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Resumo 

A visão é um dos cinco sentidos do corpo humano e, em crianças, é responsável por 

até 80% da percepção do mundo ao redor. Estudos revelam que 50% das crianças com 

múltiplas deficiências possuem alguma deficiência visual, sendo que 4% de todas as 

crianças são diagnosticadas com estrabismo. O estrabismo é uma deficiência ocular 

associada à capacidade de movimentação dos olhos, caracterizada por qualquer desvio 

no alinhamento ocular perfeito. Além do aspecto estético, a criança pode relatar “vista 

embaçada ou dupla”. Problemas oftalmológicos não diagnosticados corretamente são 

motivos de muitos abandonos da escola. O Ministério da Educação do Brasil aponta as 

deficiências visuais como um grande desafio aos educadores de crianças, 

principalmente no processo de alfabetização.  

O exame oftalmológico tradicional para diagnóstico do estrabismo pode ser 

realizado induzindo os movimentos oculares através de instruções do médico ao 

paciente. Esse procedimento pode ser reproduzido com auxílio computacional através 

da análise de imagens capturadas em vídeo. Este trabalho apresenta uma proposta de 

sistema de teleoftalmologia para auxiliar profissionais da saúde no diagnóstico a 

distância de deficiências visuais associadas à capacidade motora dos olhos, como o 

estrabismo. Espera-se através deste trabalho contribuir diretamente para a melhoria dos 

índices do aprendizado escolar infantil, permitindo melhores condições de diagnóstico 

e, consequentemente, acompanhamento do aluno. 

 

Palavras-chave: Diagnóstico de Deficiências Oculomotoras, Estrabismo Infantil, 

Teleoftalmologia, Transformada de Hough, Detecção de Padrões por Haar-like, 

Processamento Digital de Imagens, 



 

 

 

 

Abstract 

The vision is one of the five senses of the human body and, in children is 

responsible for up to 80% of the perception of world around. Studies show that 50% of 

children with multiple disabilities have some visual impairment, and 4% of all children 

are diagnosed with strabismus. The strabismus is an eye disability associated with 

handling capacity of the eye, defined as any deviation from perfect ocular alignment. 

Besides of aesthetic aspect, the child may report “blurred or double vision”. 

Ophthalmological cases not diagnosed correctly are reasons for many school 

abandonments. The Ministry of Education of Brazil points to the visually impaired as a 

challenge to the educators of children, particularly in literacy process.  

The traditional eye examination for diagnosis of strabismus can be accomplished by 

inducing the eye movements through the doctor’s instructions to the patient. This 

procedure can be played through the computer aided analysis of images captured on 

video. This paper presents a proposal for distributed system to assist health 

professionals in remote diagnosis of visual impairment associated with motor abilities 

of the eye, such as strabismus. It is hoped through this proposal to contribute improving 

the rates of school learning for children, allowing better diagnosis and, consequently, 

the student accompaniment. 

 

Keywords: Diagnosis of Oculomotor Impairments, Infatile Strabismus, 

Teleophthalmology, Hough Transform, Pattern Detection with Haar-Like Features, 

Digital Image Processing. 
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1. Introdução 

A visão é um dos cinco sentidos que permite aos seres vivos dotados de órgãos 

adequados aprimorarem a percepção do mundo. Seu direcionamento a determinada 

imagem indica o despendimento de atenção àquela cena. Dessa forma, devido ao avanço 

dos computadores, o olhar pode ser usado como dispositivo de entrada para interação 

homem-máquina. Como dispositivo, o olhar enriquece o diálogo, permitindo interação 

com a máquina não apenas como meio de requisitar ações, mas também como 

instrumento de retorno, indicando atenção à determinada região no campo visual 

(YARBUS, 1967). No caminho inverso, também os sistemas computacionais podem 

auxiliar o diagnóstico de disfunções oftálmicas. 

Como pioneiro, em 1879, o francês Louis Émile Javal observou que a leitura não 

envolve um movimento suave dos olhos ao longo do texto, como até então se pensava, 

mas trata-se de uma série de curtas paradas (fixações) e sacadas. O cérebro, na verdade, 

combina imagens capturadas pelos olhos através de fixações. Em 1901, Raymond 

Dodge e Thomas S. Cline juntos desenvolveram a primeira técnica de rastreamento dos 

olhos registrando a reflexão de feixes de luz sobre a córnea em chapas fotográficas. 

Miles Tinker aprimorou em 1931 a técnica fotográfica para captura dos movimentos dos 

olhos de leitores, variando em seu experimento o tamanho das letras, fonte e formatação 

de página. As análises com câmeras de vídeo (motion picture cameras) foram 

introduzidas nesses estudos em 1947 por Paul Fitts. Em seu livro publicado em 1967, o 

psicólogo Alfred L. Yarbus afirmou que o direcionamento de um olhar depende tanto de 

fatores visuais estimulantes quanto dos objetivos prévios do observador. 

O início das pesquisas voltadas a detecção do olhar como parte dos estudos de 

Interação Homem-Computador (IHC) data da década de 1980. Com a proliferação dos 

computadores pessoais, pesquisadores buscavam enriquecer as relações de IHC e 

também possibilitar a inclusão digital de deficientes físicos (HUTCHINSON, et al., 

1989) analisando em tempo real suas reações. O rastreamento do olhar tem sido usado 

nos estudos de IHC para aperfeiçoamento das interfaces de usuário, sendo que os 

demais avanços foram modestos (JACOB, et al., 2003).  

Estimar a direção do olhar de um ser humano pode ser uma tarefa auxiliada por 

instrumentos eletrônicos intrusivos ou não intrusivos. Essa classificação é referente ao 

contato do aparelho com a pele ou olho de quem está sendo observado. Os 

equipamentos intrusivos podem provocar certo desconforto e restringir o seu tempo de 

utilização, além de, tipicamente, serem mais caros pela necessidade de câmeras com 

foco automático e diodos emissores de luz infravermelha para detecção da pupila 

através de reflexão (MORETTO, 2004). Naqueles que são não intrusivos, a detecção é 

processada através de técnicas baseadas em visão computacional sobre imagens 

capturadas da face ou dos olhos. O sistema não intrusivo desenvolvido por Helton 

Peixoto (PEIXOTO, 2010) utiliza como hardware para captura das imagens uma 
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webcam sem leds de qualquer natureza ou controle da luminosidade ambiente, 

estimando a direção do olhar de uma pessoa em um determinado momento capturado 

em uma foto digital.  

Segundo dados do Ministério da Educação divulgados em 2007, o aprendizado de 

crianças com baixa ou nenhuma visão é um grande desafio aos professores do Ensino 

Básico. Considerando que 80% das informações do mundo adquiridas pelas crianças 

são através dos olhos, Agneta Rydberg et al. (RYDBERG, et al., 1999) afirma que essa 

deficiência visual ocorre em 50% das crianças com múltiplas deficiências, 

estabelecendo uma relação entre o grau de comprometimento da visão e as dificuldades 

cognitivas. O comprometimento crônico ou a perda da visão muitas vezes decorre de 

outros casos oftalmológicos que não foram tratados adequadamente por falta de 

conhecimento ou diagnóstico preciso e em tempo. Por exemplo, o estrabismo atinge 

cerca de 4% de todas as crianças e, se não tratado até os oito anos de idade, pode levar à 

cegueira. 

O estrabismo é definido na oftalmologia como a presença de qualquer tipo de 

desalinhamento no movimento conjugado perfeito dos olhos. Esse desalinhamento pode 

ser “latente”, quando ocorre na visão binocular, ou seja, ambos os olhos miram o 

mesmo alvo de interesse, ou pode ser “manifesto” (caso só diagnosticado pela 

observação de um olho, ou seja, quando o outro olho está obstruído). As consequências 

dessa anomalia são o desconforto visual causado pela visão dupla (pois não há 

convergência entre as imagens de ambos os olhos) e alguma forma de constrangimento 

estético, que é mais provável na fase infantil, além da já citada possibilidade de 

cegueira.  

No entanto, o exame de estrabismo só é realizado por médico oftalmologista e são 

poucos os profissionais capacitados nessa área comparando com a demanda existente. 

Nesse caso, o fator que limita a expansão do acesso ao exame é a mão de obra 

qualificada. Outros serviços médicos que envolvem equipamentos caros ou quando há 

poucos profissionais capacitados a executá-los também limitam o acesso à população. 

Em torno desse cenário foi criado o conceito de “telemedicina”, que propõe o aumento 

da eficácia dos centros médicos especializados, provendo acesso remoto às 

comunidades das quais estão distantes. Essa abordagem permite maior aproveitamento 

dos equipamentos e profissionais especializados, e ao mesmo tempo oferece igual 

acesso à população em geral. 

Este trabalho de dissertação apresenta a proposta de um sistema baseado na 

telemedicina de interação híbrida com o objetivo de prover à população sem acesso a 

médicos oftalmologistas a realização do exame diagnóstico de estrabismo infantil, 

através da coleta de dados por equipamento portátil de captura inteligente de imagens. 

Os dados coletados correspondem a imagens da região dos olhos do paciente e serão 

remetidos a médicos especialistas situados em central de diagnóstico remoto. Os dados 

entregues são acompanhados de prévia análise automática em um servidor de 

rastreamento da movimentação ocular. Na análise automática, o sistema deverá rastrear 

a posição dos olhos em todas as imagens coletadas e, de acordo com as leis da 

oftalmologia, sugerir diagnóstico de estrabismo ao médico. Apenas o profissional 
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capacitado poderá confirmar ou negar a sugestão, finalizando, com base nos dados 

originais e análise automática, o real resultado do exame. 

A interação assíncrona híbrida do sistema tem sua parte síncrona na etapa de captura 

inteligente, onde os dados coletados são resumidos a região dos olhos em tempo real, e 

a parte assíncrona corresponde às análises automática e profissional médica das 

movimentações oculares. Ambas as etapas são construídas sobre os algoritmos da visão 

computacional para identificação de padrões e objetos, resultando num produto que 

oferece modernização e avanço para a oftalmologia e suporte à educação infantil.  

 Motivação 1.1.

Os avanços nos serviços de medicina têm sido alcançados ao custo de equipamentos 

e mão de obra cada vez mais cara e mais especializada. Enquanto não é interessante 

retroceder tais avanços pelos motivos equivocados. Em um país com dimensões 

continentais como o Brasil, a telemedicina está sendo apresentada como uma solução 

para diminuir ou mesmo resolver esse problema. A proposta trazida por essa 

metodologia é dispor acesso remoto às comunidades distantes dos centros médicos 

especializados aos serviços providos nesses centros. 

A teleoftalmologia é uma nova área dentro da telemedicina e promissora, pois 

diversos exames oftalmológicos se baseiam na análise de imagens. Essa análise pode ser 

também provida por sistemas computacionais utilizando algoritmos de visão 

computacional para a realização de exames de estrabismo infantil, por exemplo. O 

estrabismo é uma deficiência oculomotora que atinge cerca de 4% de todas as crianças, 

e se não tratado até os oito anos de idade pode causar cegueira. 

