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ResumoResumoResumoResumo    

Este trabalho propõe um método baseado na teoria das ondas 

eletromagnéticas refletidas para avaliar o comportamento dessas ondas e o 

nível de atenuação provocada no tecido ósseo. Para isto, foi proposta a 

confecção de duas antenas em estrutura de microfita com freqüência de 

ressonância em 2.44 GHz. O problema torna-se relevante pelo fato das 

doenças osteometabólicas atingirem uma grande parcela da população, entre 

homens e mulheres. Com esse método, classificam-se os sinais em dois 

grupos: tecido com massa óssea normal ou tecidos com baixa massa óssea. 

Para isto, técnicas de extração de características (Transformada Wavelet) e de 

reconhecimento de padrões (KNN e RNA) foram usados. Os testes foram 

realizados em tecido ósseo bovino e com elementos químicos, a metodologia 

aplicada e resultados obtidos são descritos no trabalho. 
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AbstractAbstractAbstractAbstract    

This paper proposes a method based on the theory of electromagnetic waves 

reflected to evaluate the behavior of these waves and the level of attenuation 

caused in bone tissue. For this, it was proposed the construction of two 

antennas in microstrip structure with resonance frequency at 2.44 GHz The 

problem becomes relevant because of the diseases osteometabolic reach a 

large portion of the population, men and women. With this method, the signal is 

classified into two groups: tissue mass with bony tissues with normal or low 

bone mass. For this, techniques of feature extraction (Wavelet Transform) and 

pattern recognition (KNN and ANN) were used. The tests were performed on 

bovine bone and tissue with chemicals, the methodology and results are 

described in the work.     
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Capítulo ICapítulo ICapítulo ICapítulo I    

1. 1. 1. 1. IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    

O corpo humano é formado por diferentes tecidos que exercem funções 

distintas de acordo com suas propriedades e características. Entre esses 

tecidos destaca-se o tecido ósseo, tema de estudo deste trabalho, que constitui 

a principal parte do esqueleto e oferece as seguintes funcionalidades: apoio 

aos músculos esqueléticos para movimentação do organismo, alojamento da 

medula óssea, proteção dos órgãos vitais e depósito de cálcio, fosfato e outros 

íons (SZEJNFELD, 2000). 

O aumento significativo da expectativa de vida do ser humano, 

observado nos últimos anos, tem despertado a atenção dos pesquisadores em 

relação às doenças que podem surgir em decorrência desta alta estimativa. 

Entre essas doenças destaca-se a osteoporose (SZEJNFELD, 2000). 

A osteoporose é uma doença óssea que se caracteriza pela fragilidade 

dos ossos e afeta cerca de dez milhões de brasileiros, atingindo na maior parte 

as mulheres no período da menopausa. Nessa fase, a ausência do hormônio 

feminino faz com que os ossos percam cálcio e fiquem porosos como uma 

esponja. Esta fragilidade expõe a mulher a riscos maiores de fraturas 

ocasionadas por quedas involuntárias. Os locais mais comuns para o 

surgimento da osteoporose são a coluna, o colo do fêmur e o pulso. A doença 

progride lentamente e, raramente, apresenta sintomas antes que aconteça algo 

de maior gravidade. Porém, a osteoporose pode ter sua evolução retardada por 

medidas preventivas (MAIA, 2001).  

Atualmente, a detecção da osteoporose é feita por meio da 

Densitometria Óssea, exame que avalia a Densidade de Mineração Óssea 

(DMO), permitindo ao médico diagnosticar a patologia antes do aparecimento 

das fraturas, avaliar o risco futuro de novas fraturas e monitorar a eficácia do 

tratamento. Existem outros métodos, que são utilizados também para 

diagnosticar a osteoporose, como: Tomografia Computadorizada Quantitativa 

(TCQ) e Avaliação óssea com ultra-som. O presente estudo propõe 

desenvolver uma técnica para avaliar o nível de massa no tecido ósseo por 
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meio da variação da permissividade elétrica, a partir da sondagem 

eletromagnética, de forma não invasiva. Com esta avaliação, pretende-se 

verificar o nível de perda de massa óssea e conseqüentemente fornecer 

indícios de alguma alteração neste tecido. 

 

1.1. Método proposto 

 

O método proposto utiliza as ondas eletromagnéticas refletidas e 

refratadas como forma de avaliar o comportamento das microondas sobre o 

tecido em análise, além da utilização de ferramentas para o processamentos 

dos sinais e softwares  comerciais. 

A aplicação de ondas eletromagnéticas em tecido humano já é realizada 

por alguns pesquisadores que utilizam o método para práticas como a 

Hipertermia, técnica que eleva a temperatura do tecido para uma faixa entre 

42ºC e 44ºC que, combinada a radiação, apresenta-se como uma modalidade 

eficaz no controle da taxa de crescimento de tumores no corpo humano. A 

onda eletromagnética absorvida pelo tecido humano é avaliada através da 

Taxa de Absorção Especifica, este parâmetro está diretamente relacionado 

com os aspectos físicos do tecido avaliado (CARVALHO, 1996). 

Para a elaboração desse estudo, foi proposta a confecção de duas 

antenas do tipo microfita com ressonância na freqüência de 2.44 GHz. Essa 

freqüência é aberta e destinada pela ANATEL (Agência Nacional de 

Telecomunicações) a aplicações médicas, científicas e industriais. Encontra-se 

na faixa de freqüência de microondas, sendo possível confeccionar um 

dispositivo com tamanho reduzido.  

Com base nas teorias das ondas eletromagnéticas, uma onda ao se 

propagar dentro do corpo humano encontra várias interfaces de separação das 

camadas de tecidos, ocorrendo uma reflexão de energia nas diversas camadas 

devido aos diferentes valores de condutividade e permissividade. O método 

proposto irá estudar e analisar a reflexão da onda eletromagnética que incide 

sobre o tecido ósseo com o objetivo de identificar possíveis perdas de massa 

óssea através da atenuação do sinal emitido. 
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1.2. Enfoque do trabalho 

 
  Esse estudo tem como objetivo desenvolver um método não-invasivo 

para avaliar o nível de massa no tecido ósseo. O método baseia-se na teoria 

eletromagnética com campos eletromagnéticos não-ionizantes utilizando as 

ondas eletromagnéticas refletidas e refratadas como parâmetros para esta 

avaliação. 

 

1.3. Justificativa 

 Com o aumento da expectativa de vida, tem crescido também o número 

de pessoas com doenças chamadas osteometabólicas, entre elas a 

osteoporose que atinge cerca de dez milhões de brasileiros. 

 Os métodos que hoje são utilizados para o tratamento desta patologia 

têm um custo elevado, entre eles, destaca-se a Densitometria Óssea, método 

considerado pelos profissionais da saúde bastante eficaz para diagnóstico e 

tratamento da osteoporose. Em alguns estados este exame não é oferecido 

pelo sistema público de saúde, fato que limita e dificulta o tratamento desta 

patologia para as pessoas que precisam utilizar esse sistema. Além desta 

limitação, a densitometria é pouco eficaz no diagnóstico da osteoporose 

quando ela ainda está em sua fase inicial, geralmente só é possível 

diagnosticá-la após a perda de 30% da massa óssea. Os outros métodos 

utilizados para diagnosticar a osteoporose, além de serem restritos e de alto 

custo, usam radiação ionizante, o que é  prejudicial à saúde (RIBEIRO, 2007). 

 Assim, surgiu a necessidade de criar novas alternativas para verificar de 

forma segura e não prejudicial à saúde, o nível de massa do tecido ósseo, afim 

de verificar indícios de alguma patologia. 

  

1.4. Motivação 

 Os métodos utilizados para diagnosticar a osteoporose são pouco 

eficazes para avaliar a qualidade da massa óssea. As fraturas que ocorrem 
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devido ao estado avançado da osteoporose podem ser evitadas se a doença 

for diagnosticada na sua fase inicial. 

 O método proposto visa utilizar radiação não-ionizante, utilizando ondas 

eletromagnéticas refletidas e refratadas com o intuito de avaliar o nível de 

massa óssea do paciente antes que este seja diagnosticado com a 

osteoporose, desenvolvendo um método não-invasivo, acessível, com custos 

reduzidos, que auxilia o médico no diagnóstico e tratamento precoce desta 

patologia. 

 

1.5. Estado da Arte 

 O interesse pelo conhecimento das propriedades dielétricas das 

substâncias biológicas teve início a partir do século XIX com os estudos que 

confirmaram a interação entre campos elétricos e magnéticos com os materiais 

biológicos. Em materiais não-biológicos, o conhecimento dessas propriedades 

estava relacionado ao desenvolvimento de projetos e pesquisas voltados a 

criação de equipamentos elétricos. 

 Após a 1ª Guerra Mundial, cientistas descobriram que o tecido biológico 

era capaz de conduzir corrente elétrica e a resistência desses tecidos era 

variável de acordo com a freqüência aplicada. Philippson (1920 apud SUZUKI, 

2003) demonstrou este fenômeno, concluindo que as propriedades elétricas 

dos tecidos são dependentes da freqüência. Os primeiros experimentos com 

materiais biológicos abordavam a exposição de tecidos à correntes elétricas 

com baixa freqüência, 100MHz. Após a 2ª Guerra Mundial esses experimentos 

passaram a ser realizados em freqüências mais altas, até 10 GHz. 

 Hugo Frick (1920 apud DE POLLI, 2008) apresentou o primeiro modelo 

de relaxação dielétrica de células baseando-se em estudos teóricos sobre as 

propriedades dielétricas das células e nas soluções das equações de Laplace. 

Frick também realizou experimentos em eritrócitos caninos, obtendo valores de 

capacitância por unidade de área. Em 1926, Frick mostrou que a 

permissividade do tecido de uma mama neoplásica, sob uma freqüência de 20 

KHz, era maior do que aquela mama normal ou com tumores não-malignos, a 

partir desse estudo surgiu a possibilidade de se obter diagnóstico por imagens 

geradas a partir dessa freqüência.  
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 Com o advento da tecnologia de microondas, os experimentos e estudos 

sobre as propriedades dielétricas dos tecidos estenderam-se para valores 

acima de 10 GHz. As propriedades dielétricas do osso passaram a ser 

estudadas pelos cientistas japoneses Fukada e Yasuda (1957 apud DE POLLI, 

2008) após a descoberta do fenômeno da piezoeletricidade. Apenas nas 

décadas de 1970 e 1980, os experimentos passaram a incluir medidas in vivo. 

No final da década de 1970, essas pesquisas ganharam destaque devido aos 

estudos relacionados aos possíveis efeitos biológicos do campo 

eletromagnético em seres humanos.  

 Na década de 1980, Pethig (1984 apud DE POLLI, 2008) reuniu as 

propriedades dielétricas e substâncias biológicas dos tecidos e fez uma análise 

do comportamento dessas propriedades e suas composições básicas com a 

finalidade de discutir as aplicações de campos eletromagnéticos entre 1 Hz e 

10 GHz, como a Hipertermia para o tratamento do câncer e estimulação da 

regeneração óssea. 

 No final do século XX e início do século XXI, pôde-se observar um 

grande avanço nas pesquisas que envolvem as propriedades dielétricas em 

tecidos biológicos com destaque para o uso de técnicas que trabalham com RF 

e microondas, desenvolvendo métodos não invasivos para auxiliar profissionais 

da área médica. Com o desenvolvimento na área computacional observa-se 

um avanço nas tecnologias que auxiliam as pesquisas e promovem a interação 

entre áreas distintas como engenharia e medicina. Além dos métodos 

tradicionais utilizados para auxiliar nos diagnósticos, as novas técnicas de 

processamento de sinais e imagens têm contribuído de forma relevante para o 

desenvolvimento dessas pesquisas.  

 O conhecimento das propriedades dielétricas do osso apresenta-se 

como um elemento importante na medicina ortopédica para diagnóstico e 

tratamento da osteoporose. Em 2008, a tese de Yasmara Conceição de Polli 

(DE POLLI, 2008) utilizou o método da impedância em uma linha de 

transmissão para caracterização da anisotropia na permissividade do osso 

cortical, apresentando uma metodologia de caracterização dielétrica do osso, 

considerando uma faixa de freqüência entre 100 Hz e 1 MHz. Para a realização 

deste projeto utilizou-se um analisador de redes conectado a um dispositivo 
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coaxial de duas portas para adequar os procedimentos de preparação do 

tecido ósseo na avaliação das características dos materiais biológicos em alta 

freqüência. Os resultados das propriedades dielétricas foram comparados com 

os valores experimentais e teóricos disponíveis na literatura. 

 Em 1996, José Marcos Alves (ALVES, 2006) caracterizou o tecido ósseo 

através da técnica do ultra-som com o objetivo de diagnosticar a osteoporose, 

para isto quatro estudos in-vitro e um estudo clínico foram descritos 

comparando a correlação entre medidas ultra-sônicas e densidade mineral 

óssea em tecido trabecular humano e bovino. Esse estudo investigou também 

como a presença da medula óssea afeta as medidas de velocidade e 

atenuação. O estudo de Alves foi o primeiro a determinar a densidade óssea a 

partir de medidas ultra-sônicas no calcanhar, utilizando técnica de regressão 

linear univariável e multivariável e uma técnica multivariável não-linear baseada 

em redes neurais. Anos depois, Luiz Tadeu Moura Fachine (FACHINE, 2006) 

usou a ultra-sonometria óssea para determinar o risco de fratura do fêmur.  

 Ferramentas computacionais, como as Redes Neurais, e matemáticas, 

como a Transformada Wavelet constituem técnicas de grande importância no 

desenvolvimento de pesquisas na área de Engenharia e Medicina. Em 2008, as 

Redes Neurais  foram utilizadas pelos pesquisadores Mehmet Siraç e Veysi 

Akpolat (ÖZERDEM, 2007) para a classificação da densidade óssea. Os 

parâmetros utilizados nesse estudo para a classificação foram a idade, o peso 

e a altura dos pacientes. Os resultados mostraram que a Rede Perceptron de 

Múltiplas Camadas (MLP) foi a mais eficiente no processo de classificação da 

osteoporose. Wei Xu (XU, 1994) utilizou técnicas ultra-sônicas para determinar 

a densidade e a resistência óssea, os sinais obtidos foram processados 

utilizando a Transformada Wavelet de Mallat e os resultados da representação 

foram considerados satisfatórios. 

 

1.6. Organização do trabalho 

 Este estudo foi dividido em sete capítulos organizados da seguinte 

forma: 

 No Capítulo 2 apresentada uma fundamentação teórica sobre o tecido 

ósseo detalhando as suas propriedades e características. Nesse capítulo 
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também é realizado um estudo sobre a osteoporose, como sendo uma das 

principais patologias relacionada ao tecido ósseo. 

 No Capítulo 3 é definida a estrutura da antena em microfita 

confeccionada para a realização desse estudo, os seus parâmetros, suas 

características e o software, HFSS, utilizado para simulação. 

 No Capítulo 4 apresentada a ferramenta matemática utilizada para a 

extração das características do sinal analisado, com base na transformada 

wavelet. Nesse capítulo, a transformada wavelet e sua análise de 

multirresolução é estudada e contextualizada nos métodos de processamento 

de sinais. 

 No Capítulo 5 é definido o método utilizado para a classificação dos 

sinais processados. Para isto utilizamos dois métodos, um baseado em 

classificadores estatísticos (KNN) e outro classificador baseado em 

aprendizagem (RNA). 

 No Capítulo 6 são descritos a metodologia aplicada para o 

desenvolvimento deste trabalho e os resultados obtidos. Nesse capítulo é 

descrito o preparo dos elementos químicos que foram utilizados inicialmente 

para análise, em seguida descreve-se os experimentos realizados com 12 

ossos bovinos. 

 Por fim, no Capítulo 7 são apresentadas as conclusões, contribuições e 

propostas para trabalhos futuros. 
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Capítulo IICapítulo IICapítulo IICapítulo II 

2. 2. 2. 2. Fundamentos TeóricosFundamentos TeóricosFundamentos TeóricosFundamentos Teóricos    

Nesse capítulo, serão abordados os conceitos e fundamentações 

teóricas sobre a estrutura do tecido ósseo, destacando suas funções, 

composições, propriedades elétricas e mecânicas. Em seguida, será estudada 

a osteoporose, uma das principais patologias que acometem o tecido ósseo, 

abordando seus conceitos, fatores de risco, formas de prevenção e métodos 

atuais utilizados para seu diagnóstico. 

2.1. Estrutura, função e composição do tecido ósseo   

O corpo humano é formado por diferentes tecidos que exercem 

determinadas funções de acordo com suas propriedades e características. Os 

tecidos do corpo humano estão divididos em quatro grupos: tecido conjuntivo, 

tecido nervoso, tecido epitelial e tecido muscular. Entre eles, destacamos o 

tecido conjuntivo. Este tecido possui características próprias e por isso é 

subdividido em quatro sub-grupos: tecido adiposo, cartilaginoso, ósseo e 

sanguíneo (SZEJNFELD, 2000). 

 O tecido ósseo, objeto de estudo desta dissertação, constitui a principal 

parte do esqueleto, proporcionando apoio aos músculos esqueléticos para 

movimentação do organismo, alojando a medula óssea e protegendo os órgãos 

vitais além de ser depósito de cálcio, fosfato e outros íons. É um tecido 

conjuntivo derivado da mesênquima. A mesênquima é um tecido embrionário 

derivado da mesoderme1 e, a partir dele, têm origem diferentes tecidos 

conjuntivos (MAIA, 2001). 

Pode-se afirmar que a água exerce um papel importante na resistência 

do tecido ósseo, pois o osso é composto por 15% a 45% de água e os minerais 

constituem cerca de 60% a 70% do tecido desidratado, que conferem rigidez 

ao tecido ósseo (MAIA, 2001). Este tecido é composto por três tipos de células: 

os osteoblastos, osteócitos e osteoclastos, como ilustrado na 
                                                           
1
 Folheto embrionário originado durante a formação do sistema neural, situado entre a endoderme e 

ectoderme. 
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Figura 1. 

Figura 1-Células que constituem o tecido ósseo (FACHINE, 2006). 

1. Osteócitos: constituem as células mais abundantes do tecido ósseo, 

derivadas dos osteoblastos, estas células estão localizadas nas lacunas 

no interior da matriz óssea, são essenciais para a vitalidade do tecido 

participando de sua reabsorção.  

2. Osteoclastos: são células grandes, móveis e multinucleadas, 

extensamente ramificadas. Sua função básica é a reabsorção do tecido 

ósseo, participando dos processos de remodelação dos ossos, 

liberando enzimas que digerem componentes protéicos e minerais do 

osso adjacente.  

3. Osteoblastos: são as células que sintetizam a parte orgânica (colágeno 

tipo I, proteoglicanas e glicoproteínas adesivas) da matriz óssea. Sua 
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função básica é a de síntese do tecido ósseo e são capazes de 

concentrar fosfato de cálcio, participando da mineralização da matriz. 

