skeleton 

2 Orientation 

3 Number of substantial protuberances and depressions 

4 Depth to width 

5 Overlap ratio 

6 Roundness 

7 Normalized residual value 

8 Lobulation index 

9 Proportional distance 

10 Skeleton endpoints 

11 Radial normalized length (NRL) area ratio 

12 Convexity 

13 NRL zero cross 

14 Elliptic normalized circumference 

15 NRL entropy 

16 Hausdorff distance 

17 NRL roughness 

18 Circularity 

19 Average distance 

20 NRL standard deviation 

21 Form factor 

22 NRL mean 
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Apêndice B 

Publicação do Trabalho 

Neste apêndice encontra-se o trabalho referente ao tema desta dissertação que foi 

publicado em: 

 

 Albonico G.A.M., Pereira W.C.A., Flores W.G., Kauati A.T., “Seleção de atributos e 

classificação de nódulos mamários em ultrassom”. Anais do XXV Congresso 

Brasileiros de Engenharia Biomédica – CBEB 2016. 1087-1090. ISSN: 2359-3164. 
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