A motivação para esta dissertação é reunir os conceitos biomédicos e tecnológicos a 

fim de modernizar e ampliar o atendimento e diagnóstico do estrabismo infantil, 

permitindo o correto tratamento à criança em idade escolar que se queixa de “visão 

dupla” e pode estar apresentando baixo rendimento escolar. 

 Objetivos 1.2.

O trabalho desenvolvido ao longo desta dissertação associa conceitos da 

teleoftalmologia de interação assíncrona para diagnóstico remoto e segunda opinião, à 

teoria de processamento de imagens digitais da visão computacional, para a 

modernização dos processos de diagnóstico da oftalmologia clínica em casos de 

estrabismo infantil em áreas distantes dos centros médicos devidamente equipados em 

material e pessoal capacitado. 

Como objetivo principal temos o desenvolvimento de um sistema de teleoftalmologia 

baseado na construção de um sistema computacional distribuído para auxílio ao pré-

diagnóstico a distância de disfunções oculomotoras, especialmente em pacientes da 

pediatria. Especificamente, o sistema deve realizar a captura em vídeo da movimentação 

dos olhos (seguindo o padrão do exame oftalmológico clínico), analisar tais dados 

coletados pelos métodos medicinais adequados, e encaminhar a sugestão de laudo, 

juntamente com todos os anexos que embasaram a análise, a um centro de diagnósticos 
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remoto, composto por corpo médico capacitado para avaliar os resultados 

informatizados e emitir segunda opinião. 

Finalmente, , o trabalho apresentará pesquisa bibliográfica nas recentes publicações 

científicas da telemedicina, visão computacional com o objetivo de rastreamento do 

olhar e da oftalmologia. Essa pesquisa deverá atingir um ponto de convergência entre o 

andamento das três linhas de pesquisa citadas. 

 Estrutura do trabalho 1.3.

Este trabalho fundamenta seus alicerces nas áreas do processamento de imagens 

digitais e da oftalmologia clínica. Por essa razão, inicialmente é necessário apresentar os 

conceitos básicos dessas duas áreas e uma breve discussão sobre as pesquisas recentes 

ou mais citadas relacionadas a este trabalho. Feita essa contextualização, o sistema 

proposto pode ser detalhado em projeto e experimentos. Este trabalho apresenta 

estrutura como descrito a seguir: 

Capítulo 2: neste capítulo é apresentada a revisão bibliográfica de trabalhos que 

motivaram este ou que de alguma forma se assemelham em qualquer das áreas em que 

se fundamenta. O objetivo é elucidar questionamentos relativos à contribuição trazida 

por este trabalho. 

Capítulo 3: neste capítulo serão apresentados alguns fundamentos da oftalmologia 

clínica, tais como uma breve descrição da fisiologia do olho humano, atividade 

muscular relativa aos movimentos individuais e conjugados dos olhos e procedimentos 

para a realização dos exames clínicos tradicionais para o diagnóstico do estrabismo.  

Capítulo 4: neste capítulo há a exposição geral da fundamentação teórica do 

processamento de imagens digitais em termos matemáticos e computacionais. São 

apresentadas aplicações de transformadas matemáticas em imagens extraindo 

descritores e identificando padrões, além dos algoritmos mais difundidos entre os 

pesquisadores para aplicação computacional de tais transformadas.  

Capítulo 5: neste capítulo o enfoque é dado ao sistema proposto. Essa proposição é 

resultado da organização e análise dos conceitos e ideias apresentados nos capítulos 

anteriores. Contém o detalhamento e defesa das escolhas feitas no projeto, 

confrontando-as com o exposto conceitualmente. 

Capítulo 6: neste capítulo são apresentados alguns experimentos como prova de 

conceito da apresentação feita no capítulo anterior. Os experimentos foram divididos em 

duas baterias para validar individualmente a competência de cada parte do trabalho.  

Capítulo 7: neste último capítulo são apresentadas as conclusões refletidas com base 

nos objetivos pretendidos e resultados alcançados. Também aqui, serão apresentadas 

sugestões de trabalhos futuros.  



 

 

2. Estado da Arte 

Sistemas de rastreamento do olhar podem ser classificados quanto ao contato com a 

pele ou olhos do usuário em intrusivo e não intrusivo, em que fazem ou não, 

respectivamente, contato físico com o usuário. Os intrusivos possuem a liberdade de 

fazer marcações nos olhos (óculos), realizar leituras das atividades nervosas do olho 

(EOG) ou simplesmente observar os olhos de seu usuário à distâncias fixadas por 

instrumentos como, por exemplo, capacetes. De maneira que, aqueles que são não 

intrusivos, normalmente utilizam equipamentos como câmeras especiais e leds 

infravermelhos para diminuir a variação nos cenários submetidos à captura das imagens. 

Desta forma, são necessários algoritmos mais robustos capazes de diferenciar qual parte 

da imagem faz parte do cenário principal e do plano de fundo; discernir um rosto; ou 

ainda, identificar partes da face humana, como os olhos. 

A detecção dos olhos e o rastreamento dos seus movimentos é uma rica área em 

pesquisa no campo da visão computacional. São vários os modelos matemáticos e 

métodos de processamento de imagens pesquisados que tentam aumentar a precisão do 

diagnóstico e, simultaneamente, diminuir o tempo necessário para execução da tarefa. 

Um dos motivos dessa busca é o processamento online, possibilitando a captura de cada 

movimento realizado.  

Todavia, o sistema apresentado neste trabalho utiliza a captura da movimentação 

ocular apenas como uma de suas etapas, seguindo após a análise oftalmológica. Este 

tipo de arquitetura é descrita como modo assíncrono de análise por teleoftalmologia. 

Trabalhos nessa última área de pesquisa serão discutidos neste capítulo. juntamente com 

outros relativos ao rastreamento não intrusivo dos olhos. 

 Rastreamento não intrusivo dos olhos 2.1.

O rastreamento dos olhos realizado de forma não intrusiva implica em não haver 

contato físico com o usuário. Dessa forma é necessário utilizar outras técnicas de 

mapeamento de imagens. As pesquisas de (EBISAWA, 1998) em reflexão de raios 

infravermelhos na córnea, de (BAGCI, et al., 2004) em detecção de padrões e de 

(PEIXOTO, 2010) com redes neurais backpropagation são exemplos de métodos 

tradicionais no rastreamento não intrusivo.  

Nesta seção são apresentadas discussões sobre alguns trabalhos que utilizam o 

mesmo método (em total ou em parte) de rastreamento utilizado neste trabalho, ou seja, 

não intrusivo baseado em padrões através da transformada de Hough para círculos.  
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 Non-intrusive eye-gaze direction  tracking using color 2.1.1.

segmentation and Hough transform  (LIANG, et al., 2007) 

O trabalho desenvolvido por David Liang e Lim Houi da Universidade da Malásia 

tem como objetivo o rastreamento dos olhos em imagens gravadas de vídeo. Os autores 

utilizam uma câmera de captura comum em ambiente controlado, não tratando questões 

de iluminação, plano de fundo ou variação no posicionamento do rosto frente à câmera. 

O processo é dividido em quatro etapas: aquisição das imagens, detecção da face e dos 

olhos, detecção da pupila e classificação da direção do olhar. 

Uma vez que o dado de entrada do sistema é um vídeo, cada quadro (frame) deve ser 

separado em imagens em memória para processamento individual, um após outro. Cada 

imagem então é submetida à detecção da face por segmentação de cor da pele. O 

procedimento é realizado através da aplicação de máscaras baseadas no modelo de cores 

YCbCr. Os componentes Cb e Cr são os responsáveis pelas informações de tonalidades 

fora da escala de cinza. Extraída a face, eles consideram a estimativa que as 

informações dos olhos estejam contidas na segunda quarta-parte vertical da imagem. 

Aplicando novamente uma máscara de maneira semelhante a anterior, os olhos são 

marcados como a região com maior densidade de pixels, eliminando sobrancelhas, 

cabelo, e outras características não desejáveis. 

Isolada a região do olho, a aplicação da transformada de Hough para círculos permite 

a localização do centro da pupila. Os autores relatam a possibilidade da ocorrência de 

erros causados por falhas no procedimento de detecção de bordas (pré-requisito da 

transformada de Hough). Isso pode ocorrer pela presença de outras formas arredondadas 

(além dos olhos) na imagem ou ainda pela interferência dos cílios sobre o olho. A falha 

é minimizada comparando o resultado obtido com três anteriores. Por fim, a 

classificação da direção do olhar se baseia na comparação da coordenada obtida da 

pupila com a coordenada da pupila quando o olhar fixo à frente (paralelo ao chão). A 

diferença entre as coordenadas é confrontada com um modelo quadrado dividido em 

nove partes iguais. A parte central é destinada a classificação do olhar à frente. As 

demais oito partes são medidas com base no raio da pupila. 

Os resultados relatam uma precisão de 91,15% na detecção da pupila analisando 730 

imagens. E quanto à classificação do olhar, uma precisão de 86,39%. Esses resultados 

escondem que, apesar de bons, foram obtidos com um método de classificação simples. 

A utilização de filtros de Kalman poderia melhorar essa marca. Outro fator negativo do 

trabalho é a utilização apenas de vídeos gravados, não sendo capaz de processar em 

tempo real. Ainda assim é válido por demonstrar as vantagens e fraquezas da aplicação 

da transformada de Hough para círculos onde, apesar de eficiente, confunde-se na 

detecção quando há obstáculos (como os cílios) ou outras formas circulares presentes na 

imagem. 
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 Real-time non-intrusive eye tracking for human-computer 2.1.2.

interaction (TUNHUA, et al., 2010) 

Um sistema não intrusivo para rastreamento dos olhos tolerante a movimentos da 

cabeça do usuário é apresentado no artigo publicado por Wu Tunhua, et al. O sistema de 

tempo real tem como objetivo calcular a velocidade e trajetória dos olhos em ambiente 

controlado e de plano de fundo padronizado. A aquisição das imagens é realizada por 

uma câmera posicionada abaixo da face à distância aproximada de 50 cm e em ângulo 

menor ou igual a 45° configurada em resolução de 640x480 pixels.  

O método de rastreamento dos olhos inicia usando o algoritmo Camshift e a 

tonalidade da pele do usuário. Em seguida, o nariz é localizado através de um detector 

em cascata treinado pelo algoritmo AdaBoost e pelo algoritmo de fluxo óptico de 

Lucas-Kanade. Finalmente, os olhos são localizados pelo cálculo do gradiente da 

transformada de Hough para círculos. Como o rastreamento do movimento dos olhos 

será baseado na posição das narinas, não é necessário localizar ambos os olhos, sendo a 

opção padrão o olho esquerdo, e o direito apenas quando não encontrado (rosto em 

perfil à esquerda). Tendo ambas as localizações das narinas e dos olhos, é possível 

calcular a trajetória e velocidade dos movimentos dos olhos. 

O algoritmo Camshift utilizado é uma variação do algoritmo Mean-Shift onde a 

janela de busca não é fixa e pode ser escalonada durante o processo de rastreamento. A 

complexidade do algoritmo é muito baixa e facilita as aplicações de tempo real. A 

janela de busca inicial e distribuição interna de cores de referência são muito 

importantes para esse algoritmo. Portanto, para garantir a precisão da distribuição de 

cores, um detector de faces em cascata baseado em AdaBoost foi aplicado para extrair a 

região da face no início do processamento e a distribuição de cores calculada apenas na 

região da face. 