 

Além das células descritas, o tecido ósseo também é composto por um 

material intercelular calcificado, denominado de matriz óssea. Essa matriz é 

constituída por partes orgânicas e inorgânicas, a parte orgânica é formada por 

fibras colágenas, água e eletrólitos; a parte inorgânica representa cerca de 

50% da matriz óssea sendo composta por fosfato e cálcio. O cálcio é o 

principal mineral que compõe o osso, fazendo-o uma das estruturas mais 

rígidas do nosso corpo. As membranas conjuntivas revestem os ossos em suas 

superfícies externas e internas. Essas membranas possuem células 

osteogênicas, periósteo e endósteo, capazes de nutrir o tecido ósseo e 

fornecer novos osteoblastos destinados ao crescimento e reconstituição do 

osso (GARDNER et al., 1978). 

Manter a boa resistência dos ossos é um fator de grande importância para 

o corpo, principalmente nos homens e mulheres que se enquadram no grupo 

de risco propício ao desenvolvimento da osteoporose. Com o avanço da idade 

é normal que o tecido ósseo comece um processo de fragilização com um 

decréscimo natural da densidade óssea. O aumento dessa fragilidade é 

causado pelas alterações na arquitetura trabecular2 do osso, pelo desequilíbrio 

da mineralização e organização estrutural da matriz óssea. Pode-se identificar 

cinco elementos capazes de determinar a resistência óssea, são eles: 

microarquitetura do osso, qualidade do tecido ósseo, geometria óssea, 

densidade mineral óssea e capacidade de remodelamento. O remodelamento 

ósseo caracteriza-se por ser um processo cíclico responsável pela renovação 

dos ossos, preservando a integridade mecânica do esqueleto (FACHINE, 

2006). Os osteoclastos, osteoblastos e osteócitos, descritos anteriormente, são 

as células responsáveis por esse processo que ocorre tanto nos ossos 

compactos como nos ossos esponjosos que serão detalhados no tópico a 

seguir.  

                                                           
2
 Estrutura linear muito fina do osso esponjoso, que reforça a estabilidade do osso compacto. 
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2.1.1. Tipos de tecido ósseo 

O esqueleto humano é constituído por duzentos e seis ossos que variam 

na forma, tamanho, posição e cartilagens. A cartilagem é parte integrante do 

osso, sendo alguns elementos do esqueleto totalmente cartilagíneos 

(GARDNER et al., 1978). Os ossos que constituem o nosso esqueleto são 

classificados em ossos longos, curtos, planos e irregulares. Esses ossos são 

supridos de vasos sanguíneos e suas características variam de acordo com a 

raça, idade e sexo de cada indivíduo. Os ossos ainda podem ser classificados 

em esponjoso (reticulado) ou compactos (denso), ambos têm a mesma 

composição biológica, diferenciando-se apenas quanto à disposição dos 

componentes e a proporção entre espaços medulares, sendo a estrutura 

lamelar3, o aspecto mais característico do tecido ósseo adulto (MAIA, 2001). A 

Figura 2 ilustra os tipos de ossos. 

 
Figura 2 - Tipos de Ossos: 1-Osso cortical: constitui 80% do esqueleto, parte mais externa e 

mais densa e 2- Osso trabecular: constitui 20% do esqueleto, parte mais porosa. 

O osso esponjoso, também chamado de osso trabecular, é considerado 

uma região apropriada para a detecção de perdas ósseas precoces. Essa 

característica deve-se a sua capacidade de remodelação, que é 

aproximadamente oito vezes maior que a do osso compacto ou osso cortical.  

 No corpo humano, temos 80% de osso compacto e 20% de osso 

esponjoso. O primeiro apresenta uma estrutura mais sólida e contínua se 

comparado ao segundo que possui alta porosidade. Além disso, compõe a 
                                                           
3
 Estrutura em que os componentes encontram-se dispostos em várias camadas compostas por lâminas, 

denominadas estrutura lamelar. 
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camada externa dos ossos e a diáfise4 do osso longo, estando organizado em 

unidades chamadas ósteons ou sistemas de Havers. O osso esponjoso, por 

sua vez, não contém ósteons e constitui a maior parte do tecido dos ossos 

curtos, chatos, irregulares e com alto nível de porosidade de 30% a 90%, bem 

como a maior parte da epífise5 dos ossos longos, sendo capaz de suportar 

alongamentos e deformações antes de sofrer uma fratura quando submetido a 

um carregamento. Esses ossos são mais sensíveis às mudanças 

osteoporódicas (FACHINE, 2006). 

O periósteo, que reveste a camada externa do osso, é uma membrana 

do tecido conjuntivo, composto por duas camadas, uma externa, densa e 

fibrosa, que oferece resistência ao osso, e outra camada interna e vascular. 

2.1.2. Propriedades mecânicas e elétricas do tecido  ósseo 

Os ossos, assim como os músculos, estão constantemente sujeitos a 

ocorrência de tensões, compressões, flexão e torções. Por isso, ter 

conhecimento das suas propriedades mecânicas torna-se fundamental. As 

propriedades mecânicas do osso podem ser examinadas em diferentes níveis 

da estrutura óssea quanto a sua heterogenicidade ou homogenicidade e suas 

condições isotrópicas ou anisotrópicas (FACHINE, 2006), a partir dessas 

propriedades é possível conhecer o nível de mineralização do osso. Um osso 

considerado adulto ou maduro é uma estrutura não-homogênea, porosa e 

anisotrópica. Entende-se por anisotropia, a capacidade que uma substância 

tem de variar suas características físicas de acordo com a direção e sentido da 

força que atua na mesma e isotropia consiste na capacidade de uma 

substância manter suas características independente da direção considerada. 

Essas propriedades mecânicas definem o comportamento de um material 

quando sujeito a esforços e dependem da composição e estrutura do tecido. A 

composição óssea não é constante, sofrendo variações durante toda a vida, 

bem como variações que dependem dos estímulos mecânicos, 

envelhecimento, patologias e nutrição do indivíduo (MALOSSO, 2004). 
                                                           
4
  Parte do osso que tem crescimento primário, ou seja, cresce longitudinalmente. Constitui a parte mais 

longa do osso. 
5
 Parte do osso que tem um crescimento secundário, ou seja, cresce para os lados, aumentando a 

largura das extremidades do osso.  
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As características mecânicas determinam a capacidade que o osso 

possui de transmitir e resistir aos esforços aplicados, sem que ocasione 

rompimentos ou deformações incontroláveis. Assim o comportamento 

mecânico do osso varia com a velocidade e duração da aplicação da carga 

sobre ele. O osso é considerado um material viscoelástico6 devido as suas 

propriedades mecânicas diferirem de acordo com a taxa de carregamento.  

Essa viscoelasticidade é uma propriedade de grande importância e ocorre de 

acordo com a carga aplicada. 

O osso apresenta característica anisotrópica quando submetido a 

freqüências abaixo de 1 MHz. Nos materiais anisotrópicos, a permissividade 

elétrica é representada por um tensor denominado tensor de permissividade 

(De POLLI, 2008). Nesses materiais, a relação entre o fasor densidade de 

campo elétrico D
��

 e o campo elétrico E
��

 é escrito na forma matricial:   
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em que �� representa a permissividade anisotrópica de cada elemento. O tecido 

ósseo apresenta uma característica eletromecânica denominada 

piezoeletricidade, esta característica será discutida a seguir.  

O tecido ósseo tem a capacidade de multiplicar-se quando submetido a 

determinados campos elétricos ou magnéticos, a este fenômeno dá-se o nome 

de osteogênese (De POLLI, 2008). Cada tecido que constitui o corpo humano 

possui características de permissividade elétrica específica. Este parâmetro é 

adimensional e de grande importância para a determinação das características 

dielétricas dos tecidos, seu valor tem variação de acordo com parâmetros 

ambientais como temperatura e umidade, e parâmetros do campo aplicado 

sobre o tecido, como intensidade e freqüência. As características elétricas do 

tecido também têm variação em relação ao fluxo sanguíneo, estrutura e tipo do 

tecido. 

                                                           
6
  Classe de materiais que apresentam propriedades viscoelásticas, ou seja, materiais que, ao deformar-

se sofrem simultaneamente deformações elásticas e viscosas. 
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A osteoporose é uma conseqüência da inatividade muscular e 

conseqüente redução da carga no osso, provocado pela ausência de estímulos 

mecânicos e elétricos. Ao receber estímulos mecânicos, o osso gera potenciais 

elétricos de dois tipos: o potencial de corrente e o potencial piezoelétrico. 

Esses potenciais convertem energia mecânica em energia elétrica, a esse 

fenômeno dá-se o nome de piezoeletricidade (KODAMA, 2003). 

2.2. Osteoporose 

O aumento significativo da expectativa de vida do ser humano 

observado nos últimos anos tem despertado a atenção dos pesquisadores em 

relação às doenças que podem surgir em decorrência desta alta estimativa, 

destaca-se entre essas doenças a osteoporose. A Organização Mundial da 

Saúde (OMS) definiu osteoporose como sendo uma doença caracterizada por 

baixa massa óssea e deterioração da micro arquitetura do tecido ósseo, como 

ilustra a Figura 3. Trata-se de uma patologia que afeta mais as mulheres do 

que os homens pelo fato destes apresentarem uma massa óssea mais densa, 

com perda óssea mais tardia e menos propicia às fraturas (SZEJNFELD, 

2000). 

 

Figura 3 - A imagem A apresenta um tecido ósseo mais denso e compacto, 

considerado um osso normal. A imagem B ilustra um tecido ósseo esponjoso e menos denso, 

característico de um osso com osteoporose (MALOSSO,2004). 

 

A densidade de massa óssea consiste na quantidade máxima de tecido 

ósseo adquirido durante a vida associada à perda dessa massa devido a 

fatores fisiológicos ou patológicos. A força do tecido ósseo consiste na 



Estudo da detecção preventiva da osteoporose pela aplicação da variação da permissividade 

elétrica a partir de sondagem eletromagnética 

 

30 

 

integração entre a densidade e a qualidade desse tecido no que se refere à 

arquitetura, capacidade de remodelação e mineração. O pico da massa óssea 

é resultado dessa quantidade máxima de tecido ósseo adquirido, assumindo 

importância fundamental na determinação do risco de fraturas.  

A fase da puberdade, tanto nos homens como nas mulheres, é o período 

crucial para a determinação desse pico, pois nessa fase é possível identificar 

um aumento significativo de massa óssea. Os determinantes desse alto nível 

de massa estão relacionados a fatores genéticos e hereditários, porém a 

ausência de atividades físicas e de uma alimentação adequada provoca com o 

decorrer dos anos a redução dessa massa, tornando o tecido ósseo frágil e 

susceptível ao desenvolvimento de doenças Osteometabólicas e 

conseqüentemente a ocorrência de fraturas (SZEJNFELD, 2000). 

No Brasil, a osteoporose atinge cerca de cinco milhões de pessoas. 

Estima-se que nas mulheres acima de 50 anos, uma a cada quatro sofrem 

desse mal e, nos homens, um em cada oito desenvolvem a doença. Alguns 

pesquisadores da área estimam que até 2025, 1/4 (um quarto) das mulheres 

sofrerão fraturas em decorrência da osteoporose. Segundo a OMS, 1/3 (um 

terço) das mulheres brancas acima de 65 anos são portadoras da doença e 

50% das mulheres acima de 75 anos podem vir a sofrer alguma fratura 

osteoporótica (GALI, 2002). Esses pacientes geralmente têm um histórico de 

hipertensão, diabetes ou são cardiopatas.  

Por ser uma doença assintomática, as primeiras manifestações clínicas 

da osteoporose são perceptíveis após a perda de 30% a 40% da massa óssea. 

O primeiro diagnóstico da doença pode ser realizado utilizando as diferenças 

de propriedades dielétricas de um tecido saudável e de um tecido 

comprometido pela osteoporose. Esse diagnóstico é dado a partir da avaliação 

da DMO (Densidade Mineral Óssea), definida como a relação entre o conteúdo 

mineral ósseo e a área do osso avaliada, dada em g/cm². Porém a avaliação da 

DMO não é capaz de determinar o nível de resistência óssea, não sendo 

possível identificar as alterações na arquitetura do osso cortical e trabecular em 

decorrência do envelhecimento ou por doenças metabólicas (GALI, 2002). 
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No seu estágio mais avançado, o tecido ósseo torna-se mais frágil e 

menos denso, sendo um estado propício ao surgimento de fraturas. Essas 

fraturas ocasionadas pela osteoporose ocorrem geralmente em regiões que 

predominam o osso trabecular, nos ossos longos como fêmur e rádio ou ossos 

da coluna, como ilustra a Figura 4.  

 

Figura 4 - Principais regiões acometidas pelas fraturas osteoporódicas: 1- coluna 

vertebral, 2- extremidade proximal do fêmur, 3- extremidade distal do rádio (KODAMA, 2003). 

 

Geralmente o tratamento dessas fraturas é cirúrgico, principalmente as 

fraturas do fêmur, sendo necessária a utilização de próteses. Após a ocorrência 

dessas fraturas, grande parte dos pacientes evolui para o quadro de 

incapacidade parcial ou total chegando a óbito após alguns anos (BENETTI 

JÚNIOR, 2002). 

A Organização Mundial de Saúde estabelece um limiar entre a 

Densidade Mineral Óssea (DMO) e os riscos de fraturas, com esse valor 

obtêm-se uma estimativa do risco de ocorrência de fraturas através do desvio 

padrão (DP). A quantidade de massa óssea de um indivíduo determina seu 

risco de sofrer alguma fratura. O pico de massa óssea ocorre por volta dos 20 
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anos de idade. A perda de massa óssea em 1 DP, corresponde a duplicar ou 

triplicar as chances de ocorrer uma fratura na região examinada (MEIRELLES, 

1999). A Tabela 1 apresenta as definições de Osteoporose estabelecidas pela 

OMS (SZEJNFELD, 2000). 

 

Tabela 1 - Conceitos da Osteoporose segundo a OMS .  

Normal  Valor da densidade óssea superior a 1 desvio -padrão 
(DP) abaixo do esperado para jovens saudáveis. 

Baixa massa óssea 
(osteopenia 7) 

Valor para densidade óssea entre 2,5 DP e 1 DP abaixo do 
esperado para jovens saudáveis. 

Osteoporose  Valor da densidade óssea maior que 2 DP abaixo do 
esperado para jovens saudáveis. 

Osteoporose Estabelecida  Valor da densidade óssea maior que 2 DP abaixo do 
esperado para jovens saudáveis e pelo menos uma fratura 

por fragilidade óssea. 

 

A determinação desses valores é de extrema importância para o 

diagnóstico, prevenção e tratamento da osteoporose. 

Podemos classificar a osteoporose em primária e secundária. A 

osteoporose do tipo primária ainda pode ser classificada em tipo I e tipo II. A 

osteoporose do tipo I é conhecida como pós-menopausa, atinge o osso 

trabecular e é caracterizada por uma rápida perda de massa óssea, a tipo II 

surge em decorrência do envelhecimento e por deficiência crônica do cálcio. A 

osteoporose secundária é decorrente de problemas inflamatórios, alterações 

endócrinas devido ao uso de álcool, drogas e corticóides, as fraturas em 

decorrência da osteoporose secundária geralmente ocorrem na vértebra, 

quadril e coluna.  

O diagnóstico da osteoporose não consiste na identificação de fraturas 

no tecido ósseo. O desenvolvimento de ossos ‘ocos’, finos, de extrema 

sensibilidade, caracterizado pela diminuição da quantidade de massa óssea e 

alteração da sua estrutura, reduzindo a sua resistência e aumentando 

conseqüentemente o risco das fraturas, são indícios da osteoporose. As 

doenças chamadas osteometabólicas, além da osteoporose, incluem os 
                                                           
7
 Processo que caracteriza o início da perda de massa óssea, considerado como um estágio anterior a 

Osteoporose. 
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distúrbios do esqueleto e são causadas por influência de hormônios. O 

hormônio da paratireóide8 (PTH), a calcitonina e vitamina D são capazes de 

promover o remodelamento e crescimento do osso (FACHINE, 2006). 

Os métodos utilizados para o diagnóstico e tratamento precoce da 

osteoporose tem um custo bastante elevado tornando a prevenção bem mais 

cara do que seu tratamento. Alguns problemas dificultam o tratamento e 

controle da osteoporose, entre eles a dificuldade de diagnóstico precoce da 

osteoporose ou osteopenia antes que ocorram as fraturas. 

Entre os fatores de risco que podem resultar no desenvolvimento da 

osteoporose, destacam-se: idade avançada, pós-menopausa ou menopausa, 

testosterona baixa nos homens, histórico familiar, descendentes da raça 

branca, entre outros. Alguns hábitos como o tabagismo, alta ingestão de álcool, 

estilo de vida sedentária e grande consumo de cafeína, cooperam para o 

surgimento da doença. 

2.2.1. Osteoporose – importante problema de saúde p ública 

A osteoporose pode ser considerada um grande problema de saúde 

pública, principalmente nos países de primeiro mundo em que as pessoas têm 

uma média de vida mais elevada, se comparado aos países menos 

desenvolvidos, pois além de causar sérios problemas de saúde, ela é também 

responsável por problemas de caráter sócio-econômico devido aos altos custos 

com seu tratamento. Nos países em desenvolvimento, como o Brasil, a doença 

atinge de 25% a 30% das mulheres brancas durante o período da pós-

menopausa e 40% a 60% das pessoas com mais de 60 anos, seu custo com o 

tratamento, diagnóstico e com o processo de reabilitação das fraturas 

ocasionadas pela osteoporose é bastante elevado (MAIA, 2001). Uma solução 

para este problema seria o desenvolvimento de métodos para diagnosticar a 

doença na sua fase inicial, prevenindo fraturas e perdas elevadas de massa 

óssea. 

                                                           
8
 Hormônio que regula a concentração plasmática de cálcio e fósforo. 
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As fraturas que ocorrem na região do fêmur proximal,são as que 

provocam um maior impacto econômico e são responsáveis pelo elevado 

número dos problemas de morbidade, perda funcional e mortalidade. 

 

  

2.2.2. Métodos para auxilio do diagnóstico 

Para diagnosticar a osteoporose alguns aspectos devem ser 

considerados: 

• Levantamento do histórico clínico do paciente; 

• Realizar exames físicos e complementares; 

• Exames radiológicos; 

• Medições da massa óssea; 

• Avaliação dos riscos de fraturas. 

A osteoporose é uma doença que acomete mais os ossos trabecular do 

que os ossos compactos, por isso os métodos destinados ao diagnóstico da 

doença devem estimar de forma mais adequada a parte trabecular. Uma 

simples radiografia não é capaz de identificar uma perda óssea quando esta se 

encontra no seu estado inicial, sendo perceptível apenas quando a perda está 

entre 30% e 50% (LENCHIK & SARTORIS, 1997 apud MAIA, 2001). 

Maia, (MAIA, 2001), cita os métodos para diagnóstico da osteoporose, 

entre eles destacamos: a Tomografia Computadorizada, a Absorciometria por 

raios-X com dois níveis de energia ou DEXA, Ultra-som e a Absorciometria por 

fóton único. 

A Tomografia Computadorizada é capaz de fazer medições 

diferenciando o osso trabecular do osso cortical, a partir de medições da 

densidade óssea na região lombar da coluna vertebral, fornecendo a densidade 

volumétrica em grama por centímetro cúbico, porém a análise das imagens 

geradas não tem um bom desempenho, além do alto nível de radiação gerada 

pelos tomógrafos e o alto custo serem fatores limitantes para este método. 
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A absorciometria por raios-x com dois níveis de energia é considerado a 

técnica padrão para medir a densidade óssea na região lombar da coluna 

vertebral, no fêmur e quadril. O exame que utiliza este método, sendo 

considerado o mais eficiente para o diagnóstico da osteoporose é a 

densitometria óssea, em que a partir da projeção de imagens é avaliada a 

densidade e o conteúdo mineral ósseo. Contudo, este exame tem algumas 

desvantagens, entre elas a utilização de radiação ionizante, que é prejudicial à 

saúde, alto custo e avaliação inadequada a massa óssea e da sua resistência. 

Por ser uma técnica bidimensional, ela não diferencia um osso cortical de um 

osso trabecular, entretanto, a densitometria é um método eficaz para materiais 

isotrópicos e homogêneos. 

Outro método utilizado para o diagnóstico da osteoporose é o ultra-som. 

Este método trabalha na faixa de freqüência que varia de 300KHz a 20MHz, 

com intensidade entre 10mW/cm² e 1W/cm² (MAIA, 2001), é um método não-

ionizante utilizado para predição de risco de fraturas. Suas medidas fornecem 

informações sobre a estrutura e propriedades do tecido, porém não é um 

método adequado para medir a densidade óssea e a precisão dos seus 

resultados ainda é bastante questionado, não sendo um método eficiente para 

diagnóstico de patologias na coluna. O método da ultra-sonometria avalia as 

alterações de velocidade e amplitude na onda sonora quando esta incide no 

tecido ósseo. As atenuações e a velocidade do som têm alterações que são 

lineares ao alinhamento do tecido ósseo, assim, a ultra-sonometria oferece 

medidas indiretas da anisotropia e da qualidade óssea (FACHINE, 2006), 

porém os aspectos qualitativos da massa óssea não são determinados pelas 

técnicas que propõem medir o conteúdo mineral ósseo de maneira não 

invasiva. Neste método, os ossos que apresentam a osteoporose apresentam 

uma Atenuação da Banda Larga9 (BUA) e velocidade de propagação menor do 

que os ossos que não apresentam a patologia. Como toda onda 

eletromagnética, as ondas ultra-sônicas sofrem reflexão, difração, refração e 

transmissão quando submetidos a dois meios com características diferentes.  

                                                           
9
 Parâmetro para quantificação de massa em diferentes materiais. 
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A absorciometria por fóton único avalia a densidade em regiões 

periféricas do corpo como ante-braço, calcâneo e região distal do rádio. A 

principal diferença entre essas técnicas está na quantidade de exposição à 

radiação de cada paciente e a área do corpo analisada. 

2.3. Propriedades elétricas dos tecidos biológicos  

 O conhecimento das propriedades elétricas dos materiais sempre foram 

parâmetros para desenvolvimentos de projetos de pesquisa associados à 

utilização de equipamentos elétricos. Na área médica, o conhecimento desses 

parâmetros, como a permissividade elétrica e o fator de perdas, são essenciais 

para identificar uma estrutura, caracterizá-la e possivelmente chegar a um 

diagnóstico. 

O estudo das propriedades elétricas em substâncias biológicas surgiu a 

partir do século XIX, após a confirmação que os campos elétricos e magnéticos 

podem interagir com os materiais biológicos, gerando reações como as 

contrações musculares (De POLLI, 2008). Inicialmente, a faixa de freqüência 

utilizada para estudos em tecidos biológicos era em torno de 10 MHz, após a 

Segunda Guerra Mundial, devido ao surgimento da tecnologia de microondas, 

tem inicio os estudos utilizando freqüências mais elevadas, em torno de 10 

GHz. 

As propriedades dielétricas do tecido ósseo foram estudadas por meio 

do fenômeno da piezoeletricidade pelos cientistas japoneses Fukada e Yasuda, 

em 1957. Os estudos in vivo das propriedades elétricas dos tecidos biológicos 

tiveram início na década de 70 e 80. Após essa década, o interesse em estudo 

das propriedades elétricas dos tecidos biológicos aumentou devido aos 

possíveis efeitos que as ondas eletromagnéticas podem ter sobre os seres 

humanos. Os tecidos biológicos são altamente dispersivos em freqüência, o 

tecido ósseo, o tecido muscular e alguns órgãos, como o coração, possuem 

propriedades anisotrópicas abaixo de 1MHz (De POLLI, 2008). 

O campo eletromagnético é caracterizado pelos vetores de campo 

elétrico (E), campo magnético (H), densidade de fluxo elétrico (D) e pela 

densidade de fluxo magnético (B). A carga elétrica caracteriza-se pela 



Estudo da detecção preventiva da osteoporose pela aplicação da variação da permissividade 

elétrica a partir de sondagem eletromagnética 

 

37 

 

densidade de carga volumétrica (ρ) e os movimentos dessas cargas são dados 

pela densidade de corrente (J), (FREIRE e DINIZ, 1973). O comportamento dos 

campos eletromagnéticos é regido pelas leis de Maxwell, a Tabela 2 apresenta 

a forma mais geral dessas equações na sua forma diferencial e integral. 

 

 

 

Tabela 2 - Conjunto geral das Equações de Maxwell.  

 

Com base nas equações de Maxwell pode-se afirmar que os campos E e 

H, quando variantes no tempo, não podem existir independentemente, porém 

destaca-se que no vácuo não há cargas ��� nem corrente (�), o que 

simplificaria bastante as equações apresentadas na Tabela 2. As quatro 

equações de Maxwell formam a base da teoria eletromagnética. Estas são 

equações diferenciais parciais e relacionam os campos elétricos e magnéticos 

às suas fontes, densidades de carga e correntes. Os fenômenos 

eletromagnéticos ocorrem em um meio em que a permissividade elétrica e a 

permeabilidade magnética são dadas por (BALANIS, 2009):  

� 	 �
                                                          (2.2) 

� 	 �                                                                        (2.3)                      

A permissividade elétrica (�� e a permeabilidade magnética (�� são 

constantes características do meio quando este é não homogêneo e 

anisotrópico. A interação do tecido biológico com os campos eletromagnéticos 

Forma Diferencial Forma Integral 

� � ���� 	 �� � ����  � �����. �� 	 �� �� � ���� � . �   (Lei de Ampére) 

� � 
�� 	 ! ����  � "���. �� 	  �� �! ���� � . �   (Lei de Faraday) 

� � #��� 	  � �� $���. � 	 �� � �% (Lei de Gauss) 

� � &�� 	 0 ��(���. � 	 0 
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está relacionada com essas características. Por ser um meio não magnético, a 

permeabilidade do tecido biológico é equivalente à permeabilidade magnética 

no vácuo. No vácuo, os parâmetros de permissividade e permeabilidade 

assumem os seguintes valores: 8,85 � 10-./ 0121�/4 e 46 � 10-7 �892:/
4, respectivamente. 

Nos tecidos, como a pele, gordura e músculos, que possuem 

características não homogêneas, pode-se verificar uma grande dispersão nas 

propriedades elétricas e térmicas, pois quando uma onda eletromagnética se 

propaga no interior de um tecido biológico ela incide e ultrapassa várias 

interfaces de separação de camadas de tecido com diferentes valores de 

condutividade e permissividade, provocando reflexão de energia nas diversas 

camadas (CARVALHO,1996). A permissividade desses materiais depende 

também de fatores como temperatura, composição, densidade e estado físico. 

 Quando um sistema biológico é exposto a ondas eletromagnéticas, ele 

absorve uma quantidade de potência que está diretamente relacionada com a 

freqüência de oscilação do campo, com as configurações do equipamento, com 

a geometria do tecido e suas propriedades eletromagnéticas.  

Além do conhecimento das propriedades elétricas em substâncias 

biológicas, outro elemento que tem sido bastante estudado e questionado pelos 

pesquisadores são as radiações. O nosso corpo está constantemente exposto 

às radiações, elas podem ser classificadas em ionizantes ou não-ionizantes. As 

radiações ionizantes são provenientes dos materiais radioativos (raios alfa, 

gama e beta), podem ser emitidas de forma artificial por meio de 

equipamentos, como os raios-X. Essas radiações são capazes de alterar o 

estado físico de um átomo causando perdas de elétrons e possuem um grande 

poder de penetração. 

As radiações não-ionizantes possuem baixa energia e baixo poder de 

penetração, porém podem provocar aumento da temperatura do corpo, alterar 

os níveis de sódio e potássio e produzir alterações no sistema nervoso central. 

A radiação ionizante, que incide no tecido humano, é uma das principais 

preocupações dos pesquisadores. Quando essa radiação atinge uma célula 
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viva, ela ioniza os átomos que a compõem. Um átomo ionizado tem sua 

composição química totalmente alterada se comparado à um átomo 

eletricamente neutro, o que pode causar sérios danos a uma célula viva. Ao 

atingir uma célula, a radiação provoca fenômenos tanto físicos como químicos 

e biológicos. Os efeitos biológicos provocam nas células alterações que 

modificam suas funções essenciais, podendo até levar a morte desta célula. 

Os efeitos das radiações são perceptíveis no tecido humano. Quando as 

ondas eletromagnéticas interagem com o corpo humano, dependendo da 

freqüência e potência aplicada, podem causar algum dano ao tecido biológico. 

Os efeitos biológicos geralmente estão associados aos efeitos térmicos, em 

que parte da energia eletromagnética é transformada em energia térmica, 

provocando alterações na temperatura do tecido e aquecimento devido à 

absorção de energia de parte da onda incidente. Outro efeito biológico 

provocado pelas radiações são os chamados efeitos não-térmicos, esses 

efeitos não estão relacionados ao aumento de temperatura, mas a distúrbios 

emocionais que podem provocar reações epiléticas (RIBEIRO; PESSOA, 

2007).  

 De posse das características elétricas do corpo, da sua forma e das 

condições de exposição, é possível calcular a Taxa de Absorção Específica 

(SAR – Specific Absortion Rate), que indica a quantidade de energia absorvida 

por unidade de massa, considerando a condutividade do tecido (σ), o campo 

elétrico da fonte (E) e a densidade do tecido em análise (ρ).  

  ;< 	 = � |Ε|/
2 � �  @ ABCD                                                             �2.4�  

= 	 26EF  @  4D                                                                     �2.5� 

Nos sistemas biológicos, o valor da SAR depende também dos 

parâmetros do campo incidente como freqüência, amplitude, intensidade e 

polarização. A SAR na intensidade de 4W/Kg pode ser considerada perigosa 

para o sistema biológico, pois essa intensidade é capaz de elevar a 

temperatura dos tecidos biológicos em 1ºC, o que pode ocasionar riscos para 
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saúde, provocando alterações metabólicas nas células, fadiga e distúrbios 

ósseos.  

O IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) estabeleceu 

uma norma, denominada C-95.1-1991, que limita o tempo de exposição e a 

taxa de absorção específica em função da freqüência no ser humano. Esta 

norma foi elaborada por médicos, engenheiros, químicos e demais 

pesquisadores e estabelece limites para dois tipos de ambientes: os 

controlados, em que os usuários têm conhecimento dos níveis de radiação ao 

qual estão sendo expostos, e os meios não-controlados, em que as pessoas 

não tem conhecimento dos níveis de radiação (SALLES, 1996). De acordo com 

esta norma, o limite para exposição em ambientes não controlados é cinco 

vezes menor que o limite em ambientes controlados. Em termos de densidade 

de potência incidente, o limite de exposição para ambientes não controlados 

em função da freqüência, para esta norma, é ilustrado na Figura 5. 

 

 

Figura 5 - Norma IEEE C 95.1-1991: Limites para exposição à radiação 

eletromagnética (SALLES,1996). 

Verifica-se que, para freqüência de telefonia analógica convencional no 

nosso país, de 850MHz, o limite de exposição para ambientes não controlados 

em termos de densidade de potencia é de 0,57mW/cm².  Ao incidir num tecido 
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biológico, as ondas eletromagnéticas sofrem atenuações devido às 

características dos meios de propagação. Essas atenuações provocam um 

decaimento na intensidade da onda em função da distância percorrida e pode 

ocorrer devido a vários fatores, entre eles, o espalhamento do sinal pela não 

homogeneidade dos meios e maior absorção por parte de um dos meios, em 

que a energia é convertida em calor. A atenuação de um sinal consiste na 

razão das amplitudes, entre o sinal que incide sobre o tecido biológico e o sinal 

recebido em uma determinada freqüência.  

2.4. Síntese do Capítulo 

Este capítulo abordou as fundamentações teóricas sobre o tecido ósseo. 

Em destaque, apresentamos a estrutura, funções e composição deste tecido, 

abordando suas propriedade elétricas e mecânicas. Em seguida apresenta-se 

conceitos sobre a Osteoporose, analisando seus fatores de risco, suas 

principais características, formas de prevenção e métodos atuais utilizados 

para seu diagnóstico. Por fim as propriedades elétricas e mecânicas dos 

tecidos biológicos foram abordadas, apresentando as Leis Eletromagnéticas 

que regem o comportamento dos campos elétricos e magnéticos no meio 

biológico. No Capítulo três descreve-se a antena em microfita projetada. 
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Capítulo IIICapítulo IIICapítulo IIICapítulo III 

3. Antenas de Microfita3. Antenas de Microfita3. Antenas de Microfita3. Antenas de Microfita    

 Neste capítulo, são apresentados os conceitos, aplicações, 

características e demais parâmetros das antenas projetadas em linhas de 

microfita. Em seguida, será apresentada a estrutura simulada no software 

HFSS e projetada em laboratório para realização dos experimentos deste 

trabalho. 

3.1. Introdução 

Define-se uma antena como um dispositivo utilizado para transmissão ou 

recepção de ondas de rádio. Consiste de um transdutor capaz de converter 

corrente elétrica alternada em ondas eletromagnéticas de mesma freqüência, 

podendo-se dizer também que é um dispositivo que converte ondas guiadas 

em ondas radiadas e vice-versa.  

Esses dispositivos podem, em algumas situações, maximizar um sinal 

ou atenuar, dependendo da aplicação, além de ser um dispositivo que atua 

como um sistema direcional para atender diferentes tipos de necessidades. As 

ondas eletromagnéticas transmitidas e/ou recebidas são guiadas de um ponto 

a outro por meio de uma Linha de Transmissão (LT).  

Uma LT é modelada como um conjunto de elementos indutores, 

capacitores, filtros, transformadores e isolantes. Podem-se identificar diversas 

geometrias de LT em aplicações de alta freqüência, as mais comuns são: 

coaxial, par de fios, par de fios trançados, microfita, entre outras. Uma LT pode 

ser classificada como uniforme e não uniforme, com perdas e sem perdas. As 

linhas uniformes mantêm a geometria da seção transversal e as características 

elétricas e magnéticas ao longo do seu comprimento, enquanto as linhas sem 

perdas são aquelas em que as ondas eletromagnéticas não sofrem qualquer 

tipo de atenuação ao longo da direção de propagação. 

As antenas podem ser classificadas em diferentes tipos, entre eles 

destacam-se as antenas filamentares, de abertura, de microfita, conjunto de 
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antenas, refletoras, loop e lente (BALANIS, 2009). Entre estas, destacam-se as 

antenas do tipo microfita, que serão o objeto deste estudo. 

Algumas antenas já são utilizadas em aplicações médicas. A antena tipo 

loop, por exemplo, tem sido muito usada em terapias não invasivas, operando 

na freqüência de 434 MHz, com baixa impedância na região de campo 

próximo10, o que facilita o acoplamento e a penetração no corpo. A antena loop 

também é utilizada em aplicações de Hipertermia. 

3.2. Histórico 

A história das antenas tem início em 1873 quando James Clerk Maxwell 

unificou as teorias da eletricidade e magnetismo por meio das equações 

conhecidas como Equações de Maxwell, apresentadas no capítulo anterior, 

mostrando que a luz, assim como as ondas eletromagnéticas, se propagam por 

meio de perturbações de ondas de mesma velocidade. Em 1886, foram 

desenvolvidas as primeiras antenas por Heinrich Hertz, formadas por duas 

placas de metal conectadas a dois bastões metálicos. Antes da Segunda 

Guerra Mundial, os elementos irradiantes das antenas eram baseados em fios 

(fios longos, dipolos, hélices, etc.). Na Segunda Guerra Mundial, teve início o 

desenvolvimento da moderna tecnologia de antenas com novos tipos de 

elementos radiantes, como aberturas de guias de ondas, cornetas e refletores. 

3.3. Conceitos 

Entre os parâmetros fundamentais que caracterizam as antenas, 

destacam-se o diagrama de radiação, a densidade de potência radiada, 

intensidade de radiação, largura de feixe, largura de banda, diretividade, 

ganho, polarização, entre outros. Alguns desses parâmetros estão inter-

relacionados e têm a finalidade de descrever o desempenho da antena. Estes 

parâmetros serão detalhados a seguir.  

Os planos com campo elétrico (
) e magnético (�) definem o diagrama 

de radiação de uma antena. O plano E contém o vetor campo elétrico na 

direção máxima de irradiação, o mesmo ocorre com o plano H, que contém o 

                                                           
10

 Região imediatamente ao redor da antena, em que predomina o campo reativo. 
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campo magnético na direção máxima de radiação. Balanis (BALANIS, 2009), 

define o diagrama de radiação de uma antena como sendo uma função 

matemática ou uma representação gráfica das propriedades de radiação da 

antena em função das coordenadas espaciais. O diagrama de radiação é 

definido segundo as normas da Agência Nacional de Telecomunicações 

(ANATEL) como sendo a representação da densidade de potência radiada pela 

antena, em um plano, a certa distância constante da antena, em função de um 

determinado ângulo medido a partir da radiação de referência para a 

polarização do campo elétrico. A Figura 6 ilustra um diagrama de radiação que 

indica a direção onde há radiação máxima de energia de uma determinada 

antena. 

 

Figura 6 - Diagrama de radiação (BALANIS, 2009). 

Potência e energia irradiada por uma antena estão diretamente 

associadas às ondas eletromagnéticas. O vetor de Poynting representa a 

densidade de potência, assim a potência total que atravessa uma superfície 

fechada pode ser obtida pela integração da componente normal do vetor de 

Poynting ao longo da superfície. Para descrever a potência que está associada 

a essas ondas faz-se uso deste vetor que é dado por 
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G 	 ./    H E���xH��� ��                                        (3.1) 

A intensidade de radiação é outro parâmetro analisado nas antenas e 

pode ser definido como sendo a potência radiada pela antena por unidade de 

ângulo sólido. Por ser um parâmetro de campo distante11, ele pode ser obtido 

pelo produto da densidade de radiação (LMNO � pelo quadrado da distância (P/ �.   