Para localizar as narinas, os autores utilizaram uma combinação do algoritmo de 

Lucas-Kanade após a aplicação de um detector baseado em AdaBoost para localizar o 

nariz. Isolado o nariz, é necessário determinar a localização das narinas. Esse 

procedimento é realizado binarizando a imagem e, em seguida, encontrado o centro de 

massa das regiões destacadas. Tendo essa localização, o algoritmo de Lucas-Kanade é 

capaz de rastrear os cantos do nariz. 

Os resultados apresentados nesse trabalho demonstram a rapidez do sistema 

proposto. Foram submetidos a teste 25 quadros, sendo que 06 falharam. O rastreamento 

da face atingiu marca de 133 quadros/segundo e o rastreamento das narinas atingiu 148 

quadros/segundo. O tempo de execução foi dividido em 36% para o rastreamento de 

face e narinas e o restante para a execução do gradiente da transformada de Hough para 

círculos. 

 Non-intrusive infrared-free eye tracking method (KUNKA, et al., 2.1.3.

2009) 

O método mais comum entre os sistemas de rastreamento dos olhos de forma não 

intrusiva utiliza emissores de raios infravermelhos que refletem no olho do usuário 
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demarcando a pupila. Esse método se baseia no fato de que, à luz visível, apenas a 

esclera reflete toda a luz emitida sobre o olho. Porém, quando os raios são 

infravermelhos, tanto a esclera quanto a íris refletem os raios, menos a pupila. De forma 

que, quando submetido a essa frequência de luz, apenas a pupila fica destacada, 

facilitando a demarcação da região dos olhos, visto que devido ao tamanho da pupila 

sua demarcação fornece um ponto preciso para o centro do olho. A direção do olhar é 

calculada por estimativa baseada nas reflexões dos raios emitidos por quatro pontos de 

infravermelho 

No entanto, rastreadores que não utilizam tais raios se baseiam na detecção do piscar 

involuntário dos olhos, por exemplo, como o trabalho realizado por Bartosz Kunka e 

Bozena Kostek. A teoria parte do princípio que durante a piscada involuntária 

provavelmente os quadros serão iguais, exceto pelas pálpebras. Esse método possui 

precisão de 95,3% e atinge 30 quadros/segundo utilizando um webcam qualquer. Wang  

apresenta em (WANG, et al., 2003) um algoritmo baseado na imagem capturada de 

apenas um olho. O algoritmo une duas diferentes representações do olho (em forma 

elíptica e esférica) e observa que a distância entre um canto do olho e o centro dele é a 

mesma distância do outro canto do olho ao seu centro. De forma que, sobrepondo da 

única forma correta as duas representações, é possível determinar a direção do olhar 

baseado na reta normal em relação ao olho. 

Os autores utilizaram para a detecção da face um detector de objetos Haar em 

cascata. Após isso, os olhos são detectados através da transformada de Hough para 

círculos. E os cantos dos olhos são localizados pela observação da variação de 

tonalidades presente no olho. Ou seja, a imagem do olho possui variações bruscas de 

tonalidades entre a pele, a esclera e a íris. Se for percebida uma região com essas 

características de variação de tonalidades, é concluído que se trata do olho, sendo os 

cantos o limite da variação de tons. 

Algumas contribuições importantes são ressaltadas pelos autores. A primeira delas é 

o alcance do sucesso de uma aplicação que teve como plataforma apenas um notebook 

comum, sem a necessidade de nenhum hardware extra. Outra, a liberdade de 

movimento permitida ao usuário, uma vez que a aplicação foi capaz de realizar os 

rastreamentos mesmo com variações de rotação e inclinação. Contudo, a precisão da 

detecção principalmente no canto interior precisa melhorar.  

 Telemedicina e diagnóstico de disfunções oculares 2.2.

Enquanto o avanço da medicina tem exigido máquinas cada vez mais caras e 

profissionais mais especializados, ninguém quer reduzir a qualidade dos serviços 

médicos, de forma que a única alternativa é aumentar a eficiência desses recursos. Isso 

significa centralizar as máquinas em clínicas altamente especializadas e garantir que o 

tempo de espera seja nulo ou mínimo por parte do paciente (MAKRIS, et al., 1998). 

Telemedicina é a oferta de serviços ligados aos cuidados com a saúde, nos casos em 

que a distância é um fator crítico. Um conceito mais abrangente também inclui os 

processos colaborativos de compartilhamento de informações e educativo dos 
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profissionais envolvidos. Existem três formas de interação através de sistemas de 

telemedicina: a forma síncrona ou interativa (sistemas de tempo real), assíncrona e a 

híbrida. A seguir serão discutidos alguns trabalhos semelhantes a esta dissertação. 

 Reabilitação auditiva por meio da Telemedicina para a melhoria 2.2.1.

das políticas públicas no Brasil (PENTEADO, et al., 2011) 

O trabalho desenvolvido pelos pesquisadores da Faculdade de Medicina da USP 

teve como objetivo analisar a adoção da telemedicina como agente facilitador na 

expansão do alcance do projeto de reabilitação auditiva, que conta com financiamento 

federal. Só em 2007, aproximadamente R$ 146 milhões foram investidos somente em 

próteses auditivas acústicas e 140 são os centros credenciados junto ao Sistema Único 

de Saúde. 

Apesar de ser gratuito para os pacientes, ainda há queixas relativas à satisfação do 

uso das ISADs (Individual Sound Amplification Device – dispositivo de amplificação de 

som individual). Interessados neste tópico, os pesquisadores da USP agruparam os 

principais motivos em um diagrama causa-efeito, destacando os seguintes pontos: os 

pacientes reclamavam da dificuldade de ir diariamente à clínica; os profissionais 

pareciam sempre estar com pressa durante o atendimento ao paciente; relatos de 

dificuldade operacional dos aparelhos e falta de treinamento, resultado em 

procedimentos não padronizados. 

Desta forma, a telemedicina foi identificada como uma política para melhoria ou 

mesmo solução dos problemas levantados na pesquisa. Motivados nesse pensamento, 

um trabalho pioneiro foi desenvolvido para provimento remoto de treinamento e ajuste 

dos ISADs entre as cidades de São Paulo (unidade especializada) e Pouso Alegre e 

Campinas (unidades remotas). 

Na Portaria Nº 402 do Ministério da Saúde (fevereiro de 2010), ficou estabelecido o 

Programa Telessaúde Brasil, o qual organiza, através de telemedicina, ampliação de 

treinamentos e fortalecimento das políticas de saúde familiar. Assim, a telemedicina 

contribui para que um terapeuta altamente especializado no processo da fala e audição 

esteja “presente” em áreas remotas sem restrições geográficas ou temporais. 

Apesar de o trabalho descrito ter seu foco na interação remota apenas para 

treinamento, e não para troca de dados e ação conjunta para diagnósticos, a contribuição 

é útil em trazer dados recentes sobre a adoção e avanço dos investimentos desse recurso 

tecnológico no Brasil, citando a criação de portarias específicas e valores orçamentários. 

 Teleoftalmologia como auxílio diagnóstico nas doenças 2.2.2.

infecciosas e inflamatórias oculares (FINAMOR, et al., 2005) 

A pesquisa desenvolvida pelo Departamento de Informática em Saúde da UNIFESP 

avaliou a eficácia da teleoftalmologia como auxílio diagnóstico em doenças oculares de 

natureza infecciosa ou inflamatória, bem como os principais fatores limitantes para a 

realização e conclusão de consultoria em oftalmologia.  

Através de um método assíncrono, 233 imagens (retinografias e/ou exames de 

biomicroscopia) de 87 pacientes foram digitalizadas e armazenadas em CD-ROM para 
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posterior análise por dois consultores situados remotamente, observados por um terceiro 

(chamado de “padrão ouro”) que tinha conhecimento completo sobre os casos 

apresentados. A disponibilização das imagens foi concedida após aprovação de 

protocolo pelo comitê de ética em pesquisa da UNIFESP. 

O relato trazido pelos pesquisadores defende a utilização do método assíncrono 

(captura e posterior análise) como “forma mais eficiente”, visto que imagens estáticas 

apresentam maior qualidade e resolução que imagens em movimento transmitidas 

online. Além de não exigir presença simultânea de todas as partes envolvidas. 

Com base nas imagens coletadas, os consultores em local remoto tiveram de 

responder um questionário diagnóstico sobre os casos ali apresentados. Os motivos que 

mais dificultaram o trabalho de ambos foram a falta de dados clínicos, falta de exames 

laboratoriais e má qualidade da foto. Segundo Baruffaldi (BARUFFALDI, et al., 2002), 

os principais fatores que afetam a telemedicina são a falta ou baixa qualidade das 

informações recebidas do local primário. De acordo com a Declaração de Tel Aviv 

(DeclaracaoTelAviv), o médico teleconsultado não deve responder se não obtiver 

suficiente informação do paciente ou mesmo do médico local para que possa dar uma 

opinião bem fundamentada. 

De acordo com os pesquisadores, os resultados foram satisfatórios e demostram a 

eficácia da teleoftalmologia assíncrona como forma de diagnóstico de doenças oculares 

inflamatórias e infecciosas. A concordância diagnóstica entre os dois consultores e o 

padrão ouro foi de 73,5%, sendo que, em média, em 9,2% dos casos não foi possível 

indicar sugestão de tratamento. 

 CATRA: Interactive Measuring and Modeling of Cataracts 2.2.3.

(PAMPLONA, et al., 2011) 

Baseando-se num modelo de colaboração entre paciente e médico, e de valorização 

da subjetividade das sensações do paciente, o sistema móvel de diagnóstico CATRA 

tem como objetivo indicar a provável ocorrência de um caso de catarata. Essa é uma 

doença degenerativa e a principal causa dos casos de cegueira evitável no mundo. O 

diferencial desse trabalho é permitir ao público em geral uma compreensão significativa 

de sua condição visual. 

Sabendo que a catarata é causada pelo aparecimento de uma região turva no 

cristalino, o método proposto por esses pesquisadores compara um bom caminho 

percorrido pela luz até a retina com um caminho atenuado pela catarata. A principal 

contribuição do trabalho está em, através do uso da “dispersão para frente”
*
, computar 

mapas quantitativos de opacidade, atenuação, contraste e a função de dispersão de ponto 

(PSF) da catarata. 

As pequenas variações na atenuação (1%), contraste (3%) e PSF (3%) indicam a 

consistência da nova técnica. Os experimentos de validação orientados ao usuário 

atestaram a precisão do método (máximo de         em tamanho,     da área da 

                                                
* N.T. forward scattering 



11 

 

 

pupila), a abordagem de “dispersão para frente” (atenuação estimada em      ), 

mecanismo de controle do olhar do projeto ótico (máximo de         em posição, 

     do diâmetro da pupila) e a estabilidade da projeção foveal em idosos 

precocemente afetados pela catarata. 

Mas o CATRA está limitado pela capacidade do usuário em atender às orientações 

solicitadas a ele. Se a catarata está avançada e cobre todo o cristalino, o julgamento 

perceptível está comprometido e a técnica não funcionará bem. Outros fatores que 

podem influenciar são a variação de tamanho da pupila e deficiências na retina. Fatores 

estes, que poderiam ser contornados com a realização de uma triagem. 