Q 	 LMNO � P/  R AS9T�1�8 �8 19CS�U Vó�T�UW                            �3.2�  
A largura de feixe de uma antena está associada ao seu diagrama de 

radiação. Esta é definida como sendo a separação angular entre dois pontos 

iguais e em lados opostos do máximo do diagrama. O fator de qualidade, a 

largura de banda e eficiência são parâmetros que estão inter-relacionados. O 

bom desempenho de uma antena implica numa combinação desses 

parâmetros. Durante o funcionamento de uma antena, há perdas de radiação e 

perdas de condução, pelo material dielétrico e por ondas de superfície, que 

influenciam o fator de qualidade Q (BALANIS, 2009). O fator de qualidade Q é 

dado por: 

1YZ 	 1YMNO � 1Y[ � 1YO � 1Y�\                                             ]3.3^ 
 em que YZ representa o fator de qualidade total, YMNO representa o fator de 

qualidade devido às perdas de radiação, Y[ representa o fator de qualidade 

devido às perdas de condução, YO representa o fato de qualidade devido às 

perdas dielétricas e Y�\ representa o fator de qualidade devido às perdas de 

ondas de superfícies. 

 A largura de banda é determinada pela expressão: 

& 	 _ A< ! 1Y√_ A<                                                            �3.4� 

em que VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) é o coeficiente de onda 

estacionária de tensão, dado por: 
                                                           
11

 Região de campo de uma antena em que a distribuição angular dos campos independe da distância à 

antena. 
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_ A< 	 abNcabde                                               (3.5) 

Os valores de amplitude máxima de tensão �_41f� e amplitude mínima 

de tensão �_4T9� são obtidos a partir de um ‘descasamento’ de impedância 

que ocorre devido às reflexões ocorridas quando os sinais se propagam ao 

longo de um cabo. 

Outro parâmetro analisado nas antenas é a sua diretividade que consiste 

nas medidas das propriedades de uma antena comparada à uma antena 

isotrópica. Para uma antena isotrópica, a diretividade é igual a um, pois a 

potência é radiada igualmente em todas as direções. Este parâmetro pode ser 

calculado pela razão entre a intensidade máxima de radiação de uma antena 

�Q�ghi�� e a intensidade de radiação resultante de uma antena isotrópica (Qj). 

A intensidade de radiação média é equivalente à potência total radiada pela 

antena dividida por 46. A diretividade é uma medida que descreve apenas as 

propriedades direcionais da antena, sendo controlada pelo diagrama de 

radiação desta. 

#bNc 	 #k 	 QbNcQk 	 46QbNclMNO                                             �3.6� 

em que #k representa a diretividade máxima, QbNc representa a intensidade 

máxima de radiação, Qk representa a intensidade máxima de radiação de uma 

fonte isotrópica e lMNO representa a potência total irradiada pela antena. 

O ganho é uma medida que indica o desempenho das antenas. Este 

parâmetro está relacionado à diretividade da antena, porém leva em 

consideração a eficiência da antena e suas propriedades direcionais. O ganho, 

assim como a diretividade, é um parâmetro adimensional e pode ser definido 

como sendo a razão entre a intensidade de radiação em uma dada direção e a 

intensidade de radiação que seria obtida se a antena fosse radiada 

isotropicamente.   

O último parâmetro apresentado será a polarização. A polarização de 

uma antena pode ser classificada em linear (horizontal ou vertical) ou circular. 

Este parâmetro é definido como sendo o plano em que se encontra o campo 
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elétrico ou magnético. Diz-se que uma onda tem polarização linear se em 

qualquer ponto do espaço, o vetor campo elétrico ou magnético é orientado ao 

longo da mesma linha reta em qualquer instante de tempo. Antenas de 

microfita com o patch12 do tipo retangular apresentam geralmente esse tipo de 

polarização. A polarização é dita circular quando o vetor campo elétrico ou 

magnético em qualquer ponto do espaço traça um circulo em função do tempo.  

A Figura 7 ilustra os tipos de polarização. 

 

Figura 7 - Polarização vertical, horizontal e circular, respectivamente. 

 

3.4. Estruturas e características das antenas em mi crofita 

Com o advento da tecnologia de microondas e circuitos integrados 

verificou-se a necessidade de desenvolver sistemas capazes de oferecer 

redução de custo e tamanho nas estruturas destinadas a aplicações em altas 

freqüências, motivando o surgimento das antenas de microfita. 

As aplicações das antenas projetadas em linha de microfita tiveram 

origem em 1970 com projetos de naves espaciais. Hoje essas antenas são 

utilizadas em sistemas que necessitam de antenas pequenas, com baixo peso, 

pequeno custo, facilidade de instalação, como nas comunicações sem fio, rádio 

móvel, aplicações aeronáuticas, aeroespaciais, áreas médicas, entre outros. 

Na área médica, o uso de microondas tem sido bastante eficaz no tratamento 

                                                           
12

 Elemento radiante de uma antena projetada em linhas de microfita. 
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de tumores malignos e, para isto, são utilizadas antenas de microfita devido às 

vantagens supracitadas. 

As antenas de microfita são compostas por um plano terra metálico, uma 

camada dielétrica, elementos radiadores e um alimentador, como ilustrado na 

Figura 8. 

 

Figura 8 - Antena projetada em Linha de Microfita com patch retangular. 

 

O elemento radiante, também chamado de patch, pode ser 

confeccionado em diferentes formas, como quadrada, retangular, triangular, 

circular, elíptica, fractal, entre outras. A Figura 9 ilustra as diferentes formas 

deste elemento que influenciam na distribuição de corrente e 

conseqüentemente na distribuição do campo na superfície da antena.  

 

Figura 9 - Formatos usuais dos patch das antenas de microfita. 
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A camada dielétrica, chamada de substrato, que separa o patch do plano 

terra, pode ser constituída por materiais isotrópicos ou anisotrópicos. Nos 

substratos isotrópicos, o comportamento do campo elétrico independe da 

direção de propagação do campo, esses materiais possuem uma 

permissividade elétrica de � 	 �k�M, em que �k é a permissividade elétrica no 

espaço livre e �M  é a permissividade do material variando entre 2,2 n �M n 12. 

Para obter um bom resultado no desempenho das antenas, utilizam-se 

substratos mais espessos e com �M  próximo ao limite inferior, proporcionando 

maior eficiência e largura de banda. 

Os substratos com permissividade elevada têm a vantagem de reduzir 

as dimensões da antena, ideais para circuitos de microondas, porém essas 

estruturas terão largura de banda estreita e baixa eficiência devido às perdas 

que são maiores para este arranjo. A largura de banda estreita é uma 

característica das antenas projetadas em linha de microfita que, dependendo 

da aplicação, pode ser definida como uma vantagem ou desvantagem. Esse 

parâmetro consiste em uma faixa de freqüência em que a antena opera 

satisfazendo determinadas características. Porém, em algumas aplicações, 

essa pequena largura de banda é considerada uma vantagem. 

Os circuitos que funcionam em alta freqüência, na faixa de microondas, 

utilizam substratos menos espessos e com constante dielétrica mais elevada, 

reduzindo os efeitos de borda e os efeitos de acoplamento, que são 

indesejáveis ao sistema, além de possuir dimensões menores. 

Entre os métodos de alimentação utilizados nos circuitos de microfita 

destacam-se a alimentação através de linha de microfita, por acoplamento de 

abertura, por acoplamento de proximidade e por cabo coaxial (NAEGELE, 

2004). Para a caracterização dessas estruturas, identificam-se diferentes 

modelos, entre eles o modelo da linha de transmissão e modelo da cavidade, 

ambos chamados de modelos aproximados. O modelo da linha de transmissão 

é considerado o mais simples, porém  menos preciso, sendo adequado para 

patches retangulares ou quadrados. Já o modelo da cavidade é mais preciso, 

mas ao mesmo tempo mais complexo, podendo ser empregado em patches 

com qualquer geometria. 
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De modo geral, as antenas projetadas em linha de microfita podem 

apresentar vantagens e desvantagens que vão depender da aplicação a que se 

destinam. Entre essas características podem ser destacadas: 

• Largura de banda limitada; 

• Pequeno peso e configuração simples; 

• Baixo ganho; 

• Facilidade de fabricação, podendo ser utilizada em estruturas 

planas e não-planas; 

• Baixa eficiência; 

• Facilidade de integração com circuitos integrados. 

A necessidade de implementar estruturas em linhas de microfita não 

está totalmente associada às suas propriedades elétricas, mas sobretudo à 

necessidade de confeccionar circuitos integrados de microondas em alta 

freqüência com dimensões e pesos reduzidos, fácil aplicação em diferentes 

sistemas e baixo custo. Entre as configurações das antenas de microfita, a 

antena com patch retangular é a mais utilizada e a mais simples de ser 

implementada. 

3.5. Estrutura utilizada  

Neste estudo, a estrutura utilizada consiste em uma antena com patch 

retangular. O diagrama de radiação de uma antena de microfita com patch 

retangular também é definido pelos campos elétricos (E) e magnéticos (H). O 

plano x-y, chamado plano de elevação, onde o = π/2 rad, corresponde ao plano 

E. Enquanto isso, o plano x-z, chamado de plano azimutal, onde o 	 0 rad, 

corresponde ao plano H. Antenas com o patch retangular são projetadas para 

ter sua radiação máxima na direção normal ao patch, perpendicular ao plano 

terra, dessa forma a radiação da antena é chamada de radiação broadside 

(BALANIS, 2009). 

O primeiro passo para construção da antena foi escolher a geometria do 

elemento radiador. Essa geometria, conforme citado anteriormente, pode ser 
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confeccionada em diferentes formas. A geometria da antena em microfita com 

patch retangular projetada é apresentada na Figura 10.  

 

 

Figura 10 - Geometria da antena de microfita com patch retangular proposta. 

A estrutura utilizada nesta dissertação tem patch retangular, ressoando 

na frequência de 2.44 GHz, alimentado por uma linha de microfita com um 

comprimento efetivo (Lef) de 3,09 cm. O substrato utilizado na construção da 

antena foi o substrato de fibra de vidro, ou FR4 com permissividade de 4,4 e 

altura (h) de 0,1588 cm. 

 A Tabela 3 apresenta as dimensões da antena projetada: 

Tabela 3 - Dimensões da estrutura projetada.  
 

F (GHz) � �Mpq A (cm)  r (cm)  spq (cm)  s(cm)  ∆s (cm)  

2,44 4,4 4,0873 3,8 0,1588 3,0914 2,9448 0,0733 

  

Os valores de largura L, W0, ∆L e W foram obtidos utilizando as 

seguintes fórmulas (BALANIS, 2009): 

∆s 	 r ��Mpq � 0,3� �Ar � 0,264�
u�Mpq ! 0,258v �Ar � 0,8�                                          �3.7� 

s 	 x2 ! 2∆s                                                          �3.8� 

spq 	 s � 2∆s                                                         �3.9� 

L 	 %k2 EM z 2�M � 1                                                           �3.10� 

L 

W 

W0 Y0 

ΔL 
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 Em que x  é o comprimento de onda, %k é a velocidade da luz no espaço 

livre e E2 é a freqüência de ressonância. A permissividade efetiva foi obtida 

através da fórmula: 

�Mpq 	 �M � 12 � �M ! 12  @1 � 12 rAD-./                                                 �3.11� 
 A Figura 11 ilustra a estrutura projetada em laboratório. 

 

Figura 11 - Estrutura da antena de microfita com patch retangular projetada em laboratório. 

As antenas foram simuladas no software comercial Ansoft  HFSS®  

(MRABET, 2006) e medidas no Network Analyzer da HP modelo 8714C com 

faixa de operação entra 2.0GHz e 2.8GHz. A seguir, na Figura 12 e Figura 13 

são ilustradas a carta de Smith a perda de retorno da estrutura projeta, ambos 

os resultados foram extraídos do HFSS. 
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Figura 12 - Carta de Smith obtida no HFSS. 

 

Figura 13 - Perda de retorno obtida no HFSS. 

 

Na carta de Smith é possível verificar o módulo do coeficiente de 

reflexão, além de outros papâmentors, e para este circuito, demonstra um bom 

casamento de impedâncias em que, para a freqüência de interesse (2.44GHz), 

seu valor foi muito próximo de 1. A perda de retorno representa as atenuações 

ao longo de toda a faixa de frequência e o ponto onde há ressonância, o que 

mostra resultados satisfatórios na frequência desejada com atenuação de -

20dB. 
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3.6. Síntese do Capítulo 

 O terceiro capítulo desta dissertação apresentou conceitos gerais das 

antenas, suas propriedades e características, com destaque para as antenas 

projetadas em linhas de microfita. Em seguida foi apresentada a estrutura 

utilizada: uma antenas de microfita com patch retangular e freqüência de 

ressonância em 2.44 GHz. Essa estrutura foi simulada no software HFSS e os 

resultados apresentados foram considerados satisfatórios. No Capítulo a seguir 

será discutido o método utilizado para a representação dos sinais por meio da 

transformada wavelet. 
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Capítulo IVCapítulo IVCapítulo IVCapítulo IV    

4. 4. 4. 4. RepresentaçãoRepresentaçãoRepresentaçãoRepresentação    de sinais usando de sinais usando de sinais usando de sinais usando WaveletsWaveletsWaveletsWavelets    

 Neste capítulo apresenta-se a ferramenta matemática utilizada para 

extração das características dos sinais. A transformada wavelet e sua análise 

de multirresolução são estudadas e contextualizadas nos métodos de 

processamento de sinais. Em seguida, a transformada wavelet escolhida para 

realizar o processamento dos sinais neste trabalho será discutida. 

 

4.1. Introdução 

 Na análise de sinais no domínio do tempo, algumas informações podem 

estar indisponíveis ou não estar claramente visíveis. No caso específico de 

sinais de origem biológica, que possuem características não-estacionárias, não 

é possível utilizar a Transformada de Fourier, pois os coeficientes desta 

transformada medem o conteúdo de determinada freqüência, sem identificar 

onde essa freqüência ocorre (RICCIOTI, 2006). Assim, a representação no 

domínio do tempo pode não ser a melhor opção quando se deseja extrair 

determinadas características de um sinal, tais como o espectro de freqüência, a 

densidade de potência e freqüências médias e medianas. 

 Para extrair estas características que não estão disponíveis diretamente 

no domínio do tempo é recomendado o uso de técnicas matemáticas 

específicas. Um exemplo dessas técnicas são as transformadas matemáticas.  

 O uso dessas transformadas permite que um determinado sinal seja 

analisado no domínio do tempo e/ou no domínio da freqüência. Dentre as 

diversas transformadas pode-se destacar: Transformada Wavelet, 

Transformada Rápida de Fourier (FFT), Transformada Janelada de Fourier, etc 

(RICCIOTI, 2006). 

 Nesta dissertação utilizaremos a transformada wavelet com o objetivo de 

extrair características dos sinais analisados. Estas características são utilizadas 

para reconstruir os sinais com o mínimo de erro possível, favorecendo o 

processo de classificação a ser executado posteriormente. A transformada 

wavelet é utilizada para analisar fenômenos de origem estacionária e não-
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estacionária pois seus coeficientes são analisados tanto no domínio do tempo 

como no domínio da freqüência, permitindo determinar “quais” as componentes 

de freqüência de determinado sinal e também “onde” essas freqüências estão 

localizadas. 

As transformadas wavelets foram introduzidas por escolas francesas que 

utilizavam inicialmente o termo “ondelette”, o que significa “onda pequena”. 

Posteriormente este termo foi traduzido para o inglês, Wave, formando o termo 

Wavelet que em português pode ser traduzido como “Ondeleta” (OLIVEIRA, 

2007). Neste trabalho será adotado o termo do modo que é  mais encontrado 

na literatura, wavelet . 

 

4.2. Histórico 

A primeira menção sobre a transformada wavelet foi registrado em 1909 

na tese de Alfred Haar. Porém foi na década de 80 que teve início a 

considerada fase moderna das transformadas wavelets com as publicações de 

Ingrid Daubechies nas áreas de engenharia, processamento de sinais e 

estatística (DOUBECHIES, 1988 apud BRESOLIN, 2009). 

Na década de 70, o termo “wavelets” foi introduzido por Jean Morlet, 

propondo uma modificação da transformada de Fourier para tratar melhor 

sinais geofísicos. Os dados sísmicos por ele estudados exibiam conteúdos de 

freqüência que mudavam rapidamente ao longo do tempo, mostrando que 

qualquer tipo de sinal podia ser analisado em termos de escalas e translações 

de uma simples função “wavelet mãe” (CASTELANO, 2006). Na mesma época, 

o matemático Yves Mayer contribuiu com as pesquisas desenvolvendo uma 

nova família de wavelets, porém, Stephane Mallat, com seus estudos voltados 

para a área de processamento de imagens desenvolveu um algoritmo para 

calcular de forma eficiente a transformada wavelet, a este algoritmo deu o 

nome de análise de multirresolução. 

 

4.3. AMR - Análise de Multirresolução  

Uma análise em multirresolução consiste numa seqüência de espaços 

(fechados) de aproximações sucessivas Vj. Cada subespaço Vj está contido no 
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próximo subespaço Vj+1. Uma função em um subespaço está em todos os 

subespaços menores: ... V-1 { V0 {  V1 {  ... {  Vj { V j+1 { ... (FARIA,1997). A 

união de todos os subespaços forma L²(R). 

A análise de multirresolução é uma técnica originada na área de 

processamento de sinais, que no contexto das wavelets, constitui a forma 

padrão de construção das bases de wavelets e da implementação da 

transformada wavelet ortonormais (LIRA, 2004). Esta técnica define um 

esquema rápido e hierárquico para o cálculo dos coeficientes wavelets. Numa 

análise em multirresolução, um sinal f(t), com t | R, é decomposto em 

aproximações sucessivas de resolução cada vez menor, numa seqüência de 

processamentos consecutivos (FARIA,1997). A análise de sinais via wavelet 

está relacionada a uma filtragem passa-baixa, em que esses filtros estão 

escalonados em oitavas. Considerando Wmax, como  a maior freqüência central 

analisada, o próximo filtro apresenta o mesmo fator de qualidade centrado em 

Wmax / 2. O processo torna-se iterativo e com o intuito de cobrir todo o espectro 

analisado, são necessários filtros centrados em Wmax, Wmax / 2, Wmax / 4, Wmax / 

8, Wmax / 16, etc. (OLIVEIRA, 2007). Cada um desses filtros representa uma 

banda passante reduzida à metade daquela do filtro adjacente anterior. A 

Figura 14 ilustra o conjunto de banco de filtros esquematizados em um arranjo 

piramidal. 

 

Figura 14 - Análise em multirresolução com banco de filtros. 

em fj representa o sinal a ser decomposto, H é o canal passa-baixa, que 

calcula suavizações, gera os subespaços Vj, reduz a resolução da seqüência 

de entrada pela metade em cada etapa da decomposição e extrai os 

coeficientes de aproximação (c). G é o canal passa-alta, que extrai os detalhes 

(d) em cada etapa e gera os subespaços Wj, os subespaços wavelet. Neste 
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banco de filtros, j e k representam os parâmetros de escalonamento e 

translação, respectivamente, que serão discutidos a seguir. 

Um banco de filtros é um conjunto de filtros conectados por operadores 

amostradores ou decimadores ( } 2) (FARIA,1997). Os filtros H e G neste 

arranjo formam um banco de filtros. O banco opera sobre um sinal de entrada fj 

filtrando-o por dois canais distintos, geralmente um passa-alta (G) e outro 

passa-baixa (H). Em cada etapa geram-se 2 aproximações de fj de menor 

resolução. 

O subespaço Wj consiste no complemento ortogonal de Vj+1 em Vj . A 

Figura 15 ilustra esta hierarquia de relações entre os espaços Vj e Wj . Os 

espaços maiores se decompõem em uma versão menos resolvida - um "molde 

estrutural" - e num conjunto de detalhes. O molde estrutural ainda pode ser 

novamente decomposto em duas novas versões - um novo molde e um novo 

conjunto de detalhes. O processo é repetido sucessivamente, resultando na 

decomposição do espaço mais fino.  

 

Figura 15 -Associação dos espaços Vj e Wj numa análise em multiresolução. 

A vantagem em se utilizar bancos de filtros para realizar uma análise 

wavelet em multirresolução está na facilidade da sua implementação na forma 

discreta, empregando-se filtros digitais (FARIA, 1997). 

 
4.4. Funções wavelet 

Na literatura, pode-se constatar que a utilização de funções para 

representar outras funções é aplicada desde que Jean Baptiste Joseph Fourier 

descobriu que senos e cossenos podem ser utilizadas para representar outras 
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funções. No início do século XIX, Fourier também descobriu que as ondas 

senoidais constituem os elementos fundamentais de vibrações e ondas 

periódicas. Dentre essas funções, destaca-se a wavelet, conceituada como 

sendo uma operação não-linear utilizada na análise de sinais não-estacionários 

com o propósito de extrair informações relevantes sobre as variações em 

freqüência, detectando também variações no domínio do tempo (CASTELANO, 

2006).  Essa dupla localização combinada com algoritmos eficientes de análise 

e síntese permite a aplicação da wavelet em diferentes áreas.  

As primeiras pesquisas que envolviam esta transformada tinham o 

objetivo de criar um conjunto de funções bases que oferecessem uma 

descrição eficiente relacionado à função ou sinal analisado. Outro objetivo esta 

relacionado ao conceito de analise de multirresolução discutido na Seção 4.3. 

A wavelet constitui uma ferramenta moderna com diversos campos de 

aplicação, permitindo a unificação de um grande número de técnicas de análise 

e processamento, sendo uma ferramenta comumente utilizada no 

Processamento Digital de Sinais (PDS). Hoje, esta ferramenta apresenta um 

bom desempenho em estudos nas áreas de matemática, engenharia, física 

quântica com aplicações na geologia sísmica, processamento de imagens, 

visão computacional, computação gráfica, predição de terremotos e 

maremotos, caracterização de sinais acústicos, compressão de imagens, 

descontaminação de sinais, análise de tons musicais, análise de sinais 

biomédicos, entre outras (OLIVEIRA, 2007).  

O princípio geral da construção das wavelets se baseia no uso de 

dilatações e translações (LIMA, 2003). Por esta razão, as wavelets podem 

distinguir as características locais de um sinal em diferentes escalas e devido à 

translação elas cobrem toda a região na qual o sinal é estudado. 

A Transformada wavelet é apresentada como um sinal contínuo ( )f t  

dada pela Equação 4.1. 

0�~, �� 	 � E�����,� �����                                    (4.1) 

                                                  

em que  o parâmetro j representa a escala e o parâmetro k representa a 

translação. 
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A função ��,���� chamada função wavelet é derivada de uma função ����, 
reunindo as propriedades de translação e escalonamento. Com essa função 

geradora obtêm-se as funções wavelets filhas pela mudança de j e k. O termo 

wavelet refere-se ao conjunto de funções com formas de pequenas ondas 

geradas por translação, ���� � ��� � 1�, por escalonamentos, ���� � ��2�� e 

por uma wavelet mãe dada pela Equação 4.2: 

��,���� 	 .�� �k ��-�� � ; ~ � 0                                     (4.2) 

em que j e k, como já citado anteriormente, são os fatores de escalonamento e 

translação, respectivamente. As wavelets filhas são geradas por: 

����� 	 .�� �k ����  � 8V�1�U91489�U                                (4.3) 

����� 	 �k�� ! ��  � �219V�1çãU                          (4.4) 

em que 
.�� é chamada de constante de normalização da energia de cada 

wavelet filha.  

Este termo tem o objetivo de manter a energia da wavelet principal de 

forma que a soma das energias de todas as wavelets resulte na energia total 

da transformada (BARBOSA, 2008).  

Para que uma determinada função seja denominada uma função wavelet 

���� ela deve satisfazer a duas condições:
 

1. A integral dessa função deve ser zero, ou seja: 

� �k����� 	 0                                                           ��-� (4.5) 

Esta equação assegura que a função wavelet assume uma forma do tipo 

de onda. Essa condição é conhecida como condição de “admissibilidade”, 

garantindo a transformada inversa da função wavelet (BARBOSA, 2008). 

2. A função wavelet deve possuir energia unitária, ou seja: 

                             

� |�k���|/ 	 1                                                   ��-� �4.6)
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Esta equação assegura que a função wavelet possui suporte compacto, 

ou seja, um decaimento rápido de amplitude, garantindo que a wavelet-mãe 

determine a localização espacial (BARBOSA, 2008).
 

 Na análise de sinais por meio da transformada wavelet é possível a 

utilização de sinais com largura de banda maior para encontrar informações de 

baixa freqüência e sinais com largura de tempo menor para encontrar 

informações que estão localizadas em altas freqüências. A idéia fundamental 

da Wavelet nesse contexto é analisar os sinais de acordo com a escala (LIRA, 

2004). A Figura 16 ilustra a analise em diferentes escalas. 

Figura 16 - Análise Wavelet em diferentes escalas, com largura de banda variável. 

 No processo de decomposição de sinais dois coeficientes, um de 

aproximação e outro de detalhe, são gerados por meio da análise de múltipla 

resolução (multirresolução). A Figura 17 ilustra o processo de decomposição de 

uma Wavelet. 

 

Figura 17 - Processo de decomposição das wavelets. 
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 A decomposição de um sinal pode ser realizada em n níveis, para 

isso, é utilizado o último coeficiente de aproximação (A) para gerar outros dois 

coeficientes, um de aproximação e outro de detalhe, e assim sucessivamente 

até que o último nível seja decomposto (CASTELAN0, 2006). A Figura 18 ilustra 

a decomposição da wavelet em n níveis. 

 

Figura 18 - Decomposição da wavelet em 3 níveis (CASTELANO, 2006). 

Burros (1998 apud BRESOLIN, 2009) afirma que a decomposição em 

multirresolução permite separar as componentes do sinal de um modo superior 

a qualquer outra ferramenta ou método de análise, processamento ou 

compressão de sinais.  

Existe um grande número de funções ���� que podem ser classificadas 

como “wavelet-mãe”, o uso de uma ou de outra está associada à aplicação. 

Entre elas destacamos a wavelet de Haar, a Daubechies, Symlets, Coiflets, 

Meyer, Morlet, entre outras.  A wavelet de Haar é a mais simples das wavelets, 

introduzida em 1910. A wavelets de Daubechies e Symlet são as mais 

aplicadas na literatura para análise de sinas biológicas de natureza não-

estacionária, portanto estas wavelets serão utilizadas nesta dissertação.  

As wavelets da família Daubechies são ortogonais, de suporte compacto 

e são assimétricas. Estas Wavelets apresentam uma capacidade de análise e 

síntese mais efetiva do que a de Haar por possuírem maior regularidade ou 
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suavidade e por aproximarem melhor as funções em L²(R)13. Os nomes das 

wavelets desta família são descritos por “dbn”, em que N é a ordem da wavelet. 

A Figura 19 ilustra as wavelets de Daubechies.  

 

Figura 19 - Wavelets da família Daubechies (OLIVEIRA, 2007). 

 As wavelets Symlet são quase simétricas e foram propostas como 

modificações à família Daubechies (BRESOLIN, 2009). O nome das wavelets 

desta família são descritos por “symn”. As propriedades das wavelets “db” e “ 

sym” são similares. A Figura 20 ilustra as wavelets Symlet. 

 

Figura 20 -– Wavelets da família Symlet (OLIVEIRA, 2007). 

 A transformada wavelet pode ser produzida por um esquema de 

filtragem utilizando banco de filtros. Nestes bancos de filtros há dois canais 

associados à wavelets e outro associado à função de escalonamento. O grau 

                                                           
13

 L²(R) é o espaço de todas as funções quadraticamente integráveis em R, em que R são os números 

reais. Nesta classe de funções encontram-se a maior parte dos sinais reais de energia finita com 

importância nas aplicações de processamento de sinais (FARIA, 1997). 
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de suavidade da wavelet e sua taxa de decaimento são regidos pelo numero de 

momentos nulos que esta apresenta.  

Os filtros da wavelet Daubechies por serem ortogonais, exibem máxima 

suavidade nas funções escaladoras associadas. Estas Wavelets são 

numeradas em função de momentos nulos que possuem. O índice em si 

corresponde ao número de coeficientes que os filtros associados possuem que 

também é o numero de derivadas nulas do filtro associado à função escaladora 

(FARIA, 1997). 

O momento nulo, ou momento de Vanish, é dado pela Equação 4.7, uma 

função ��f� possui “p” momentos nulos, se: 

� f���f��f 	 0    �121 0 n B � ���-�                                    (4.7) 

Quanto mais momentos nulos uma wavelet possuir, menores serão os 

coeficientes da wavelets, ou seja, os coeficientes de wavelets serão visíveis 

onde o sinal f(x) não for suave, o que permite usar wavelets para detectar 

singularidade de f(x) (BRESOLIN, 2008). 

4.5. Comparação entre transformada de Fourier e tra nsformada wavelet 

 Castelano (CASTELANO, 2006) em seu trabalho faz uma comparação 

entre a transformada de Fourier e wavelet destacando suas semelhanças e 

diferença.  

Observando as similaridades entre as transformadas verificam-se que 

ambas são operações lineares que geram uma estrutura de dados com 

segmentos de vários tamanhos. As propriedades matemáticas das matrizes 

envolvidas nas transformadas também são semelhantes, a inversa dessa 

matriz tanto para FFT (Fast Fourier Transform) como para DWT (Discrete 

wavelet Transform) é a transposta da original. 

Do ponto de vista das diferenças entre as transformadas destaca-se que 

as funções individuais wavelets estão localizadas no espaço e as funções seno 

e cosseno utilizada na FFT não estão. Outra diferença também consiste no 

tamanho variável da janela da transformada wavelet, pois a de Fourier utiliza 
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apenas janelas de observações fixas. Ao contrário da transformada de Fourier, 

a wavelet não possui um único conjunto de funções bases. Fourier utiliza 

apenas as funções seno e cosseno e as wavelets possuem um conjunto infinito 

de funções base. 

As características de processamento da transformada wavelet tem 

despertado o interesse dos pesquisadores interessados em desenvolver 

técnicas para altas taxas de compressão de dados com pequenas perdas de 

informação. Comparando as wavelet com as senóides, que foram a base da 

transformada de Fourier, verificamos que as senóides são regulares, suaves e 

ilimitadas no tempo, estende-se de menos infinito a mais infinito, ao contrário 

da wavelet, que se apresenta numa forma irregular e assimétrica, como ilustra 

a Figura 21. 

 

 

Figura 21 – Exemplos de ondas utilizadas em transformadas matemáticas. (a) onda senoidal 

que forma a base da transformada de Fourier, (b) onda senoidal irregular e assimétrica que 

forma a base da transformada wavelet. 

Observando a forma de onda das senóides e wavelets, pode-se afirmar 

que sinais com variações bruscas têm uma melhor análise com a forma 

irregular das wavelets do que com a suavidade das senóides. Um sinal, quando 

submetido a análise de Fourier, é decomposto em ondas senoidais de 

diferentes freqüências. Quando submetido a análise wavelet, o sinal é 

decomposto em versões escalonadas e deslocadas de sua função original, a 

wavelet mãe. 

Faria (FARIA, 1997) destaca em sua tese uma comparação entre a 

transformada janelada de Fourier e a wavelet. Ambas aplicam a análise em 

tempo-frequência. A principal diferença entre a transformada janelada de 
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Fourier e as wavelets é que nestas, ao invés de uma variável frequência (w), 

temos uma variável escala (a). As wavelets ao invés de moduladas são 

escalonadas. A Figura 22 ilustra de forma generalizada as janelas de análise 

no plano tempo-frequência para as transformadas de Fourier e Wavelet.    

 

 

Figura 22 -Janelas de análise no plano tempo-frequência para transformada janelada de 

Fourier e transformada wavelet. 

4.6. Transformada wavelet contínua 

 Castelano (CASTELANO, 2006) em sua tese afirma que a transformada 

wavelet continua (CWT- Continuous Wavelet Transform) é definida a partir de 

um espaço de funções ortonormais14, denominadas baixas wavelets, que  

formam uma base de funções da transformada wavelet. Assim, a CWT é 

definida como o produto interno dado pela Equação 4.8: 

�A�q��,�� 	 �E���, ��,� ���� 	 � E���. ��,� ���. ��                       (4.8)                                   

em que ��,� ��� é denominada wavelet-mãe e os parâmetro j e k são dados 

pelas Equações 4.3 e 4.4. 

                                                           
14

 De acordo com a álgebra linear, funções ortonormais são funções ortogonais entre si com módulo 

igual a 1 (RICCIOTI, 2006). 
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 A CWT constitui-se da soma de todos os sinais f(t) multiplicados por 

versões de escala e posição da função wavelet, tendo como resultado vários 

coeficientes wavelets (C), definido pela equação 4.8. 

� 	 �8V�1�1, �UVTçãU� 	 � E�����8V�1�1, �UVTçãU���                      (4.9) 

 Nesta função, o fator escala representa expansão ou compressão do 

sinal e o fator posição representa o deslocamento do sinal por meio do seu 

atraso ou avanço em relação a sua posição inicial. O escalonamento e 

posicionamento de uma wavelet são ilustrados na Figura 23. 

 

Figura 23 – Escalas e posições de uma função wavelet. (a) escalonamento de uma wavelet (b) 

posicionamento de uma wavelet (CASTELANO, 2006). 

4.7. Transformada wavelet discreta 

 A transformada wavelet contínua mapeia um sinal unidimensional (no 

tempo) em uma representação bidimensional (tempo, escala), que se torna 

redundante. As transformadas wavelet discretas (DWT – Discrete Wavelet 

Transform) foram introduzidas com o objetivo de proporcionar uma descrição 

dos coeficientes mais eficiente (OLIVEIRA, 2007). As DWT não são 

transladadas nem escalonadas continuamente, mas sim em intervalos de 

tempos discretos. A CWT, como citado anteriormente, é calculada fazendo 

translações e escalonamentos contínuos de uma função sobre um sinal, na 
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prática esta transformada não é muito útil, pois, requer várias translações e 

escalonamentos, demandando muito tempo e recursos computacionais. 

 Os conceitos de AMR definidos anteriormente são utilizados na definição 

da DWT. Esta é implementada por uma seqüência de filtragens sobre o sinal 

original, em que um par de filtros digitais, definidos como filtros em quadratura 

ou QMF (Quadrature Mirros Filters), representados pelas funções h(n) e g(n), 

que são, respectivamente, as funções resposta ao impulso de um filtro Passa-

Baixa (Low-Pass) e Passa-Alta (High-Pass), cada um com metade da banda do 

sinal original. 

 Riccioti (RICCIOTI, 2006) afirma que para calcular a DWT podemos 

utilizar três métodos principais: aplicação da CWT com parâmetros de escala e 

translação discretos, aplicação da técnica de multirresolução desenvolvida por 

Mallat em 1989 e cálculo da DWT com base na CWT analítica. 

 O cálculo da DWT por meio do uso de filtros, aplicando a multiresolução, 

é a forma mais eficiente de aplicar a transformada.  

4.8.  Wavelet em Processamento de Sinais 

A transformada wavelet tem sido utilizadas em diversas aplicações em 

processamento de sinais. A wavelet-mãe mais aplicada tem sido a Daubechies 

devido a sua ortogonalidade e suporte compacto, a wavelet de Gabor também 

é popular em aplicações de segmentação de imagens (FARIA, 1997).  

As ferramentas de implementação da transformada wavelet variam de 

aplicação para aplicação, porém nota-se uma grande utilização de bancos de 

filtros e algoritmos piramidais de filtragem para implementação da transformada 

wavelet. Na área de computação gráfica, a wavelet tem sido usada para edição 

de curvas, manipulação de superfícies, análise de textura e compressão de 

imagens. Em 1989, Mallat descreveu o uso da wavelet em descriminação de 

textura e análise fractal de imagens (LIRA, 1997). 

A wavelet tem sido aplicada na remoção de ruídos, reconhecimento e 

extração de padrões, realce de características em sinais, interpretação de 

imagens, detecção de sinais, interpretação sísmicas e geofísicas, entre outras. 
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Na robótica, a wavelet também tem grande aplicação em análise de 

movimento, diagnóstico médico, reconhecimento de objetos, etc.  

As wavelets constituem uma ferramenta extremamente importante na 

engenharia biomédica. A aplicabilidade da análise wavelet na extração de 

atributos para discriminar padrões normais e anormais vêm sendo explorada 

em diversas aplicações (OLIVEIRA, 2007). Um exemplo desta aplicação é na 

detecção de anomalias em padrões cardíacos pela análise de 

eletrocardiograma via decomposição em wavelet. Outra aplicação típica da 

wavelet tem sido nas imagens médicas, especialmente em mamografias e 

radiologia.  

A aplicação da wavelet tem destaque em diferentes áreas da medicina. 

No artigo de Barcelos (BARCELOS, 2005), a transformada wavelet é usada no 

processo de reconhecimento de fala e compactação de sinais. Para isto, foram 

adotados dois procedimentos: no primeiro, o sinal em análise é capturado e 

fracionado em duas sub-séries, sendo usada apenas uma delas para fazer a 

compactação. No segundo procedimento é feita a captura, análise e 

comparação do sinal com um banco de dados de palavras. O processamento 

dos sinais usou diferentes tipos de wavelets: Haar, Daubechies, Symlet, tendo 

obtido resultados satisfatórios com a Symlet 1, em que a taxa de compactação 

e de reconhecimento de palavras ficaram em torno de 90%. 