Vários oftalmologistas acompanharam e experimentaram o projeto, e a opinião geral 

reforça que as medidas quantitativas confiáveis para catarata já são úteis para propósitos 

de triagem. 

 



 

 

3. Visão Humana – Fisiologia do 

Movimento Ocular 

De maneira simplória, a visão é responsável por 20 por cento das sensações do ser 

humano. Porém, em detalhamento maior é possível perceber que é um sentido 

extremamente complexo composto de captadores, transmissores, lentes, sensores e 

agentes de movimentação. Nesta seção serão introduzidos conceitos fundamentais da 

oftalmologia relacionados a este trabalho, assim como os métodos clínicos 

tradicionalmente utilizados no diagnóstico do estrabismo. 

 Fisiologia do olho 3.1.

O olho é um órgão par, situado em cada uma das órbitas, no nível que separa o 

crâneo da face. Sua função básica é captar a luz originada nos objetos que nos cercam, 

fazendo-a ser focalizada no plano posterior do globo, sendo transformada em impulsos 

elétricos, transmitidos pelo nervo óptico e vias ópticas, até os centros visuais cerebrais. 

Nestes centros, se dá a percepção visual, com o reconhecimento da imagem e 

localização do objeto focalizado (GlossarioSBO). Um esquema simplificado das 

principais partes do olho é apresentado na Figura 1. 

 

Figura 1 - Fisiologia simplificada do olho humano. (Fonte: site da American Academy 

of Ophthalmology) 

O trato uveal é composto pela íris, pelo corpo ciliar e pela coroide. É a camada 

vascular do olho e é protegida pela córnea e pela esclerótica. A íris é uma extensão 

anterior ao cristalino, contígua com a superfície anterior das lentes, dividindo a câmara 

anterior da posterior. É a íris que controla a quantidade de luz que penetra o olho 

passando pela pupila através de constrições e dilatações do músculo dilatador. 

O cristalino é uma lente biconvexa responsável por orientar a luz captada pela pupila 

à reflexão na retina. Esta última é uma lâmina de tecido neural, fina, semitransparente e 

com múltiplas camadas. Nela estão contidos os cones e bastonetes, receptores de cor e 

intensidade de luz, respectivamente. A retina é a responsável pela transformação de luz 

em informação ao cérebro.  
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Seis músculos extraoculares controlam o movimento de cada um dos olhos: quatro 

retos e dois oblíquos. Os quatro músculos retos são designados de acordo com sua 

inserção na esclerótica nas superfícies média, lateral, inferior e superior do olho. A 

principal ação dos músculos respectivamente é, portanto, adução, abdução, depressão e 

elevação do globo. Com o olho na posição principal, os músculos retos verticais fazem 

um ângulo de 23 graus com o eixo óptico. Os dois músculos oblíquos controlam, em 

primeiro lugar, os movimentos torcionais, e em uma extensão menor, os movimentos 

ascendentes e descendentes do globo. 

 Oculomotricidade e o estrabismo 3.2.

Sob condições visuais binoculares normais, a imagem do objeto considerado atinge 

simultaneamente a fóvea de cada olho (fixação bifoveal) e os meridianos retineanos 

verticais estão, em ambos, alinhados. Qualquer desvio do alinhamento ocular perfeito é 

chamado de “estrabismo”. O erro no alinhamento pode ser em qualquer direção – para 

dentro, para fora, para cima ou para baixo. O grau do desvio é o ângulo pelo qual o olho 

desviado estiver mal alinhado. O estrabismo presente em condições visuais binoculares 

é o estrabismo manifesto ou heretropia. Um desvio presente apenas por oclusão de um 

dos olhos é chamado de estrabismo latente ou heteroforia. 

Cada um dos seis músculos extraoculares tem a função de posicionar o olho em 

torno de três eixos. A ação primária do músculo é o principal efeito na rotação do olho. 

Os efeitos menores são chamados secundários ou terciários. A ação exata de cada 

músculo depende da direção do olho no espaço. Os músculos retos laterais e mediais 

aduzem e abduzem o olho, respectivamente, com uma leve elevação ou torsão. Os 

músculos oblíquos e retos verticais têm funções torcionais de rotação vertical. Em 

termos gerais, os músculos retos verticais são os elevadores e depressores principais do 

olho, e os oblíquos estão, na maioria das vezes, envolvidos com o posicionamento 

torcional. O efeito vertical dos músculos retos superior e inferior é maior quando o olho 

estiver abduzido. O efeito vertical dos oblíquos é maior quando o olho estiver aduzido. 

A posição do olho é determinada pela posição de equilíbrio conseguida pela força de 

tração de todos os seis músculos extraoculares. Os olhos estão na posição primária do 

olhar quando a cabeça e o olho estiverem alinhados com o objetivo de interesse. Ao 

mover o olho em outra direção de observação, o músculo antagônico se contrai para 

atrair o olho naquela direção e o músculo contrário relaxa. O campo de ação do músculo 

é a direção do olhar na qual aquele músculo exerce sua grande força de contração.  

Músculos Sinérgicos e Antagonistas (Lei de Sherrington) 

Os músculos sinergistas são aqueles que possuem o mesmo campo de ação. 

Portanto, a observação vertical, os músculos oblíquo inferior e reto superior são 

sinergistas no movimento do olho para cima. Os músculos sinergistas em uma função 

podem ser antagônicos para outro. Por exemplo, os músculos reto superior e oblíquo 

inferior são antagônicos na torsão, o reto superior causando intorsão e o oblíquo inferior 

causando extorsão. Os músculos extraoculares, como os músculos esqueléticos, 

mostram a inervação recíproca com músculos antagonistas (Lei de Sherrington). 

Portanto, em dextroversão (olhar à direita), os músculos reto lateral esquerdo e o medial 
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direito estão inibidos enquanto o músculo reto medial esquerdo e o lateral direito estão 

estimulados. 

Músculos Conjugados (Lei de Hering) 

Para os movimentos de ambos os olhos na mesma direção, os músculos agonistas 

correspondentes recebem inervação equivalente (Lei de Hering). O par de músculos 

agonistas com a mesma ação primária é chamado de par unido. Os músculos reto lateral 

direito e reto medial esquerdo são um par unido pelo olhar fixo à direita. Os músculos 

reto inferior direito e o oblíquo superior esquerdo são os pares unidos para o olhar para 

baixo e para direita. A Tabela 1 relaciona as combinações desses músculos unidos. 

Tabela 1 - Músculos conjugados em posição cardinal do olhar 

Olhos para cima à direita RSD e OIE 

Olhos para cima à esquerda RSE e OID 

Olhos à direita RLD e RME 

Olhos à esquerda RLE e RMD 

Olhos para baixo e à direita RID e OSE 

Olhos para baixo e à esquerda RIE e OSD 

 

Alterações sensoriais no estrabismo 

Dos sete aos oito anos de idade, o cérebro desenvolve a resposta para a visão 

binocular anormal que pouco provavelmente ocorre se o início do estrabismo for tardio. 

Essas alterações incluem diplopia, supressão, correspondência retineana anômala e 

fixação excêntrica. 

Se o estrabismo estiver presente, cada fóvea recebe uma imagem diferente. O objeto 

de imagem sobre as duas fóveas é visto na mesma direção do espaço. Esse processo de 

localização de objetos separados espacialmente para a mesma posição é chamado de 

confusão visual. O objeto visto por uma das fóveas é imaginado mais à frente, enquanto 

que a imagem periférica do mesmo objeto no ouro olho localiza-se em alguma outra 

direção. Portanto, o mesmo objeto é visto em dois lugares (diplopia). 

A experiência visual anormal prolongada em crianças abaixo de sete anos pode levar 

à ambliopia (acuidade visual reduzida na ausência de problema orgânico detectado em 

um olho). Os dois contextos clínicos nos quais a ambliopia ocorre são estrabismo e 

alguma outra desordem que causa imagem retineana borrada em um ou ambos os olhos. 

No estrabismo, o olho usado habitualmente para fixação retém acuidade normal e o olho 

não-dominante desenvolve visão decrescente (ambliopia). Se a alternância espontânea 

da fixação estiver presente, ambliopia não se desenvolve. A supressão e a ambliopia são 
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processos diferentes. A ambliopia está presente quando o olho afetado for examinado 

sozinho. A supressão ocorre sob condições binoculares e é um processo no qual o 

cérebro “ignora” uma porção da imagem recebida pelo olho desviado de forma que o 

paciente evite a diplopia. Esse defeito no campo visual é denominado como um 

escotoma facultativo, uma vez que não há déficit visual, que pode ser demonstrado 

quando o olho supressor for examinado sozinho. 

 Exames clínicos tradicionais para diagnóstico de estrabismo  3.3.

O estrabismo está presente em cerca de 4% das crianças (VAUGHAN, et al., 1997). 

O tratamento deve ser iniciado tão logo o diagnóstico seja feito, de forma a alcançar 

uma acuidade visual e uma função binocular melhores possíveis. Não há estrabismo que 

se cure sozinho. Dessa forma, alguns exames clínicos são utilizados para diagnóstico de 

casos de estrabismo. Alguns são mais direcionados à análise individual de cada olho, 

enquanto outros observam a relação de movimento segundo a Lei de Hering. Abaixo 

citamos alguns exames relativos ao estrabismo. 

Exame de acuidade visual 

Cada olho é avaliado quanto à acuidade visual por si mesmo, desde que o teste 

binocular não revele visão precária em um olho. Para muitas crianças, pode ser possível 

apenas estabelecer que um olho esteja apto a seguir o movimento do objeto. O objeto 

deve ser pequeno e interessante à atenção da criança. A fixação é descrita como sendo 

normal se estiver centralizada (fovealmente), fixada e mantida enquanto o olho segue o 

movimento do objeto. Uma técnica para medir quantitativamente a acuidade visual em 

crianças pequenas é observação preferencial por escolha forçada. 

Por volta dos quatro anos, muitas crianças entenderão o quadro de Snellen “E” 

(Figura 2) e o teste de reconhecimento HOTV (similar ao teste com letras de Snellen, 

porém utilizando as letras “H”, “O”, “T” e “V”). Por volta dos 5 a 6 anos, a maioria das 

crianças poderá responder o teste com letras de acuidade visual de Snellen. 

Exame para determinação do ângulo do estrabismo 

Este exame é tradicionalmente realizado pela oclusão de um dos olhos 

alternadamente, acompanhado do uso de um prisma junto ao olho descoberto. Os testes 

consistem em quatro partes: teste de oclusão, teste de desoclusão, teste de oclusão 

alternado e prisma mais teste de oclusão. A Figura 3 traz uma breve ilustração desse 

exame. 

A. Teste de oclusão – quando o examinador observa um olho, um oclusor é 

colocado em frente ao outro olho para bloquear sua visão de objeto. Se o olho 

observado se move para continuar a fixação, não foi fixado previamente 

objeto e um desvio manifesto (estrabismo) se apresenta. A direção do 

movimento revela a direção do desvio.  
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Figura 2 - Representação do quadro de Snellen "E" 

B. Teste de desoclusão – quando o oclusor é removido do olho seguindo do teste 

de oclusão, o olho emergente sob a oclusão é observado. Se a posição do olho 

se altera, a interrupção da visão binocular permite seu desvio e a heteroforia 

estará presente. A direção do movimento corretor mostra o tipo de 

heteroforia. 