  No artigo de Silva e Yeng (SILVA, 2000), as wavelets são utilizadas para 

extrair e selecionar características de imagens obtidas em Mamogramas com o 

objetivo de identificar àqueles com alguma neoplasia, para isso, os 

experimentos foram realizados com duas famílias wavelets: Haar e Daubechies 

4. Os resultados mostraram que a wavelet de Haar obteve mais precisão na 

classificação de imagens do que as Daubechies. A aplicação da wavelet na 

caracterização e classificação de imagens também é usada em Soares 

(SOARES, 2008), nesta tese a wavelet permitiu a análise de imagens em 

diferentes escalas, sendo aplicada em imagens de câncer de pele para extrair 

características como cor, forma e textura a fim de classificá-las. As wavelets 

Daubechies obtiveram melhores resultados. 

Na medicina Ortopédica também encontramos estudos que utilizam a 

transformada wavelet, em Krug (KRUG et al.,2005)  esta ferramenta é aplicada 
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na caracterização do osso trabecular. As wavelets foram aplicadas em imagens 

e os resultados foram comparados com a análise de Ressonância Magnética, o 

que comprovou a eficácia da Wavelet no processamento de imagens, pois esta 

se mostrou menos sensível ao ruído. 

No artigo de Wei Xu ( XU, 1994), a wavelet é aplicada numa análise 

ultrasônica para caracterização do osso, sendo investigada a análise do tempo-

frequência em técnicas de transmissão de sinais ultrasônicos, a fim de 

determinar a densidade e resistência óssea. As medições foram realizadas em 

três amostras de ossos trabecular vertebral humano através de um transdutor 

de 1 MHz. Os dados são processados utilizando a Wavelet de acordo com o 

algoritmo de Mallat e a representação wavelet obtida é comparada com a 

wavelet de um sinal de referência para obter a relação tempo-frequência. Os 

resultados indicam que esta relação pode servir como discriminante preciso 

para classificação de vários estados biofísicos. 

 

4.9. Transformada wavelet utilizada 

A busca pela wavelet mais adequada para analisar determinado tipo de 

sinal, tem sido alvo de pesquisas de vários grupos de estudos, mas ainda não 

se chegou a uma conclusão estabelecida. Nesta dissertação, as wavelets são 

utilizadas para extrair características capazes de reconstruir sinais 

eletromagnéticos obtidos a partir de radiação não ionizante por meio de 

microondas aplicadas ao tecido ósseo, com o mínimo de erro no processo de 

reconstrução do sinal original. Para isto utilizamos duas famílias wavelets: 

Daubechies e Symlet. A metodologia aplicada será discutida no Capítulo seis. 
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4.10. Síntese do capítulo 

Este capítulo apresentou a ferramenta matemática utilizada para 

extração das características dos sinais, a Transformada wavelet. Inicia-se o 

Capítulo apresentando os principais conceitos da wavelet, em seguida estudou-

se a técnica de análise de multiresolução utilização na decomposição dos 

sinais. Posteriormente foi abordada a Transformada wavelet na sua forma 

contínua e discreta, finalizando o capítulo exemplificou-se algumas aplicações 

da wavelet como método utilizado no processamento. O Capítulo 5 apresentará 

os métodos de classificação e de reconhecimento de padrões adotados nessa 

dissertação. 
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Capítulo VCapítulo VCapítulo VCapítulo V    

5. Métodos de Classificação e Recon5. Métodos de Classificação e Recon5. Métodos de Classificação e Recon5. Métodos de Classificação e Reconhecimento de hecimento de hecimento de hecimento de 

Padrões Padrões Padrões Padrões     

 Neste capítulo serão abordados os métodos utilizados para a 

classificação dos sinais analisados. Inicialmente, estuda-se os conceitos e 

fundamentações do reconhecimento de padrões, em seguida são apresentados 

os métodos de classificação baseados em aprendizagem e em estatística. 

Como método de classificação baseado em aprendizagem, destacamos as 

Redes Neurais Artificiais (RNA), apresentando suas características, 

fundamentações e descrevendo o modelo de implementação de uma RNA 

Perceptron de Multicamadas (MLP – Multilayer Perceptron). Como método de 

classificação baseado em estatística, destacamos o uso do KNN - K-Nearest 

Neighbors. 

5.1.  Introdução 

Técnicas de reconhecimento e classificação de padrões é uma 

habilidade extremamente desenvolvida nos seres humanos e têm demonstrado 

ser uma ferramenta bastante útil no auxilio ao diagnóstico de patologias 

(CHEN, 2005).  

Conceituamos padrões como sendo as propriedades que possibilitam o 

agrupamento de objetos semelhantes dentro de uma mesma classe por meio 

da interpretação de dados que permitam a extração de características 

relevantes desse objeto. As classes podem ser conceituadas como um 

conjunto de atributos comuns aos objetos de estudo. Assim, conceitua-se 

reconhecimento de padrões como sendo um procedimento que busca a 

identificação de estruturas nos dados de entrada em comparação às estruturas 

conhecidas e sua classificação dentro de determinada categoria, de forma que 

a associação seja maior entre estruturas da mesma classe e menor entre 

estruturas de classes distintas (CASTRO, 2002). 
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Castro (CASTRO, 2002) destaca em seu artigo, três etapas para um 

sistema de reconhecimento de padrões: representação dos dados de entrada, 

extração das características e identificação e classificação do objeto. Na 

primeira etapa os dados são mensurados a partir do objeto em análise, essa 

mensuração será utilizada para descrever padrões característicos do objeto 

que possibilitem a sua classificação. Na segunda etapa, ocorre a extração de 

características e atributos do objeto, a escolha dessas características é muito 

importante para o bom desempenho do classificador, essa escolha é feita de 

acordo com os fenômenos que se deseja classificar. Nesta etapa, o objetivo é a 

redução da dimensionalidade dos dados de entrada, porem deve-se garantir 

que essa redução não implique em perdas de informações relevantes, 

otimizando o processo computacional. Na terceira etapa, determinam-se os 

procedimentos de identificação e classificação do objeto em análise. Nesta 

etapa a abordagem do classificador é independente da natureza do problema 

pois os métodos usados para em diferentes aplicações (reconhecimento de 

voz, análise de imagens, inspeção de materiais, etc.) geralmente são os 

mesmos, possibilitando a aplicação desse procedimento em diferentes 

contextos sem perdas de informação. Por exemplo, em um sistema físico 

existem inúmeras características que definem os padrões nele existentes, após 

a extração das características relevantes tem início o processo de 

classificação, em que o objeto em analise é designado a uma determinada 

classe, para isto o classificador vai aprender a diferenciar as classes e 

identificar à qual pertence o objeto. Esta classificação pode ser realizada de 

forma supervisionada usando Classificador Paramétrico, ou não-

supervisionada usando um Classificador Não-Paramétrico, estas definições 

serão discutidas a seguir. 

Uma das dificuldades na implementação de um sistema de 

reconhecimento de padrões está na escolha da técnica adequada, de forma 

que as fases de reconhecimento possam representar de forma satisfatória os 

fenômenos relacionados ao objeto em análise. A Figura 24 ilustra as diversas 

etapas da técnica de reconhecimento de padrões. 
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Figura 24 - Fases da técnica de reconhecimento de padrões. 

 

Matos (MATOS, 2008) em seu trabalho destaca quatro abordagens 

utilizadas no processo de reconhecimento de padrões:  casamento de modelos, 

técnicas estatísticas, reconhecimento sintático e estrutural e redes neurais. 

Essas abordagens não são necessariamente independentes,  porém o método 

escolhido depende do domínio da aplicação, não existindo uma abordagem de 

reconhecimento ótima, por isso a combinação de várias abordagens é uma 

prática usual. 

Esta dissertação concentra-se em métodos estatísticos (KNN – K 

Nearest Neighbors) e métodos de reconhecimento de padrões baseados em 

aprendizagem (Redes Neurais).  

5.2. Fundamentos de Redes Neurais 

As Redes Neurais Artificiais foram desenvolvidas originalmente na 

década de 40, pelo neurofisiologista McCulloch e pelo matemático Walter Pitts 

da Universidade de Illinois (TAFNER, 1995). Estes pesquisadores fizeram uma 

analogia entre células nervosas vivas e o processamento eletrônico num 

trabalho publicado sobre neurônios artificiais.  Ainda na década de 40, o 

psicólogo Donald Hebb, descobriu a base de aprendizado das redes neurais 
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explicando o que ocorre a nível celular durante o processo de aprendizado no 

cérebro, sendo denominada de lei de aprendizado Hebbiana, que ainda é 

utilizada em vários algoritmos de treinamento (TASINAFFO, 2003). Desde a 

década de 80, as RNAs têm sido aplicadas com sucesso em diferentes tipos de 

problemas como em controle de qualidade, escolha de rotas ótimas em 

problemas de logística, reconhecimento de padrões, entre outros. Assim, as 

RNAs podem ser consideradas como a mais antiga das técnicas de Inteligência 

Artificial (IA).  

Em 1957, foi implementado o primeiro modelo de neurônio artificial 

proposto por Minsky, em que os pesos das conexões sinápticas eram 

adaptados automaticamente. Em 1958, Frank Rosenblat propôs o modelo de 

neurônio artificial mais conhecido da literatura, o perceptron. Este neurônio 

apresenta como desvantagem o fato de classificar apenas padrões linearmente 

separáveis (TASIFANNO, 2003). Diante deste fato, em 1969, Marvin Minsky e 

Seymour Papart publicaram um livro enfatizando dúvidas relacionadas ao 

potencial de aprendizado das redes neurais, alegando que o perceptron não 

era capaz de detectar paridade, simetria e conectividade. 

Essas limitações das redes neurais perceptron foram superadas na 

década de 80 com publicações de trabalhos que exploravam o potencial de 

alcance dessas redes. O renascimento, propriamente dito das RNAs, ocorreu 

com a publicação de dois trabalhos: um relacionado às redes recorrentes de 

Hopfield em 1982 e outro referente à descoberta da retro-propagação, em 

1986. 

Kohonen Tuevo, pesquisador finlandês, definiu redes neurais como 

sendo uma rede massivamente paralela interconectada de elementos e suas 

conexões hierárquicas com a intenção de interagir com objetos do mundo real 

do mesmo modo que um sistema nervoso biológico (TAFNER, 1995). Os 

modelos neurais procuram aproximar o funcionamento do cérebro humano e 

sua capacidade de aprender por meio de computadores. Entre os modelos, 

destacam-se o modelo de Backpropagation, Hopfield, Kohonem, Perceptron, 

Boltzman e outros. Todos definem um neurônio artificial com um ou mais sinais 

de entrada e um sinal de saída, de modo semelhante a um neurônio biológico. 
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 Todos os estímulos (sinais de entrada) são levados até o neurônio 

simultaneamente, ou seja, de forma paralela. Um modelo de neurônio artificial 

é ilustrado na Figura 25: 

 

Figura 25 - Neurônio artificial (HAYKIN, 2001). 

Nesse modelo, as conexões entre neurônios procuram simular as 

conexões sinápticas biológicas fazendo uso de uma variável chamada peso. O 

somador acumula os dados recebidos e a função de ativação processa o 

resultado da soma, transformando-a. Os pesos são valores que representam o 

grau de importância que uma determinada entrada possui em relação aquele 

neurônio, esse valor muda de acordo com a intensidade do sinal de entrada, os 

pesos podem ser vistos matematicamente como vetores (W1, W2...Wk), caso na 

rede haja mais de um neurônio, teremos então uma matriz de pesos, em que 

cada vetor corresponde a um neurônio. 

 Os sinais de entrada, quando apresentadas ao neurônio são 

multiplicados pelos pesos, a soma desses resultados gera o sinal de excitação 

no neurônio. No modelo neural, os neurônios tem a função de comparar os 

valores acumulados no somador com um limiar, a esse processo dá-se o nome 

de função de transferência. A função de ativação antecede a função de 

transferência e tem a atribuição de repassar o sinal para a saída do neurônio. 

Em modelos neurais simples, a função de ativação pode ser a própria função 

de soma das entradas ponderadas do neurônio. A função de transferência, 

também denominada de threshold, tem a atribuição de definir e enviar para a 
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saída do neurônio o valor passado pela função de ativação. As funções de 

transferência mais conhecidas são: degrau, rampa e funções sigmóides. As 

funções degrau e rampa definem regras de decisão mais bruscas, enquanto as 

funções sigmóides são mais suaves, sendo utilizadas em decisões onde as 

saídas limites são disparadas quando existe uma saturação elevada do valor 

de ativação. A Figura 26 ilustra essas funções de transferência. 

 

Figura 26 – Exemplos de funções de transferências. (a) função degrau (b) função rampa (c) 

funções sigmóides (TAFNER, 1995). 

Além dos neurônios, as RNAs são formadas por camadas. A camada de 

entrada tem a função de armazenar informações que serão repassadas para as 

camadas seguintes dos neurônios.  A camada oculta, ou hidden layer, 

localizadas entre a camada de entrada e saída da rede neural, são compostas 

por neurônios que possuem exatamente a mesma estrutura dos neurônios da 

camada de saída, a diferença está no fato dessa camada não ter contato com 

as camadas externas, assim os neurônios são passados de uma camada para 

outra obedecendo as regras de transferência de cada neurônio. O número de 
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neurônios da camada é variável e sua definição depende do problema em 

questão, sendo definido na maioria dos casos de modo empírico.          

5.2.1.  Processo de aprendizagem 

Durante o treinamento, a RNA passa por um processo de aprendizado. 

Haykin (HAYKIN, 2001) definiu aprendizagem de RNAs como sendo um 

processo em que os parâmetros livres de uma rede neural são adaptados 

através de um processo de estimulação pelo ambiente no qual a rede está 

inserida. Assim, o aprendizado torna-se um processo gradual e iterativo, em 

que os pesos sinápticos são atualizados varias vezes seguindo uma regra de 

aprendizado que estabelece a forma como esses pesos são alterados. 

 O treinamento ou aprendizado da rede ocorre em etapas denominadas 

épocas ou ciclos. Esses ciclos correspondem ao número de iterações em que 

os dados de entrada são inseridos no treinamento. Haykin (HAYKIN, 2001) 

destaca três paradigmas que conduzem o aprendizado de uma rede: 

aprendizado supervisionado (com professor), aprendizado por reforço e 

aprendizado não-supervisionado (sem professor). No aprendizado 

supervisionado, a rede é treinada com o auxílio de um treinador, dessa forma, 

a rede deverá ter pares de entradas e saídas desejadas, a cada etapa do 

treinamento a saída da rede será comparada com a saída desejada, caso o 

resultado não seja satisfatório, a rede repetirá o processo de treinamento 

ajustando os pesos por meio de cálculos específicos. Esses ajustes são 

chamados de ajustes sinápticos, que são realizados em função de um cálculo 

sobre a quantidade de erro do resultado. Os ajustes sinápticos procuram 

corrigir os pesos de modo que se produza a saída desejada. A Equação 5.1 

apresenta a Regra Delta, o cálculo mais utilizado para este fim: 

�d�9 � 1� 	 �d�9� � ∆d                                      (5.1) 

∆d	 � � � � fd                                                (5.2) 

em que ∆d corresponde a correção associada a i-ésima entrada de x
 
, �d�9 � 1� 

representa o novo valor do peso,  �d�9� representa o valor do peso antigo, δ é 

a diferença entre a saída desejada e a saída obtida e c é uma constante de 
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aprendizado, geralmente esse valor é 1 quando a rede opera com valores 

binários. 

O aprendizado por reforço acontece utilizando um processo de tentativa 

e erro por meio de um “crítico”, neste modo de aprendizado não há valores de 

saídas esperados, desta forma, o crítico em vez de retornar o erro da saída da 

rede, ele retorna um sinal de reforço ou de penalidade, associada a última ação 

da rede. No aprendizado não-supervisionado, ou auto-supervisionado, não há 

saídas desejadas, para o treinamento são usados apenas os valores de 

entrada, esse tipo de rede utiliza os neurônios como classificadores e os 

valores de entrada como elementos para classificação, o processo de 

classificação fica a encargo da rede neural e do seu algoritmo de aprendizado 

(TAFNER, 1995). 

A capacidade de generalização é o principal objetivo de um processo de 

aprendizagem, porém uma rede pode se especializar demasiadamente nos 

exemplos contidos na base de aprendizado, este tipo de comportamento gera 

um problema denominado super-aprendizado (over-trainig) ou super-ajuste 

(over-fitting), neste caso a rede deixa de “aprender” e passa a “decorar”. 

Comparando as redes neurais com os demais métodos de 

reconhecimento de padrões, verifica-se a sua habilidade em aprender a 

resolver problemas complexos não-lineares, com o uso de procedimento 

seqüencial de treinamento. Outra característica refere-se a habilidade de 

adaptação aos dados e a capacidade de solucionar problemas sem a 

necessidade de definir uma lista de regras (MATOS, 2008). Apesar dos seus 

benefícios, a aplicação das redes neurais no reconhecimento de padrões 

apresenta algumas limitações como a complexidade na construção da rede, o 

tempo de processamento necessário para o treinamento, entre outros (JESAN, 

2004 apud MATOS, 2008). Lira (LIRA, 2004) destaca em seu trabalho outras 

limitações das redes neurais, a autora afirma que algumas redes podem ser 

vistas como verdadeiras “caixas pretas”, nas quais não se sabe por que a rede 

chega a um determinado resultado, neste sentido, pesquisas vêm sendo 

realizadas visando apresentar justificativas para essas respostas. Outra 

limitação citada está na dificuldade de definir a arquitetura ideal da rede de 
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modo que ela seja grande o suficiente para conseguir obter as representações 

internas necessárias e seja pequena o suficiente para apresentar um 

treinamento rápido, entretanto, não existe uma regra definida que estabeleça 

quantas camadas devem haver numa rede, quantos neurônios nessas 

camadas, nem como deve ser  as conexões. 

5.2.2. Aplicações de Redes Neurais 

 Reconhecimento de padrões utilizando métodos de classificação 

baseados em aprendizagem tem sido aplicado em diversas áreas de pesquisa. 

As redes neurais artificiais têm obtido sucesso em classificação em tarefas de 

reconhecimento de caracteres, reconhecimento de voz, diagnóstico médico, 

tolerância de falhas, etc. 

Esse potencial é justificado por algumas características que as RNAs 

possuem, como, por exemplo, a sua baixa dependência de conhecimento do 

domínio específico e devido à disponibilidade na literatura de algoritmos 

eficientes de aprendizagem. Entre as diversas aplicações, podemos destacar o 

uso dessas redes na classificação do tecido ósseo. No artigo de Ozerdem 

(OZERDEM, 2007) o processo de aprendizagem e classificação foi utilizado 

para determinar o nível de densidade óssea em mulheres, para isto três 

estruturas de redes foram avaliadas: Rede Perceptron de Múltiplas Camadas 

(MLP), Learning Vector Quantization (LVQ) e Self-organizing Map (SOM). 

Taxas de desempenho e medidas estatísticas foram utilizadas para avaliar os 

resultados e monstraram que a rede MLP foi a estrutura mais eficiente na 

classificação da Osteoporose.  

Menezes (MENEZES, 2008) descreve a aplicação de Redes Neurais no 

reconhecimento de tecido ósseo por meio da análise histomorfométrica15 em 

imagens de Raio-X. Os testes foram realizados em uma Rede Neural do tipo 

Perceptron de Múltiplas Camadas Feed Forward com o algoritmo de 

Retropropagação do Erro. A classificação das imagens foi avaliada com base 

nas curvas Receiving Operating Characteristic (ROC). Os resultados 

                                                           
15

 Histomorfometria óssea é uma importante análise na prevenção e tratamento de câncer e 

osteoporose, fornecendo informação quantitativa para diagnóstico clínico. 
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mostraram que a arquitetura e treinamento da Rede Neural foi adequada para 

a tarefa de reconhecimento de tecido ósseo. 

Esse método de classificação é aplicado em outros tipos de patologias. 

No artigo de Olmez (OLMEZ, 2003), as Redes Neurais do tipo Learning Vector 

Quantization (LVQ) e Grow and learn (GAL) são utilizadas para a classificação 

dos sons dos batimentos cardíacos, neste experimento sete tipos de sons do 

coração foram analisados em 4 conjuntos de pacientes. O conjunto usado no 

treinamento consistiu em um grupo de 18 pacientes com ausência de 

patologias no coração e 37 pacientes com algum tipo de patologia. Os 

resultados apresentaram a rede GAL como a que fornece melhor desempenho 

na classificação desses sons, com 99% de acertos. 

  Na área ortopédica não foram encontrados muitos trabalhos aplicados 

ao diagnóstico de patologias envolvendo RNA. Na tese de Rocha (ROCHA 

NETO, 2006), as Redes Neurais do tipo MLP e SOM foram utilizadas para 

implementar um sistema chamado SINPATCO – Sistema Inteligente para 

Diagnóstico de Patologias da Coluna Vertebral. O método estudado verificou a 

existência de atributos na coluna que permitem a classificação de indivíduos 

com ou sem patologias, como a hérnia de disco.  

Nesta dissertação é apresentado um modelo de classificação utilizando 

uma rede MLP para distinguir tecidos com diferentes níveis de massa óssea, 

classificando-os em tecidos com massa óssea normal ou tecidos com baixa 

massa óssea. Esse modelo tem o objetivo de auxiliar o diagnóstico médico da 

Osteoporose em fase inicial. 

5.2.3. Redes Neurais Perceptron Multicamadas (MLP –  Multilayer 

perceptron) 

 O modelo de rede neural multicamadas mais simples é aquele em que a 

camada de entrada não realiza processamento e se conecta a camada de 

saída. Este modelo, com apenas um neurônio na camada de saída recebe a 

denominação de Perceptron. As redes do tipo MLP são redes acíclicas, com 

uma ou mais camada intermediária. O algoritmo de treinamento mais utilizado 
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nas redes MLP é o Backpropagation que segue o paradigma um aprendizado 

supervisionado, discutido anteriormente. 

Uma rede MLP apresenta três características fundamentais: 

1. O modelo de cada neurônio ou elemento processador da rede possui 

uma função de ativação não-linear. A função sigmoidal atende esta exigência 

sendo muito utilizada em redes MLP. 

2. A rede possui pelo menos uma camada oculta de processamento com 

neurônios que não fazem parte da entrada ou da saída. 

3. A rede possui alto grau de conectividade entre seus elementos 

processadores. Esta conectividade é definida pelos pesos sinápticos. 

 Utilizando este algoritmo, a aprendizagem da rede é realizada em duas 

etapas: forward e backward (LIRA, 2004). Na primeira etapa, o processamento 

flui por meio da rede, camada por camada, até que a resposta seja produzida 

pela camada de saída. Na segunda etapa, a saída obtida é comparada com a 

saída desejada para o caso específico, se estas não forem iguais o erro é 

calculado e propagado a partir da camada de saída até a camada de entrada, 

em cada ciclo os pesos das conexões das camadas de saída e intermediárias é 

atualizado. 

5.3. KNN: K- Nearest Neighbors 

As técnicas de reconhecimento de padrões baseadas em estatística tem 

obtido avanços representativos com diversas aplicações em projetos de 

sistemas comerciais de reconhecimento. Essas técnicas encontram aplicações 

em diferentes áreas, como em mineração de dados, recuperação de dados 

multimídia, reconhecimento de face, reconhecimento de letras cursivas e outras 

aplicações que requerem técnicas de reconhecimento de padrões robustas e 

eficientes (MATOS, 2008). 

No reconhecimento de padrões com abordagens estatísticas, cada 

padrão é representado em termos de características e visto como um ponto em 

um espaço d-dimensional. A classificação é feita com base nos conceitos da 
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teoria de decisão estatística que definem as fronteiras de decisão entre classes 

de padrões distintos baseados na distribuição de probabilidade.  

Dado um determinado padrão x, deseja-se associá-lo a uma classe i 

dentre c classes existentes. As classes são representadas por w1, w2, w3,...,wc  

e seja Pi a probabilidade a priori da classe i que satisfaz a relação da Equação 

5.3. 

∑ Gd 	 1[d�.                                                 (5.3) 

Sendo p(x), dada pela Equação 5.2, a função densidade de 

probabilidade de x e p(x|wi) a função  densidade de probabilidade condicionada 

a classe wi, tem-se P(wj|x), dada pela Equação 5.4, como a probabilidade a 

posteriori de x ser da classe wj.  

��f� 	 ∑ Gd � ��f|�d �[d�.                                         (5.4) 

Gu�� �fv 	 ∑ �uc�\�v�����c�[d�.                                  (5.5) 

Pode-se então sintetizar um processo de aprendizagem baseado numa 

abordagem estatística da seguinte forma: um padrão deve ser classificado em 

uma das c classes w1, w2, w3,...,wc  baseado no seu vetor de atributos x = 

(x1,x2,...,xd), supondo que cada atributo tenha uma função de densidade de 

probabilidade  associada a cada classe, a decisão é extraída a partir  da 

probabilidade condicional p(x|wi). A escolha para a regra de decisão de um 

classificador vai depender do tipo de informação disponível  sobre a densidade 

condicional de uma determinada classe, a maioria dos enfoques segue a regra 

de decisão de Bayes (MATOS, 2008). Esta regra determina que o padrão x 

pertence a classe wi, se o risco condicional, definido na Equação 5.4, for 

mínimo: 

<��d|f� 	 ∑  s��d[d�. , ���Gu���fv                                     (5.6) 

em que L (wi,wj  ) representa a função de perda causada na decisão por wi,  

sendo wj a classe correta e G���|f� representa a probabilidade a posteriori de x 

pertencer a wj. 
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 Embora haja abordagens diferentes para classificação, todas têm o 

mesmo objetivo: minimizar os erros de classificação e reduzir o custo 

computacional. Um classificador considerado ideal deve obter uma taxa de 

acertos elevada com rapidez e eficiência. Dentre os classificadores estatísticos, 

utilizou-se nesta dissertação o classificador de K-vizinhos mais próximo (K-

Nearest Neighbors- KNN), por ser um classificador de simples implementação 

e com bons resultados. Ele cria fronteiras complexas a partir de um conjunto de 

padrões de treinamento com classes conhecidas. Assim, dado um determinado 

padrão desconhecido x, sua classificação ocorre calculando a distância entre x 

e os demais padrões de treinamento, em seguida verifica-se a qual classe 

pertence os k padrões que estão mais próximos de x e então associasse o 

padrão x à classe mais freqüente entre os k padrões. Para calcular essa 

distância, utiliza-se a distância Euclidiana ou outra simular. 

A seleção de um número ótimo de k vizinhos é realizada por meio do 

método da validação cruzada que é aplicado aos dados. O processo de 

validação deixa uma amostra de fora do treinamento, cada amostra desse 

conjunto é excluída uma vez e então classificada usando o restante das 

amostras como conjunto de treinamento. O processo então é repetido para 

diferentes valores de k e o número de vizinhos selecionados no final é 

escolhido com base no numero de erros de classificação (MOLFETTA, 2007). 

A Figura 27 ilustra uma classificação KNN onde há duas classes: os triângulos 

vermelhos e os quadrados azuis. O circulo central representa a nova amostra a 

ser classificada, com três vizinhos mais próximos, a nova amostra será então 

atribuída à classe dos triângulos vermelhos. 
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Figura 27 - Representação de uma classificação de uma nova amostra utilizando o método 

estatístico KNN. 

 Este classificador constrói diretamente a regra de decisão sem estimar 

as densidades condicionadas às classes, constituindo um método simples e 

eficiente, sendo muito utilizado na prática. A principal motivação para utilização 

deste algoritmo está no fato que padrões próximos no espaço de 

características possivelmente pertencem a mesma classe (ROCHA NETO, 

2006). 

O KNN apresenta algumas vantagens, entre elas destaca-se que, 

quando se tem um conjunto grande de treinamento, o classificador cria uma 

fronteira de decisão que se adapta à forma de distribuição dos dados de 

treinamento, isto possibilita a obtenção de boas taxas de acertos (MATOS, 

2008). Entre as limitações deste classificador, destacamos que a escolha do 

número de vizinhos (k) é considerado um ponto crítico do classificador, sendo 

recomendado a estratégia de tentativa e erro para a sua definição. Outra 

limitação refere-se aos problemas de indecisões no caso de ocorrência de 

empate e custo computacional, pois a quantidade de operações necessária 

para a classificação de um padrão considera os valores de atributos de todas 

as amostras de treinamento. 
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5.4. Síntese do capítulo 

 Este capítulo abordou os fundamentos dos métodos utilizados para 

reconhecimento de padrões. Entre os métodos abordados, destacamos as 

Redes Neurais Artificiais (RNA), como um método baseado em aprendizagem, 

e o KNN, como um método baseado em análise estatística. No próximo 

Capítulo será abordado a metodologia aplicada nesta dissertação e os 

resultados obtidos. 

 

 

 

    

        



Estudo da detecção preventiva da osteoporose pela aplicação da variação da permissividade 

elétrica a partir de sondagem eletromagnética 

 

87 

 

Capítulo Capítulo Capítulo Capítulo VVVVIIII    

6. 6. 6. 6. Metodologia e Resultados obtidosMetodologia e Resultados obtidosMetodologia e Resultados obtidosMetodologia e Resultados obtidos    

 Este capítulo descreve a metodologia aplicada para aquisição dos 

resultados desta dissertação. Inicialmente, descreve-se o processo de 

obtenção dos sinais por meio das antenas de microfita descritas no Capítulo 

três, seguido da análise das atenuações obtidas. Em seguida, apresenta-se a 

aplicação da Transformada Wavelet para extração de características dos sinais 

e os métodos utilizados para classificação dos sinais, KNN e RNA. 

6.1 Introdução 

 O primeiro passo para o desenvolvimento deste trabalho foi a concepção 
de um modelo para a classificação de sinais eletromagnéticos. Este modelo 
está dividido em quatro etapas: aquisição de sinais, extração de características, 
reconhecimento de padrões utilizando RNA e KNN e classificação. A 

Figura 28 ilustra o diagrama de blocos deste modelo. 

 

 

 

 

Figura 28 - Diagrama de blocos do modelo desenvolvido para aquisição e classificação dos 

sinais.  

A aquisição dos sinais foi realizada por meio de radiação não-ionizante. 

Para isto, foram confeccionadas duas antenas em linhas de microfita, uma 

transmissora e outra receptora. Conforme descrito no Capítulo três, essas 

antenas foram projetadas numa freqüência de ressonância de 2.44 GHz, que 

encontra-se alocada na faixa de freqüência liberada pela Anatel (Agência 

Nacional de Telecomunicações) para Aplicações Médicas, Industriais e 

Científicas. O substrato utilizado na construção da antena foi o substrato de 

fibra de vidro, ou FR4, com permissividade de 4,4. 

Aquisição dos 

Sinais 

Extração de 

Características 

Treinamento da 

RNA e KNN 
Classificação 
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Inicialmente, as antenas foram simuladas no software comercial Ansoft 

HFSS®  (MRABET, 2006) e medidas no equipamento Network Analyzer da HP 

modelo 8714C, com potência de 20 dBm, o que equivale a 100mW, numa faixa 

de freqüência entre 2 GHz e 2.8 GHz.  A Figura 29 ilustra o arranjo de antenas 

utilizado e o analisador, onde as duas antenas foram posicionadas 

paralelamente com uma distância de 12 cm e entre elas foram inseridas as 

amostras de teste. 

 

Figura 29 – Arranjo de antenas de microfitas ligadas a um Network Analyzer da HP utilizados 

nos experimentos. 

A segunda etapa consistiu em extrair características relevantes dos 

sinais obtidos. Para isto, foi aplicada a Transformada Wavelet sobre os sinais 

gerando um vetor característica que posteriormente foi utilizado como vetor de 

entrada na fase de treinamento e classificação dos métodos de utilizados, KNN 

e RNA. A Transformada Wavelet Discreta foi utilizada para representação do 

sinal por ser uma ferramenta matemática muito utilizada na análise de sinais de 

natureza não-estacionária (OLIVEIRA, 2007). A escolha da melhor função 

Wavelet é uma questão não-trivial, pois não existe um critério definido sobre 

qual a melhor escolha. Um critério que pode ser utilizado seria por meio da 

determinação do erro mínimo quadrático, gerado pela comparação do sinal 

original com o sinal reconstruído a partir dos coeficientes Wavelet, verificando-
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se assim a condição de perda mínima das características do sinal. A Figura 30 

ilustra as etapas de decomposição de sinais com a wavelet.  

 

 

Figura 30 –Sinal original, coeficientes extraídos e a reconstrução do sinal com os coeficientes. 

Seguindo o critério de erro mínimo na reconstrução do sinal e por serem 

as Wavelets mais aplicadas na literatura em processamento de sinais, duas 

famílias Wavelets foram selecionadas: Daubechies6 e Symlet4. A Tabela 4 

apresenta os erros de reconstrução dos sinais obtidos no processo de 

decomposição com as Wavelets a sobre as amostras de sílica misturadas a pó 

de osso. 
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Tabela 4 - Erros de reconstrução na decomposição Wavelet para as amostras de Sílica 
misturada a Pó de osso. 

Amostra Daubechies 6 Symlet 4 

1 1.88e-11 2.38e-12 

2 1.24e-11 2.66e-12 

3 1.72e-11 2.22e-12 

4 1.13e-11 2.85e-12 

5 1.46e-11 2.77e-12 

 

A Tabela 5 apresenta os erros obtidos nas amostras de osso bovino.  

Tabela 5 - Erros de reconstrução na decomposição Wavelet para as amostras de Osso bovino. 

Amostra Daubechies 6 Symlet 4 

1 5.85e-11 2.15e-11 

2 2.31e-11 7.87e-12 

3 2.23e-11 1.18e-12 

4 7.26e-11 2.08e-11 

5 4.09e-11 4.91e-11 

6 4.00e-11 1.65e-11 

 

Após a etapa da extração de características, os sinais foram submetidos 

a dois classificadores: um baseado em análise estatística, utilizando o KNN e 

outro baseado em aprendizagem, utilizando RNA. A quarta etapa deste modelo 

consistiu em classificar esses sinais de acordo com o nível de massa óssea 

apresentado, classificando-os em amostras com massa óssea considerada 

normal ou amostras com baixa massa óssea. 

6.2. Protótipos para testes 

 As primeiras simulações foram realizadas com elementos químicos. 

Para isto, foram utilizadas cinco amostras de sílica misturada à farinha de osso. 



Estudo da detecção preventiva da osteoporose pela aplicação da variação da permissividade 

elétrica a partir de sondagem eletromagnética 

 

91 

 

O objetivo desse experimento foi verificar os primeiros indícios de que por meio 

de microondas era possível verificar a variação no nível de atenuação em 

amostras com diferentes quantidades de sílica e farinha de osso. A Figura 31 

ilustra as amostras utilizadas. 

 

Figura 31 - Pó de osso misturado à Sílica. 

O pó de osso, ou também chamado de farinha de osso, foi adquirido 

comercialmente em casas específicas e possui níveis elevados de Cálcio (Ca) 

e Fósforo (P). A Sílica, derivada do composto químico dióxido de silício, cuja 

fórmula química é SiO2, é um dos dióxidos mais abundantes na Terra devido 

ao seu elevado grau de pureza, este dióxido tem uma grande aplicação na 

indústria eletro-eletrônica (FARIAS, 2000).  

A Sílica pode ser encontrada em formas cristalinas, como no quartzo, no 

topázio e na ametista ou na forma amorfa como a Sílica em gel ou a Sílica 

coloidal (AIROLDI, 2000). Neste trabalho, a Sílica gel foi usada nos 

experimentos. A Sílica gel é um polímero inorgânico, consistindo de grupos 

siloxanos (Si-O-Si) em seu interior e de grupos silanóis (Si- OH) em sua 

superfície (FARIAS, 2000).  

Como porta-amostra foi utilizado cilindros de acrílico, com 3,0 cm de 

diâmetro e 6,0 cm de altura. Foram escolhidas porta-amostras desse material 

por se verificar que o acrílico é “transparente” à radiação na faixa empregada 

no estudo, de forma que toda variação de intensidade observada, pode ser 

atribuída exclusivamente à amostra. A Tabela 6apresenta as diferentes 
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quantidades de Pó de Osso e Sílica que foram misturados em cada amostra e 

suas respectivas atenuações na frequência de ressonância de 2,44 GHz. 

 

Tabela 6 - Quantidade de pós de osso e sílica. 

Amostra Pó de 
osso (mL) 

Sílica 
(mL) 

Atenuação 
(dB) 

1 25 5 -0.609 
2 20 10 -0.341 
3 15 15 -0.221 
4 10 20 -0.263 
5 5 25 0.01 

 

Os experimentos realizados em Pós de osso misturado à Sílica 

apresentaram resultados satisfatórios, confirmando que as ondas 

eletromagnéticas emitidas na faixa de microondas são capazes de caracterizar 

diferentes substâncias. Com esses resultados, foi verificado que as amostras 

de Pó de Osso misturadas à Sílica gel exibem atenuações progressivamente 

menores à medida que a quantidade de Sílica é aumentada na mistura. A 

Figura 32 ilustra os diferentes níveis de atenuações dessas amostras.  

 
Figura 32 - Comparação entre as atenuações obtidas nas diferentes amostras de Pó de osso e 

Sílica na faixa entre 2400 e 2500 MHz. 
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Com esses resultados, pode-se verificar que as amostras 2, 3 e 4 

apresentam um comportamento bastante semelhante na faixa de freqüência de 

2.4 a 2.5 GHz, mas nas amostras 1 e 5 em que há uma maior variação na 

proporção de Sílica e Pó de osso ocorreu uma diferença de cerca de 0.6 dB na 

atenuação máxima observada. 