C. Teste de oclusão alternado – a oclusão é colocada alternadamente em frente 

ao primeiro olho e, então, para o outro. Isso revela o desvio total (heterotropia 

mais heteroforia também se apresenta). 

D. Prisma mais teste de oclusão – para medir quantitativamente o desvio, uma 

força crescente de prisma é colocada em frente a um ou de ambos os olhos até 

que haja neutralização do movimento do olho no teste de oclusão alternada.  

 

Exame de dução (rotação monocular) 

Com um olho coberto, o outro olho segue um movimento de luz em todas as direções 

do olhar. Qualquer diminuição da rotação indica enfraquecimento do campo de ação 

daquele músculo. 
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Olhos alinhados (mantidos em posição por fusão) Posição do olho sob oclusão na ortoforia 

 
 

Posição do olho sob oclusão na esoforia Posição do olho sob oclusão na exoforia 

Figura 3 - Teste de oclusão. O paciente é direcionado para olhar um objeto no nível de 

6cm de distância do olho (VAUGHAN, et al., 1997). 

Exame de versão (movimento binocular conjugado) 

A lei de Hering estabelece que os músculos conjugados recebem estímulos iguais 

durante qualquer movimento ocular conjugado. As versões são testadas quando os olhos 

seguem uma luz em nove posições de diagnóstico: primária – para frente; secundária – 

direita (dextroversão), esquerda (levoversão), para cima (sursunversão), para baixo 

(deorsunversão); e terciária – infralevoversão, supralevoversão, supradextroversão e 

infradextroversão. A rotação aparente de um olho relativa ao outro é notada como 

hiperação ou hipoação. A fixação em um campo de ação de um músculo par ético 

resulta em hiperação do músculo conjugado, desde que uma grande inervação seja 

requerida para contração dos músculos. Inversamente, a fixação pelo olho normal 

conduzirá a uma ação menor do músculo par ético.  

Exame de movimentos disjuntivos de convergência 

A convergência é um processo ativo com uma força voluntária ou componente 

involuntário. Como os olhos seguem a aproximação de um objeto, estes devem voltar 

para dentro de modo a manter o alinhamento dos eixos visuais como o objeto de 

interesse. Para testar a convergência, um pequeno objeto ou fonte de luz é trazido 

vagarosamente em direção à ponta do nariz. A atenção do paciente é dirigida para o 

objeto. A convergência normalmente pode ser mantida até que o objeto esteja próximo à 

ponta do nariz. Um valor numérico real é colocado sobre a convergência através da 

medição da distância da ponta do nariz àquela dos olhos quando se separam. Esse ponto 

é chamado de ponto máximo de convergência e o valor de até 5 cm é considerado como 

um limite dentro da normalidade. 

O valor da acomodação da convergência (médica CA/A) é um caminho quantitativo 

na relação da convergência à acomodação. A convergência acomodativa é obtida pela 

visão de um objeto acomodativo. O resultado normalmente é expresso como prisma 

dioptrias de convergência por dioptria acomodação. O valor do CA/A é eficaz como 
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uma ferramenta de pesquisa para investigações adicionais para clarear essa relação e 

que contribui significativamente para nosso entendimento e, portanto, para o tratamento 

da esotropia acomodativa – particularmente é utilizada nos mióticos e bifocais, como 

descrito anteriormente. 

No sistema desenvolvido nesta dissertação foram adaptadas aplicações do exame de 

acuidade visual e versão através da indução ao movimento binocular por exibição de 

imagens estrategicamente posicionadas. 

 



 

 

4. Processamento Digital de Imagens 

A Visão Computacional é uma subárea de pesquisa dentro do Processamento Digital 

de Imagens voltada para o estudo dos processos de automação de análise de imagens e 

tomada de decisão. Ou seja, tem o objetivo de capacitar máquinas a reconhecer padrões 

de imagens e reagir a situações após realizar análise sobre os dados coletados. 

Nesse sentido, é possível desenvolver algoritmos capazes de capturar imagens, 

reconhecer padrões identificando objetos previamente conhecidos e descritos e rastrear 

o posicionamento desses objetos. Um dos algoritmos mais utilizados quanto à detecção 

facial é o proposto por Viola e Jones (VIOLA, et al., 2004). Esse método baseia-se na 

identificação por características (features), que por sua vez, fundamenta-se na wavelet 

de Haar. O método de Viola e Jones tem como um dos pontos fortes o tempo de 

execução constante e taxas de desempenho satisfatórias mesmo sobre vídeos (“tempo 

real”). 

A ideia de rastreamento e identificação proposta pela Visão Computacional 

identifica-se bem com o exame clínico e diagnóstico médico de doenças baseadas na 

movimentação dos olhos, por exemplo. O estrabismo é uma doença relacionada a 

deficiência na musculatura externa dos olhos, incapacitando sua movimentação 

síncrona. A movimentação assíncrona dos olhos não permite a correta formação da 

imagem na retina, causando a chamada “visão dupla” (diplopia) ou mesmo perda da 

visão binocular. 

Neste capítulo, será abordada a fundamentação matemática que dá suporte a este 

trabalho no reconhecimento de padrões de imagens (isto é, rastreamento dos olhos) e 

também uma breve explanação sobre as bibliotecas de programação utilizadas no 

desenvolvimento do sistema apresentado nesta dissertação. 

 Processamento de imagens 4.1.

O interesse em métodos de processamento digital de imagens provém de duas áreas 

principais de aplicação: melhora das informações visuais para a interpretação humana e 

processamento de dados de imagens para armazenamento, transmissão e representação 

(GONZALEZ, et al., 2010). Uma imagem pode ser definida como uma função 

bidimensional       , em que   e   são coordenadas espaciais, e a amplitude   é 

chamada de intensidade ou nível de cinza da imagem para qualquer par de coordenadas 

     . 

O processamento digital de imagens, por assim se chamar, envolve hardware, 

software e fundamentos teóricos atuando conjuntamente entre si em várias etapas como 

representado na Figura 4. A aquisição da imagem é o primeiro passo desse processo, e é 

cumprido através de sensores de imageamento e digitalização. Geralmente, o produto 

adquirido necessita passar alguma forma de pré-processamento para redimensionar, 

realçar cores ou bordas ou ainda comprimir os dados.  
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Figura 4 – Passos fundamentais em processamento de imagens digitais (GONZALEZ, 

et al., 2010) – com adaptações do autor para melhor leitura 

As etapas mais sensíveis e de maior investimento são a descrição e reconhecimento 

e interpretação da imagem. Uma vez que uma representação da imagem já foi 

preparada, sua análise pode resultar em uma nova imagem ou em um resultado 

numérico, por exemplo, a análise de intensidades. 

As etapas de descrição e interpretação são detalhadas nas próximas seções deste 

mesmo capítulo desta dissertação. A seguir, uma breve apresentação das funções de 

conversão para tons de cinza, suavização, detecção de bordas, binarização e inversão 

LUT realizadas no pré-processamento do sistema desenvolvido neste trabalho. 

Conversão para tons de cinza 

Uma imagem capturada pela maioria dos equipamentos comuns de hoje em dia é 

representada pelo padrão de cores RGB. Esse padrão representa uma imagem pela 

composição de três canais de 8 bits cada. Para os propósitos de rastreamento desta 

dissertação, esse padrão de cores, além de retardar a velocidade de processamento pela 

quantidade de dados, também pode provocar falsos positivos na detecção de bordas. 

Assim, é realizada uma conversão do padrão de cores para a representação em escala de 

cinza, onde há somente um canal de 8 bits. A transformação se dá segundo a equação  

                                                            , (4.1) 

onde         é o ponto da nova imagem em escala de cinza, e           ,            

e            são os respectivos valores dos canais vermelho, verde e azul da imagem 

original em RGB. 

Suavização 

A suavização de pixels é uma técnica simples de compressão de imagens baseada em 

operações por vizinhança, em que os valores da imagem resultado são obtidos pela 

média de uma região     da imagem original, que de acordo com (GONZALEZ, et al., 

2010), é definida pela equação 
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 (4.2) 

onde, cada novo pixel        da região     é obtido pelo produto entre o somatório de 

cada pixel       , sendo   e   cada linha e coluna da região    ; e um filtro espacial de 

tamanho     e todos os coeficientes são 
 

  
.  Na codificação do sistema desenvolvido 

nesta dissertação, o filtro foi a matriz 

[
   
   
   

]. 

Detecção de bordas 

Desde que uma borda é definida por uma mudança no nível de cinza, pode-se 

detectar mudanças na intensidade usando as derivadas de primeira ou de segunda 

ordem. A ferramenta ideal para encontrar a intensidade e a direção da borda na posição 

      de uma imagem  , é o gradiente, denotado por   , e definido como 

   [
  

  
]  

[
 
 
 
  

  
  

  ]
 
 
 
 (4.3) 

Para a detecção de bordas do sistema desenvolvido nesta dissertação foi utilizada o 

operador de Sobel, que é definido pelas equações  

   
  

  
                         (4.4) 

e  

   
  

  
                          

(4.5) 

onde os  s são valores de intensidade, definidos na matriz de implementação para 

Sobel, respectivamente como 

[
    
    
    

] e [
      
   
   

]. 

Binarização 

O processo de binarização (ou thresholding) tem por objetivo diminuir a quantidade 

de dados contidos na imagem atuando como um filtro passa alta. Assim, os pixels com 

intensidade inferior a um limiar serão ignorados e considerados como 0s. A binarização, 

no contexto deste trabalho, diminui a quantidade de informação a ser processada no 

rastreamento das posições dos olhos. 

 Transformadas wavelets 4.2.

Apesar de a Transformada Discreta de Fourier ser a transformada mais difundida no 

processamento digital de imagens, seu domínio abrange apenas o espaço-frequência. 
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Como seu espectro permanece relativamente estável ao longo do tempo, é uma 

transformada própria para sinais estacionários. Logo, para tratar de sinais não 

estacionários é necessário recorrer a outras transformadas. 

Em 1946, Dennis Gabor adaptou a transformada de Fourier para analisar uma 

pequena seção do sinal em um determinado tempo. A essa amostra, chamou janela do 

sinal; criou assim, a Transformada de Fourier de Tempo Curto (STFT) ou Janelada, a 

fim de analisar conjuntamente as frequências e o comportamento temporal. Porém, de 

acordo com o princípio da incerteza de Heisenberg, “não se pode obter a localização 

precisa simultaneamente no domínio do tempo e da frequência”.  

A transformada Wavelet usa a técnica das janelas, porém, com resoluções variáveis 

em cada ponto de decomposição. Assim, ao invés de regiões tempo-frequência, são 

utilizadas regiões tempo-escala. A ideia de escalas está relacionada ao 

dimensionamento das janelas, sendo tomadas várias “visões” de um mesmo sinal, 

dizendo-se que “é possível ver tanto as florestas quanto as árvores”. 