A segunda parte dos experimentos foi realizada usando fêmures 

bovinos. Em alguns casos, os experimentos biológicos em animais podem ser 

a melhor opção para as simulações, desde que o modelo animal reproduza de 

forma satisfatória os aspectos da anomalia em seres humanos. Por atender a 

esses requisitos, foi feita a opção por usar ossos bovinos neste trabalho. 

Inicialmente esses ossos, com sua massa óssea normal, foram submetidos à 

radiação de microondas, em que foi possível verificar seu nível de atenuação. 

A Figura 33 ilustra as amostras utilizadas. 

 
Figura 33 – Fêmures bovinos. 

Após serem submetidos à radiação não ionizante, pode-se verificar o 

nível de atenuação em decibéis. Destaca-se, que a radiação utilizada não é 

prejudicial à saúde, ao contrário da radiação ionizante, que é proveniente de 

materiais radioativos. A  Figura 34 ilustra as atenuações obtidas. 
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Figura 34 - Curvas de atenuação observadas em ossos com massa óssea considerada normal. 

Com essas atenuações verificamos que os ossos com massa óssea 

normal apresentaram uma atenuação máxima na faixa de 2.4 e 2.5 GHz, 

variando entre -30 e -40 dB. Após obter esses resultados, as mesmas amostras 

foram perfuradas com o objetivo de reduzir sua massa óssea. A Tabela 7 

apresenta as massas dos ossos antes e depois das perfurações. 

 

Tabela 7 - Massas dos ossos normais e perfurados. 

Ossos Massa Inicial (g) Massa após as perfurações (g) 
1 246 169 
2 260 151 
3 265 198 
4 274 141 
5 309 237 
6 270 207 

 

Após as perfurações, as amostras foram submetidas à radiação na 

mesma intensidade das amostras iniciais e em seguida foi verificada sua 

atenuação. A Figura 35 ilustra as atenuações obtidas. 
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Figura 35 - Curvas de atenuação observadas em ossos com baixa massa óssea. 

  

Após a análise das atenuações verificou-se que as amostras com baixa 

massa óssea apresentaram maior atenuação na faixa de 2.5 a 2.6 GHz, 

variando entre -10 e -20 dB. A Figura 36 ilustra a comparação entre os dois 

grupos de amostras: com massa óssea normal e com massa óssea reduzida. 
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Figura 36 - Em linha contínua azul, as atenuações das amostras com massa óssea normal. Em 

círculos vermelhos, as amostras com redução de massa óssea. 

É importante ressaltar que, de cada grupo, foram realizadas 10 leituras 

dos sinais para cada osso a fim de obter um comportamento médio de cada 

amostra quando submetido à radiação. Esse processo resultou em 120 sinais, 

sendo 60 sinais obtidos de amostras com massa óssea normal e 60 sinais 

obtidos de amostras com massa óssea reduzida. Na etapa de extração de 

características e classificação, os experimentos foram realizados em duas 

faixas de frequências: 2.4 GHz a 2.5 GHz, por ser a faixa liberada pela Anatel e 

de 2.4 GHz a 2.6 GHz, por ser a faixa em que ocorre as atenuações nos dois 

grupos de amostras. 

6.3. Extração de características  

Após a captura dos sinais, teve início a etapa de extração de 

características utilizando a transformada wavelet. Para isto utilizou-se duas 

famílias wavelets: as Daubechies6 e Symlet4 com três níveis de decomposição. 

O processo de escolha dessas wavelets foi discutido na seção 6.1. A Figura 37 
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ilustra a árvore de decomposição Wavelet em três níveis, ou seja, os 

coeficientes de aproximação (A1) são decompostos três vezes em outros 

coeficientes de aproximação (A2) e detalhes (D2), aumentando a resolução do 

sinal analisado. 

 

Figura 37 - Árvore com 3 níveis de decomposição dos coeficientes de aproximação e detalhes 

da Transformada Wavelet. 

Nessa estrutura, apenas o sinal de aproximação é decomposto 

novamente de acordo com o nível de decomposição estabelecido, sendo 

usados na reconstrução do sinal, os coeficientes de aproximação (A1, A2, A3). 

Os coeficientes obtidos no processo de decomposição da Wavelet formam um 

vetor de características. Esse vetor foi obtido analisando o sinal nas duas 

faixas de frequência limitadas entre 2.4 e 2.5 GHz e de 2.4 a 2.6 GHz. As 

dimensões dos vetores referentes aos componentes decompostos podem 

sofrer variações de acordo com a família Wavelet e nível de decomposição 

selecionado.  Os coeficientes wavelet foram obtidos usando MATLAB 

(DEMUTH, 2002). A Tabela 8 apresenta o número de coeficientes resultantes 

após a decomposição nas duas faixas de freqüência. 

Tabela 8 - Número de coeficientes obtidos após a decomposição wavelet. 

Freqüência Nº de coeficientes da 
Daubechies6 

Nº de coeficientes 
da Symlet4 

2.4 a 2.5 GHz 56 45 
2.4 a 2.6 GHz 84 71 
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Após a extração de características dos sinais, formaram-se matrizes de 

56x120, 45x120, 84x120 e 71x120, que representam os coeficientes de entrada 

dos classificadores.  

6.4. Classificação  

No processo de classificação os sinais pertencentes aos dois grupos, 

massa óssea normal e massa óssea reduzida, receberam valores binários (1,0) 

e (0,1), respectivamente. Independente da regra de classificação ou decisão 

usada, um classificador deve ser treinado com as amostras de treinamento e 

como regra deve classificar amostras que são diferentes daquelas utilizadas no 

treinamento. O desempenho do classificador depende em especial do número 

de amostras disponíveis para treinamento assim como dos valores específicos 

de tais amostras, ou seja, de quão bem os valores das amostras se aproximam 

da distribuição real dos dados. Porém, sabe-se que maximizar o treinamento 

nem sempre produz o melhor resultado de classificação. 

6.4.1. Classificação por K-Nearest-Neighbors  

 Dentre os vários métodos de classificação baseado em análise 

estatística existente, nesta dissertação será utilizado o método K-nearest-

neighbors (KNN), descrito na Seção 5.3. Sabe-se que o KNN é um método de 

aprendizagem supervisionado em que a classe resultante se baseia nos pontos 

mais próximos, ou seja, nos vizinhos mais próximos. A finalidade do algoritmo é 

classificar um novo elemento tendo como base características extraídas das 

amostras utilizadas no treinamento, dado uma amostra, encontra-se o número 

de K pontos do treinamento, mais próximos. 

 O KNN foi aplicado nos coeficientes extraídos dos sinais pelas duas 

Wavelets, Daubechies6 e Symlet4, nas duas faixas de freqüências 

estabelecidas. Os dados foram divididos em dois grupos: treinamento e teste, 

dos 120 sinais, 80% foram destinados ao grupo de treinamento e 20% ao grupo 

de teste. A quantidade de exemplos de treinamento tem influência direta no 

tempo de busca pelos exemplos mais próximos do exemplo a ser classificado. 

Na classificação com KNN, a medida utilizada para determinar o grau de 
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similaridade entre os dados a serem classificados e os dados do conjunto de 

treinamento é uma questão relevante. Diversas medidas têm sido propostas, 

entre elas as medidas de distância e de correlação. Nesta dissertação, a 

similaridade entre os exemplos foi determinada pela medida de correlação. 

Optou-se por variar o número de k vizinhos porque quanto maior o 

número de vizinhos mais próximos, melhor a confiabilidade do método. Se k=1, 

o exemplo a ser analisado é classificado com a mesma classe do exemplo 

mais próximo segundo a medida de similaridade utilizada. Se k > 1 são 

consideradas as classes dos k exemplos mais próximos para realizar a 

classificação. O número de vizinhos utilizados na classificação de novos 

exemplos influencia diretamente na sua classificação, porém não existe uma 

regra que determine um único valor de k que seja apropriado para todos os 

problemas. Os valores ímpares de k são mais apropriados a fim de evitar 

situações de empates.  

A Tabela 9 apresenta as porcentagens de sinais classificados 

corretamente pelo KNN com 1, 3 e 5 vizinhos mais próximos, sendo utilizada a 

Wavelet Daubechies 6 com três níveis de decomposição, na extração dos 

coeficientes, nas duas faixas de freqüência estabelecidas. 

Tabela 9 - Porcentagem de acertos utilizando o KNN e a wavelet Daubechies 6. 

Freqüência (GHz) K=1 K=3 K=5 

2.4 – 2.5 70.83% 66.66% 62.5% 

2.4 – 2.6 45.83% 54.16% 54.16% 

 

A Tabela 10 apresenta a porcentagem de acertos do KNN usando a 

Wavelet Symlet 4 na extração de características dos sinais. 

Tabela 10  – Porcentagem de acertos utilizando o KNN e a wavelet Symlet 4. 

Freqüência (GHz) K=1 K=3 K=5 

2.4 – 2.5 54.16% 58.33% 58.33% 

2.4 – 2.6 58.33% 62.5% 58.33% 
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Com esses resultados verificou-se que a taxa de acerto com a Wavelet 

Daubechies 6, na faixa de freqüência de 2.4 a 2.5 GHz, foi decaindo a medida 

que o número de k vizinhos foi aumentando, na faixa de 2.4 a 2.6 GHz a taxa 

de acerto foi menor para k=1, porém, manteve-se constante a medida que 

aumentou-se o número de k. Na classificação com o Wavelet Symlet 4 a maior 

taxa de acerto ocorreu na faixa de 2.4 a 2.6 GHz com k=2.  Entre as duas 

Wavelets, a maior taxa de acerto foi verificada Wavelet Daubechies 6 com k=1 

na faixa de freqüência de 2.4 a 2.5 GHz, com 70.83% de acertos. 

6.4.2. Classificação por Redes Neurais Artificiais 

 A RNA proposta nesta dissertação consiste em uma Rede Perceptron de 

Multicamadas, descrita na Seção 5.2. O algoritmo utilizado foi o 

backpropagation (retro-propagação de erros). Esse algoritmo descreve o 

comportamento do erro entre a saída desejada e a saída real da rede. A partir 

da estimativa deste erro, os pesos das conexões são corrigidos e ajustados de 

forma a minimizar o erro. 

 A MLP implementada para classificar os dados é constituída de duas 

camadas: uma camada oculta com 20 neurônios e uma camada de saída com 

2 neurônios, o valor limite para o erro adotado  foi 1.10-6, o limite de iterações 

para atingir a convergência foi de 100 iterações. De forma semelhante ao KNN, 

dos 120 sinais utilizados para classificação, 80% (96 amostras) foi destinado ao 

grupo de treinamento e 20% (24 amostras) ao grupo de teste. Após a rede ser 

treinada e testada, tem início a fase de validação com varáveis escolhidas 

aleatoriamente. 

A função de ativação da camada oculta adotada foi a tangencial 

sigmóide (tansig), a função da camada de saída estabelecida foi a log-sigmóde 

(logsig) (DEMUTH, 2002). A  

Figura 38 ilustra as funções de ativação aplicada às camadas. 
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Figura 38 - Funções de ativação das camadas de saída e oculta, respectivamente. 

A função de treinamento estabelecida foi a Resilient Backpropagation 

(trainrp). Esta função de treinamento atualiza os valores dos pesos de acordo 

com o algoritmo Resilient Backpropagation. Neste algoritmo o aprendizado 

supervisionado é realizado em modo batch em multicamadas do perceptron.  

De forma similar a classificação usando KNN, também foi aplicada a 

RNA sobre o mesmo grupo de sinais cujos coeficientes foram extraídos usando 

as Wavelets Daubechies 6 e Symlet 4. A Tabela 11 apresenta a matriz de 

confusão do classificador MLP para o grupo de sinais pertencentes a faixa de 

freqüência de 2.4 a 2.5 GHz. O grupo de sinais obtidos das amostras com 

massa óssea normal foi denominado Normais (N), os sinais obtidos das 

amostras com redução de massa óssea foram denominados de Patológicos 

(P). 

 

Tabela 11 - Matriz de confusão da RNA para sinais obtidos na faixa de 2.4 a 2.5 GHz. 

 Daubechies 6 Symlet 4 

 Normais Patológicos Normais Patológicos 

Normais 12 0 12 0 

Patológicos 0 12 0 12 

 

Das 24 amostras utilizadas para o teste, a RNA classificou corretamente 

100% dos sinais nos dois grupos analisados. A Tabela 12 apresenta a matriz 

de confusão do classificador MLP para o grupo de sinais pertencentes a faixa 

de freqüência de 2.4 a 2.6 GHz. 

 

Tabela 12 - Matriz de confusão da RNA para sinais obtidos na faixa de 2.4 a 2.6GHz. 
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 Daubechies Symlet 

 Normais Patológicos Normais Patológicos 

Normais 12 0 12 2 

Patológicos 0 12 0 10 

 

No segundo grupo, a RNA classificou com 100% de acertos os sinais 

representados pela Wavelet Daubechies 6. Enquanto os sinais cujos 

coeficientes foram extraídos com a Wavelet Symlet foram classificados pela 

RNA com 91.66% de acertos, pois duas das amostras consideradas 

patológicas foram classificadas como normais. 

Comparando os dois classificadores, pode-se verificar que a RNA 

apresentou um desempenho melhor que o KNN. Os sinais analisados podem 

ser considerados como sendo linearmente separável, esta condição justifica os 

100% de acertos da RNA, porém, mesmo com esta linearidade, o KNN obteve 

uma taxa de acerto menor, com 70.83% de sinais classificados corretamente, 

embora este seja considerado um classificador simples, de fácil implementação 

e com resultados satisfatórios. 

6.5. Síntese do Capítulo 

O sexto capítulo desta dissertação descreveu a metodologia aplicada 

para o processo de classificação dos sinais analisados. Para isto, descreve-se 

o processo de aquisição dos sinais por meio das antenas de microfita e 

extração das características por meio da Transformada Wavelet, que gerou 

coeficientes aplicados na etapa de classificação. Em seguida, apresentou-se os 

métodos utilizados para o reconhecimento de padrões e classificação dos 

sinais, o KNN e a RNA, apresentando os resultados obtidos com esses 

classificadores. A seguir serão abordadas as conclusões e principais 

contribuições desta dissertação. 
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Capítulo VIICapítulo VIICapítulo VIICapítulo VII    

7. Conclusões e Trabalhos Futuros7. Conclusões e Trabalhos Futuros7. Conclusões e Trabalhos Futuros7. Conclusões e Trabalhos Futuros    

 Após os resultados discutidos no Capítulo seis, neste Capítulo 

apresentam-se as considerações finais sobre o trabalho desenvolvido nesta 

dissertação e as propostas para continuidade desta pesquisa. 

7.1. Considerações finais 

 Com o aumento da expectativa de vida de homens e mulheres, crescem 

também o número de pessoas que desenvolvem as chamadas doenças 

Osteometabólicas. Essas doenças caracterizam-se pelo baixo nível de 

calcificação do tecido ósseo e conseqüentemente redução desta massa, 

ocasionando fraturas e outras lesões que podem provocar a perda da 

locomoção. 

Essa alta estimativa tem despertado o interesse dos pesquisadores em 

desenvolver métodos capazes de avaliar e diagnosticar essas patologias antes 

do seu estágio mais avançado. Assim, esta dissertação propôs o 

desenvolvimento de uma técnica capaz de avaliar o nível de massa do tecido 

ósseo. Para isso, utilizamos radiações do tipo não-ionizante, técnicas de 

processamento de sinais e reconhecimento de padrões. 

Como justificado no conteúdo deste trabalho, para realizar os 

experimentos foram utilizados materiais químicos e ossos bovinos. Para aplicar 

a radiação não-ionizante sobre as amostras, confeccionamos uma estrutura de 

antenas em linhas de microfita com freqüência de ressonância em 2.4GHz, 

essa freqüência, como explicado anteriormente, é liberada pela Anatel para 

experimentos médicos, científicos e industriais. Com este método, através das 

ondas refletidas, conseguimos avaliar o nível de atenuação em dB no tecido 

ósseo com diferentes níveis de massa. Essas atenuações nos forneceram 

informações para a aplicação de técnicas de processamento de sinais e 

posteriormente reconhecimento de padrões, classificando as amostras em dois 
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grupos distintos: ossos com nível de massa óssea normal e ossos com massa 

óssea reduzida. 

Os experimentos foram realizados em duas faixas de freqüência 

diferentes, uma de 2.4 a 2.5 GHZ e outra de 2.4 a 2.6 GHz, pois foi possível 

verificar que os sinais obtidos das amostras com baixa massa óssea 

encontravam-se concentrados próximo de 2.6 GHz.  

A metodologia aplicada para a extração de características dos sinais 

mostrou a eficiência da Transformada Wavelet no processamento desses tipos 

de sinais. Os seus coeficientes, gerados pela decomposição da Wavelet de 

Daubechies 6 e Symlet 4, foram aplicadas como vetores de entrada no método 

de reconhecimento de padrões. Para a etapa de classificação, dois métodos 

foram utilizados: o KNN e a RNA. Com os experimentos, comprovou-se a 

eficiência desses métodos no processo de classificação. Os testes com o KNN 

foram realizados variando o número de k nas duas faixas de freqüências, o 

melhor resultado obtido foi na faixa de 2.4 a 2.5 GHz, com uma classificação 

correta em 70% das amostras. Os testes com a aplicação da RNA do tipo 

perceptron de multicamadas foram realizados variando o número de neurônios 

na camada oculta, a rede que obteve melhor resultado com menor tempo de 

processamento foi com 20 neurônios nesta camada, obteve-se uma 

classificação correta em 100% das amostras, o que comprova a eficiência do 

método. 

7.2. Contribuições 

Entre as contribuições dessa dissertação, pode-se destacar: 

• As ondas eletromagnéticas não-ionizantes na faixa de freqüência 

de 2.4 a 2.5 GHz são capazes de avaliar o nível de atenuação no 

tecido ósseo; 

• Ferramentas matemáticas, como a Transformada Wavelet, são 

eficientes no processo de extração de características relevantes 

desse tipo de sinal; 

• Técnicas de reconhecimento de padrões baseada em modelos 

estatísticos (KNN) e aprendizagem (RNA) são eficientes na 
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classificação dos sinais obtidos por meio de ondas 

eletromagnéticas, classificando de forma satisfatória os dois 

grupos de sinais propostos. 

7.3. Trabalhos futuros 

 Como continuidade desta pesquisa, propomos inicialmente que novos 

experimentos sejam realizados com tecido humano. Propomos também a 

utilização famílias wavelet ou distintas, como a de Morlet e Haar, como também 

a aplicação de outra ferramenta matemática para a extração de características 

dos sinais. Como método de classificação, novos métodos de reconhecimento 

de padrões baseados também em estatística e aprendizagem podem ser 

aplicados, como a Máquina Vetor de Suporte (SVM). 
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