A transformada Wavelet é dada pela expressão 

           √| |∫      (
   

 
)

 

  

    (4.6) 

onde      é a Wavelet mãe, isto é, com base nela é que serão realizadas as 

decomposições do sinal em escalas. Quando aplicada a sinais discretos – como as 

imagens – a Wavelet poder ser escrita na forma da expressão (4.7). No entanto, 

geralmente escolhe-se     , para que se tenha uma amostragem da frequência 

chamada de amostragem diádica e      é escolhido para a amostragem temporal, 

também diádica, resultando na expressão (4.8) (OLIVEIRA, 2007). 

        
 

√| |
 (

   

 
) (4.7) 

        √   (     ) (4.8) 

No caso da Wavelet mãe, o termo “mãe” vem do fato de que funções com diferentes 

tamanhos são usadas no processo da transformada e todas são originadas de uma 

Wavelet principal, ou seja, a Wavelet mãe (GRAPS, 1995). Com base nesta função e na 

função escala, é possível envolver o tema da análise multi-resolução. Segundo 

Castleman (CASTLEMAN, 1996), essa é uma estratégia de processamento de sinais 

onde é utilizado um conjunto de filtros especializados em extrair as informações de 

sinal, como as frequências nele presentes e a localização das mesmas em função do 

tempo de duração do sinal, em diferentes resoluções. 

As funções de escala      e as Wavelets,      dizem-se ortogonais por respeitarem a 

condição expressa em (4.9) em que,     corresponde ao parâmetro de escala da 

função e     corresponde à translação de      em relação à função de escala e à 

Wavelet primária (mãe) dadas por          . Dessa forma, pode-se dizer que a 

análise multi-resolução através de Wavelets em tempo discreto corresponde a sucessivas 
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passagens de filtros passa-faixa decompondo os sinais a cada passo em aproximação e 

detalhe. 

∫                   
 

  

 (4.9) 

A Figura 5 demonstra uma decomposição em dois níveis, utilizando uma imagem 

inicial com escala de      , sendo   linhas e   colunas. A imagem original e suas 

aproximações correspondem às áreas mais claras da figura; as demais são funções de 

detalhes da imagem. A parte (c) da Figura 5 representa uma nova decomposição do 

nível anterior (b), de forma que a imagem original pode ser comprimida a uma razão de 
 

 
. A Figura 6 mostra a análise multi-resolução de uma imagem onde no canto superior 

esquerdo é possível ver a imagem original; nas demais áreas, o refinamento. 

 

Figura 5 – Decomposição Wavelet em dois níveis de uma imagem. 

 

Figura 6 - Análise multi-resolução de uma imagem 

A Transformada Rápida de Fourier (FFT – algoritmo para computação da TDF) e a 

Transformada Discreta Wavelet (TDW) são ambas operações lineares que geram uma 

estrutura de dados que contém       segmentos de vários tamanhos, usualmente 

preenchendo e transformando um vetor diferente de tamanho   . Além disso, 

matematicamente, a matriz da transformação inversa de ambas as funções, pode ser 

vista como a transposta da original (GRAPS, 1995). 
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As Wavelets têm gerado enorme interesse dos cientistas, resultando no 

desenvolvimento de aplicações nas mais diversas áreas como: visão computacional 

(WANG, et al.), compressão de imagens (BHATIA, et al.), filtragem de sinais  

(VIMAL, et al., 2009), otimização de sistemas  (PINTO, et al., 2009) e diversas outras. 

De forma geral, a grande vantagem do uso desta transformada é a possibilidade de 

aplicá-la a sinais não estacionários, o que permite o estudo do comportamento local das 

funções não só no domínio da frequência como também no domínio tempo-escala. 

 Wavelet de Haar 4.2.1.

O caso mais simples conhecido de uma wavelet é a Transformada de Haar. Proposta 

em 1909 por Alfréd Haar, essa transformada é um caso especial da wavelet de 

Daubechies, e também é conhecida como “D2”. Haar utilizou essas funções para dar um 

exemplo de um sistema ortonormal contável para o espaço de funções integráveis 

quadráticas no espaço   dos números reais. 

A função wavelet-mãe      da wavelet de Haar pode ser descrita como 

      {

        

  
 

 
     

                

 (4.10) 

e sua função de escala      pode ser descrita como 

     {
       
                

 (4.11) 

A principal desvantagem da wavelet de Haar é que ela não é contínua, portanto nem 

diferenciável. Entretanto, esta propriedade também é sua vantagem, pois a torna ideal 

para o monitoramento de transições bruscas num sinal. 

 Método de detecção de objetos baseado em features 4.3.

O processamento de imagens sobre a representação em pixels é conhecidamente 

uma operação custosa. O método proposto por Viola e Jones (VIOLA, et al., 2004) é 

uma adaptação sobre a proposta de Papageorgiou (PAPAGEORGIOU, et al., 1998), 

onde o processamento deveria se dar sobre um conjunto alternativo de características ao 

invés de explorar as intensidades das imagens. Esse método tinha como base a wavelet 

de Haar, e por isso ficou conhecido como “Haar-like features” (ou, em tradução livre 

“método de características à Haar”). A principal vantagem da detecção de imagens 

baseada em features é a capacidade de atuar sobre domínios de conhecimento que são 

difíceis de representar usando um conjunto finito de treinamento. Outra vantagem, 

refere-se a maior velocidade sobre os sistemas baseados em pixels. 

O Haar-like features considera regiões retangulares adjacentes contidas em uma 

“janela de detecção”, soma seus pixels, e então subtrai os somatórios de cada região. 

Esta diferença é utilizada para categorizar uma região segundo as bases da função de 

Haar. A representação dos pixels em forma de somatório de uma região retangular foi 

chamada por Viola e Jones de representação de “integrante da imagem”. Tal forma de 

representação permite o processamento de imagem em tempo constante independente de 
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escala. A integrante da imagem de uma região     contém o somatório dos pixels à 

esquerda e acima, inclusivo: 

        ∑          

         

 (4.12) 

onde         é um pixel da integrante da imagem e          é um pixel da imagem 

original. 

Viola e Jones definem três tipos de fetaures: com 2-retângulos, com 3-retângulos e 

com 4-retângulos. As representações e descrições podem ser vistas na Figura 7 e um 

exemplo de aplicação na Figura 8. Usando as integrantes da imagem qualquer soma 

retangular pode ser computada em quatro referências de matriz. Claramente a diferença 

entre duas somas retangulares pode ser computada em oito referências. Uma vez que 

features de 2-retângulos envolvem somas retangulares adjacentes, elas podem ser 

computadas em seis referências de matriz. Features de 3-retângulos, em oito 

referências, e nove referências para as de 4-retângulos. 

  
 

 
A B C D 

Figura 7 – Representação dos tipos de features de Viola e Jones. O somatório dos pixels 

dentro dos retângulos claros são subtraídos do somatório dos pixels dos retângulos 

cinzas. Representação de feature 2-retângulos em (A) e (B), feature 3-retângulos em (C) 

e feature 4-retângulos em (D). 

 

Figura 8 – Aplicação de duas features 2-retângulos para detecção dos olhos. Viola e 

Jones consideraram que a região dos olhos é mais escura que a bochecha e que a ponte 

entre nariz e testa é mais clara que cada olho. 

No entanto, a abordagem de classificadores baseados em features a detecção de 

objetos obtém tempo de processamento próximo a 0,7 segundos, isto é, o mesmo que a 

maioria das demais abordagens. De forma que, a grande vantagem do método de Viola e 

Jones é o uso de um conjunto de classificadores AdaBoost em cascata, partindo de 

muitos classificadores simples (ou fracos) até poucos mais complexos. Segundo seus 

autores “o conceito chave é que classificadores impulsionados
*
 menores e, portanto 

                                                
* Livre tradução para o termo em inglês “boosted”. 
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mais eficientes, podem ser construídos para rejeitar muitas das sub-janelas negativas 

enquanto detecta quase todas as instâncias possíveis positivas” (VIOLA, et al., 2004). 

A arquitetura do processo de detecção é a de uma árvore de decisão degenerada 

(Figura 9), e recebe o nome de “cascata”. Um resultado positivo do primeiro 

classificador dispara a avaliação por um segundo classificador que também foi ajustado 

para obter altas taxas de detecção. O resultado positivo também do segundo 

classificador dispara um terceiro, e assim sucessivamente. Caso ocorra um resultado 

negativo em qualquer etapa do processo, a sub janela é imediatamente rejeitada por 

todos os demais estágios. Os estágios na cascata são construídos por classificadores 

treinados usando AdaBoost e então o limiar é ajustado para minimizar falsos negativos. 

 

Figura 9 – Esquema da detecção em cascata. Cada classificador descarta as janelas 

referentes a exemplos negativos com processamento mínimo (VIOLA, et al., 2004). 

Com a detecção em cascata, os experimentos publicados por Viola e Jones 

obtiveram tempo de detecção frontal de faces de 0,067 segundos, correspondente a uma 

possível análise de imagens sequenciais a 15 quadros por segundo. Estes resultados 

habilitam esse método para o processamento em tempo real. 

Detalhes da codificação desse método serão apresentados junto a biblioteca OpenCV 

ainda neste capítulo. 

 Transformada de Hough 4.4.

Criado por Paul Hough em 1962 e generalizado por Richard Duda e Peter Hart 

(HART, et al., 1972) dez anos depois, a Transformada de Hough é um método 

matemático utilizado no processamento digital de imagens para a detecção de instâncias 

imperfeitas de figuras geométricas que podem ser descritas por equações paramétricas 

lineares como as retas. De modo geral, as transformadas trabalham em um domínio 

definido pelos possíveis parâmetros da equação que descreve o ente geométrico em 

questão (PISTORI, 2003). Ela consiste em três passos: 1) um pixel na imagem é 

transformado em uma reta parametrizada; 2) a existência dessa reta na imagem original 

leva ao incremento de um contador associado ao ponto que a originou; 3) os pontos com 

os maiores acumuladores são aqueles que representam as retas mais prováveis na 

imagem original. A transformada não possui inversa e as retas parametrizadas formam o 

Espaço de Hough. 
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Em muitos casos é comum o uso de um detector de bordas como pré-processamento 

para realçar aqueles pixels que podem fazer parte das linhas pretendidas a identificação. 

No entanto, o detector ou mesmo a imagem original podem apresentar imperfeições nos 

pixels contidos nas linhas em relação à reta/círculo/elipse ideais. Neste ponto a 

transformada de Hough encontra destaque, pois agrupa os possíveis candidatos a 

resultado realizando um procedimento de “votação” (ou pontuação) onde aquele que 

obtiver maior pontuação será o resultado mais provavelmente correto.  

O algoritmo da transformada de Hough requer um vetor acumulador cuja dimensão 

corresponde ao número de parâmetros desconhecidos na equação da figura pretendida. 

Por exemplo, o caso mais simples envolve uma reta de equação        onde são 

necessários os parâmetros      . O vetor acumulador guarda evidências da existência 

da linha        no índice  [   ], onde       são quantizações de      , 

respectivamente (SHAPIRO, et al., 2001). Os detalhes da codificação desse método 

serão descritos junto a biblioteca ImageJ ainda neste capítulo. 

A equação        para retas não é viável computacionalmente para linhas 

verticais, visto que os valores para       seriam ilimitados. De forma que   

            é um modelo melhor, onde   é a distância entre a reta e a origem e   é 

o ângulo do vetor que parte da origem ao ponto mais próximo (SHAPIRO, et al., 2001). 

Logo, é possível associar a cada linha da imagem um par       que é único se   

[          , ou se   [           . O plano       também é conhecido como 

Espaço de Hough para o conjunto de retas em duas dimensões. 

A equação                 para o ponto         da imagem corresponde a 

uma senóide no espaço de Hough, que é única para este ponto. Um conjunto de pontos 

que formam uma reta na imagem original produzirá senóides que se cruzam nos 

parâmetros para essa linha (Figura 10). Usando o vetor acumulador  , o procedimento 

de Hough examina cada pixel e seus vizinhos na imagem em busca de bordas. Depois 

que todos os pixels são processados, o vetor é analisado em busca de picos (ou máximos 

locais). Os picos indicam os parâmetros que mais se aproximam de retas na imagem. 

    

(a) (b) (c) (d) 

Figura 10 – Representação da transformada de Hough. (a) imagem original composta 

por dois retângulos; (b) realce de bordas; (c) uma curva no Espaço de Hough para cada 

linha do espaço cartesiano; (d) equalização do histograma da transformada para melhor 

visualização. 

Porém, visto que as linhas identificadas não contém nenhuma informação de 

comprimento – o índice  [   ] contém a soma de quantos pontos/pixels estão na 

mesma linha de parâmetros       –,  é frequente a necessidade de encontrar quais 

pontos pertencem a ela. Por isso, é comum o uso de outro vetor (chamado de PTLIST 
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por Shapiro (SHAPIRO, et al., 2001)) que deverá conter os pontos associados à soma 

acumulada em  . 

Apesar das facilidades da transformada de Hough, seus algoritmos são lentos, 

consomem intensamente a memória e a precisão diminui à medida que a quantidade de 

elipses aumenta em uma imagem (MCLAUGHLIN, 1998). Para diminuir esses 

problemas a Transformada de Hough Randomizada (RHT) foi criada por Lei Xu em 

1989 (XU, et al., 1990). Infelizmente, a RHT torna-se impraticável quando uma figura é 

descrita por equações não lineares de parâmetros, como as elipses (MCLAUGHLIN, 

1998). Mas, em 1998 Robert McLaughlin propôs uma melhoria no algoritmo que 

reduzia elipses a um problema de equações lineares, portanto detectáveis pelo RHT. É 

importante destacar que a diferença entre a transformada de Hough (HT) e o RHT está 

em “como” o histograma que corresponde às linhas da imagem é gerado. 

O RHT inicia com um histograma vazio. Aleatoriamente um par de pixels da 

imagem original é escolhido e tenta-se calcular uma reta que passe por ambos. Se 

encontrada, os parâmetros dessa linha são armazenados como uma entrada no 

histograma. O processo é repetido um número pré-definido de vezes, porém um número 

bem menor do que o total de pares de pixels contidos na imagem original.  

Um círculo é definido pela equação  

                           (4.13) 

onde   e   são as variáveis da equação paramétrica,       as coordenadas do centro do 

círculo, e   é a medida do raio. 

Aplicar o RHT a detecção de círculos requer encontrar o círculo único que passa por 

três pontos. Mesmo sendo não linear para os parâmetros        , Xu (XU, et al., 1990) 

explica como reduzir a um problema linear usando propriedades da geometria dos 

círculos. Logo, a solução do sistema com as três equações não lineares leva a 

identificação do círculo único que passa pelos três pontos. Porém, as elipses são 

definidas pela equação 

                               (4.14) 

com restrição        . Sabendo que este é um problema não linear para os 

parâmetros            , encontrar a elipse única que passa por cinco pontos requer a 

solução do sistema de cinco equações não lineares, o que torna o RHT lento e torna-o 

impraticável (MCLAUGHLIN, 1998). 

Para o RHT ser capaz de detectar elipses é necessário reduzir o problema a um 

sistema de equações lineares. O algoritmo proposto por McLaughlin (MCLAUGHLIN, 

1998) necessita apenas de três pontos iniciais. Sendo a tarefa de detectar elipses através 

do RHT dividida em dois passos: encontrar o centro da elipse e encontrar os demais três 

parâmetros.  
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Figura 11 - Geometria da elipse. o = centro da elipse (MCLAUGHLIN, 1998) 

Dentre os três pontos, dois são utilizados para encontrar o centro da elipse através da 

estimativa da tangente que toca tais pontos pertencentes à elipse – o terceiro ponto é 

utilizado formando par com o primeiro ou segundo ponto para confirmação do centro. 

Dados dois pontos        , deve-se traçar uma reta que passa pelo ponto médio ( ) 

entre os pontos e pela intercessão entre suas tangentes ( ); o centro da elipse pertencerá 

à reta   ̅̅ ̅̅  como representado na Figura 11. 

Em seguida, para encontrar os demais três parâmetros da elipse deve-se translada-la 

para a origem do plano cartesiano, o que leva à simplificação da equação na forma 

               (4.15) 

Substituindo nas coordenadas de três pontos (                         

       ), obtemos o seguinte sistema de equações lineares que resolvido em termos de 

      nos fornece os três parâmetros da elipse restantes: 

[

  
        

 

  
        

 

  
        

 

] [
 
 
 
]  [

 
 
 
] 

 Se a desigualdade         for verdadeira, os parâmetros representam uma 

elipse válida. Caso contrário, isso significa que os três pontos não pertencem à elipse ou 

as tangentes estimadas foram imprecisas. Neste último caso, o trio de pontos deve ser 

descartado, escolhido um novo trio e refeito o procedimento. 

Por fim, McLaughlin sugere a parametrização da elipse na forma              , 

onde         são os raios maior e menor da elipse, respectivamente, e   é o ângulo do 

maior eixo. Em experimentos os pontos representando uma série de elipses foram 

distribuídos mais uniformemente ao longo do espaço de parâmetros. 

 OpenCV 4.5.

A Open Source Computer Vision Library (OpenCV), originalmente desenvolvida 

pela Intel no ano 2000, é uma biblioteca multiplataforma, gratuita para uso acadêmico e 
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comercial. Voltada principalmente para o processamento de imagens em tempo real, só 

na área da Visão Computacional são mais de 350 algoritmos disponíveis. Todas as suas 

funções estão organizadas em oito módulos: core, imgproc, vídeo, calib3d, features2d, 

objdetect, highgui e gpu. Um esquema das funções está representado na Figura 12. 

 

Figura 12 – Visão geral da biblioteca OpenCV com “mais de 500 funções”. (Fonte: 

Willow Garage) 

O módulo core contém as definições básicas das estruturas do OpenCV, como por 

exemplo as estruturas Point, Rectangle e Matrix. Funções fundamentais como Copy, 

Reshape e GetImageROI também pertencem a esse módulo. Outro módulo básico é o 

highgui que se refere ao trato com interfaces de usuário e multimídia. Como parte mais 

diretamente ligada a este trabalho, o módulo objdetect é aquele que contém a 

implementação do algoritmo Haar-feature para detecção de objetos. 

O algoritmo está disponível na função cvHaarDetectObjects (na versão 2.3 da 

OpenCV) e define parâmetros para a imagem a ser processada, o descritor das features 

buscadas, tamanho mínimo da imagem usada no treinamento e fator de escala para 

busca em dimensões variáveis. Para a detecção de olhos há ao todo oito descritores 

diferentes disponíveis no pacote de distribuição da biblioteca. No entanto, apenas dois 

tratam o par de olhos: “haarcascade_mcs_eyepair_big” e 

“haarcascade_mcs_eyepair_small”, divergindo quanto aos tamanhos máximo e mínimo 

dos conjuntos de detecção. Na codificação do sistema desenvolvido, foi utilizado o 

descritor “haarcascade_mcs_eyepair_big”. Os arquivos se encontram no diretório 

“[install_dir]/opencv/data/haarcascades”, sendo [install_dir] o diretório base escolhido 

para a instalação da OpenCV. 

O descritor utilizado “haarcascade_mcs_eyepair_big”, assim como os demais 

descritores apresenta uma estrutura de arquivo “XML” (eXtensible Markup Language), 

definindo valores para as features retangulares. No caso desse descritor foram 

analisados 7.000 casos positivos e 15.000 negativos até chegar ao tamanho mínimo de 

45x11 pixels para uma representação grande do par de olhos. A Figura 13 lista um 
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trecho do arquivo em que são exibidos os parâmetros de um retângulo (em feature 2-

retângulos) e os valores left_val e right_val referem-se ao gradiente de uma forma 

particular segundo a expressão  

                                                                              

 

Figura 13 – Trecho do arquivo “haarcascade_mcs_eyepair_big”. Nota-se a definição de 

tamanho mínimo de 45x11 pixels, os parâmetros dos retângulos das features 2-

retângulos. 

 ImageJ 4.6.

O ImageJ é um programa de processamento de imagens de domínio público de 

iniciativa do National Institute of Health (NIH), que também fornece em seu pacote de 

instalação uma biblioteca com suas funções para o desenvolvimento de sistemas de 

terceiros. Desenvolvido em linguagem JAVA, este programa é multiplataforma e foi 

projetado para aceitar plugins para adicionar novas funcionalidades. Além da expansão 

de funcionalidades através de plugins, também é possível agrupar funções já disponíveis 

através da gravação de macros e assim produzir novos efeitos. Em análises digitais de 

imagens microscópicas, o ImageJ pode ser um poderoso aliado, reconhecendo padrões 

anômalos, realçando o contraste e evidenciando detalhes. A Figura 14 ilustra o 

aplicativo ImageJ em uso. 
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Um dos plugins disponíveis para o ImageJ é uma implementação da transformada de 

Hough para identificação de círculos desenvolvida por Hemerson Pistori (PISTORI, 

2003). O plugin é capaz de fazer a detecção de circunferências em quantidade limitada 

(informando a quantidade máxima) ou ilimitada (através de um threshold). No entanto, 

é necessário que a imagem seja pré-processada a fim de facilitar a execução do 

algoritmo.  

O algoritmo da codificação do plugin inicia lendo as propriedades de largura, altura 

e posicionamento       da imagem a ser processada. Tais parâmetros lidos são a base 

para aplicação da transformada de Hough. Em seguida, é construída uma “lookup table” 

contendo projeções de senos e cossenos para o círculo parametrizado, como pode ser 

visto no trecho de código da Figura 15. De posse desta tabela, cada pixel da imagem é 

processado com base nos valores obtidos em busca de bordas, que são identificadas por 

valores não nulos. O processo de votação verifica se cada ponto      , aplicado aos 

valores da tabela, pertencem à imagem original; caso seja verdade, um ponto é creditado 

na votação, e aquele pixel       é marcado como integrante de um círculo. A 

codificação completa da função pode ser vista na Figura 16. 

  

Figura 14 – À esquerda demonstração do ImageJ. À direita, representação das imagens 

em nível de código do sistema. 
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Figura 15 – Trecho de código para construção da lookup table no plugin de Hough 

 

Figura 16 – Trecho da codificação da Transformada de Hough no plugin para ImageJ 



 

 

5. Um Sistema de Teleoftalmologia 

para Auxílio ao Pré-Diagnóstico de 

Disfunções Oculomotoras 

Neste capítulo será apresentada a proposta central desta dissertação após discussão 

dos trabalhos correlatos e motivadores e apresentados os fundamentos científicos sobre 

os quais o sistema desenvolvido foi baseado. A arquitetura concebida será detalhada em 

nível de seus componentes e subprocessos, descrevendo o fluxo de processamento e as 

transformações aplicadas.  

 Arquitetura do sistema 5.1.

O sistema proposto neste trabalho é definido por dois componentes principais: 

Captura e Análise. Embora haja outros componentes de processamento, subprocessos e 

recursos humanos compondo a arquitetura do sistema, esses desempenham papel de 

apoiadores ao fluxo do processo guiado pelos dois componentes inicialmente citados. 

Uma visão geral da arquitetura está representada na Figura 17. Esses componentes são 

definidos com base no modo de interação híbrido definido na telemedicina, onde a 

captura dos dados é realizada de modo síncrono (isto é, online), porém a análise é 

realizada em momento distinto (assíncrono).  

 

Figura 17 – Arquitetura do sistema vista em componentes 
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Uma vez que a proposta é voltada para o exame de crianças em idade escolar, há 

uma interface apresentada ao usuário em que é possível interagir de tal forma a 

descaracterizar a realização do exame. Tudo acontece como uma brincadeira. Acredita-

se que, assim, a criança possa ter movimentos mais próximos ao seu cotidiano, quando 

poderia perceber algum desconforto visual, caso tenha qualquer tipo de estrabismo. 

Inicialmente, um conjunto de imagens de máscaras é apresentado à criança no centro 

da tela, devendo ela escolher o modelo que mais a atrai. Nesse momento o sistema está 

sendo calibrado, observando o rosto frontalmente e seus olhos voltados ao centro da 

tela. Com essa informação, na fase de análise automática será possível avaliar a posição 

primária dos olhos, logo, este é o primeiro exame. A confirmação da escolha da máscara 

dar-se-á com o registro fotográfico do momento, através do próprio dispositivo 

executando o sistema. A calibração tem como objetivo detectar a região dos olhos e, 

demarcando-a, isolar a região, a fim de gravar em vídeo apenas os olhos e não todo o 

rosto do paciente. 

Após a calibração, é iniciado o processo cíclico de captura. A partir desse momento, 

a criança deverá ser orientada pelo condutor do exame a não mexer a cabeça para não 

escapar do campo de gravação. A partir daí, inicia-se o segundo exame, onde o paciente 

deverá fazer movimentos conjugados com ambos os olhos, seguindo uma ordem 

predefinida. Essa ordem corresponde ao exame de versão, em que os olhos devem 

percorrer as nove posições de diagnóstico. Segundo a lei de Hering, em caso de 

normalidade da capacidade oculomotora os “músculos conjugados dos olhos recebem 

estímulos iguais durante qualquer movimento ocular conjugado”. Os movimentos serão 

induzidos pela apresentação de imagens estrategicamente posicionadas que atraiam o 

olhar das crianças.  

As crianças serão desafiadas a identificar um conjunto de animais que será exibido 

em tela e posicionado estrategicamente nos nove pontos de diagnóstico do exame de 

versão ocular. Para cada animal exibido, a criança deverá dizer em voz alta o nome do 

animal. Essa estratégia permite ao condutor do exame ter certeza que, naquele 

momento, os olhos da criança realmente estão voltados ao que está sendo exibido, 

aumentando as chances de eficácia da análise automática posterior. 

 Etapa de captura e detecção dos olhos 5.1.1.

A detecção inicial da região dos olhos é um marco do processo de calibração e 

marcação da zona de captura da câmera do dispositivo móvel que embarca o módulo de 

detecção online e captura (doravante, “dispositivo móvel”). O sistema define limites de 

tolerância para recuperação de falhas e proteção contra perda do alvo através das 

seguintes constantes do algoritmo e seus valores padrão: 

 FRAMES_ALERTA = 10, 

 FRAMES_FALHA = 50. 

Os valores das constantes são medidos em frames e relacionam-se ao tempo de 

gravação do vídeo onde, por exemplo, o valor de 100 frames equivale a 10 segundos de 

duração, utilizando uma taxa de 10 quadros por segundo. Considerando a mesma taxa 
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de reprodução de quadros para todas as constantes, os tempos são definidos em 01 

segundo de enquadramento perdido para o sistema alertar o condutor do exame a 

realinhar o rosto do paciente à câmera e se, após 05 segundos, o alerta não for 

respondido, a gravação será encerrada. A ocorrência de um alerta interrompe a gravação 

do vídeo, e uma falha (alerta não respondido) leva a finalização da gravação. 

O procedimento de calibração exige que o usuário em exame permaneça durante a 

calibragem com o rosto voltado diretamente para a câmera. Para facilitar o atendimento 

às crianças, durante esse procedimento será exibido um conjunto de máscaras de 

personagens diversos do cotidiano infantil, para que a criança registre uma foto de 

recordação visualizando na tela do dispositivo móvel a máscara escolhida sobreposta na 

imagem de seu rosto. As máscaras do conjunto de imagens serão exibidas uma a uma, 

acompanhando a localização do rosto da criança, até que esta confirme sua escolha. 

Com a escolha uma foto é salva em arquivo, e a zona de captura do vídeo definida de 

acordo com a posição do rosto do paciente. Esse procedimento de marcação tem como 

objetivo diminuir o esforço para detecção da região dos olhos e contribuir para a boa 

qualidade do vídeo do exame. 

Assim, conforme representando pela Figura 18, esta etapa inicia com a imagem 

capturada pela câmera contendo o rosto inteiro do usuário, aplica uma transformação 

sobrepondo uma máscara infantil e encerra detectando a região dos olhos e salvando em 

arquivo para posterior análise.  

  

 

Figura 18 – Representação do procedimento de captura e detecção da região dos olhos 

O procedimento de detecção dos olhos utiliza classificadores Haar baseados em 

features através da função do OpenCV cvHaarDetectObjects, utilizada na versão 2.3 da 

referida biblioteca. Caso a função obtenha sucesso, seu retorno corresponde a um 

retângulo que demarca a região da imagem que contém o padrão procurado. Esse 

mesmo retângulo é usado novamente para recortar a imagem original através das 

funções cvSetImageROI e cvCopy da mesma biblioteca. A imagem recortada contém 

exatamente a região dos olhos detectada pelos classificadores Haar. 
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Figura 19 – Fluxo detalhado do processo de detecção e marcação da região dos olhos 

Dessa forma, é executado um processo cíclico de captura e detecção representado na 

Figura 20. Obedecendo a uma frequência de 10 ciclos por segundo, uma imagem 

capturada pela câmera (cvCaptureFromCAM e cvQueryFrame) é rastreada em busca de 

um par de olhos (detectEyes) e, em caso de sucesso, essa imagem é salva em diretório 

próprio do programa em execução, para posterior análise e, ao fim do exame, compor o 

vídeo que será encaminhado como anexo ao corpo médico.  
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Figura 20– Visão geral do algoritmo de captura de vídeo para exame 

Como controle de tolerância a falhas, as coordenadas da região onde os olhos foram 

detectados são comparadas às da região demarcada para gravação, considerando uma 

tolerância de 20 pixels para mais ou para menos. Caso a diferença ultrapasse os 

limiares, será interpretada uma falha de comportamento, e a repetição desta além do 

valor definido em FRAMES_ALERTA leva à condição de alerta.  

O segundo exame tem início com a conclusão da calibragem e inicia a captura 

continuada de instantâneos (screenshots). O exame trata-se de uma análise das versões 

dos olhos, ou seja, análise das atividades dos músculos conjugados externos dos olhos 

através da observação do movimento ocular. Esse movimento será induzido pela 

exibição de imagens consideradas atrativas ao público em exame. Cada exibição será 

distribuída entre os extremos vertical, horizontal e diagonal da tela (“nove posições de 

diagnóstico”) mais o ponto central. A ordem das imagens testará a aptidão dos músculos 

oculares do paciente em realizar as ações de elevação e depressão, adução e abdução e 

intorsão e extorsão. 

O exame consiste num jogo em que a criança deverá pronunciar o nome dos animais 

exibidos na tela do dispositivo móvel (Figura 21) tão logo a figura seja exibida. O 

tempo de exibição das figuras é controlado pelo condutor do exame, que só deverá 

prosseguir para a figura seguinte após a resposta do paciente.  
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Figura 21 – Exemplos de figuras de animais a serem exibidas para as crianças. Cada 

figura é exibida em uma das nove posições do exame de versão, semelhante à 

disposição acima 

Ao atingir a exibição da última figura do jogo, o arquivo de vídeo é processado a 

partir de todas as capturas instantâneas feitas ao longo do exame, sendo o conjunto de 

instantâneos encaminhado para o módulo de análise e o vídeo para a central de 

diagnóstico remoto. Entretanto, em caso de ocorrência de falha, o arquivo de vídeo 

estará em “quarentena”, aguardando confirmação se possui relevância para análise ou se 

deve ser descartado. 

 Etapa de Análise 5.1.2.

Como descrito no início deste capítulo, o módulo Analisador utiliza os algoritmos de 

visão computacional (por exemplo, o algoritmo de Hough da biblioteca ImageJ) para 

rastrear o posicionamento dos olhos nas imagens coletadas pelo módulo anterior. Assim 

como a biblioteca, este módulo também é escrito em linguagem Java, com base na qual 

se torna multiplataforma. A abordagem de plataforma variável permite maior 

flexibilidade quanto ao ambiente de implantação deste módulo em um servidor de 

aplicações. 

O fluxo de trabalho chega ao Analisador fornecendo os artefatos produzidos pelo 

módulo de Captura para que um pré-diagnóstico seja encaminhado à equipe médica. 

Esse módulo é composto de três componentes que interagem entre si sequencialmente: 

o pré-processamento, o rastreamento aplicando a transformada de Hough e o analisador 

oftalmológico, conforme estão descritos a seguir de acordo com o fluxo representado na 

Figura 22, extraída como destaque da visão geral de arquitetura (Figura 17). 
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Figura 22 – Detalhamento do fluxo de subprocessos no componente de Análise. 

Etapa de pré-processamento 

Cada figura do conjunto fornecido pela etapa de Captura possui representação de 

cores e nível de detalhamento que não são relevantes à etapa de rastreamento. O 

componente de pré-processamento é o responsável por adequar a imagem adquirida aos 

padrões exigidos pelas etapas posteriores. Nesta etapa são aplicados cinco filtros ou 

transformações: conversão para tons de cinza, suavização, detecção de bordas, 

binarização (threshold) e inversão da LUT (Lookup Tables). 

Cada um dos passos de pré-processamento é realizado por chamada a 

funcionalidades disponíveis na biblioteca ImageJ através do comando  

IJ.run (ImagePlus imp, String command, String options) 

em que deve ser informada a imagem sob processamento, e as informações referentes ao 

comando desejado e seus parâmetros necessários. 

O resultado é semelhante ao exibido na Figura 23, uma representação mais simples e 

de maior contraste, que evidencia melhor o contorno da pupila. A pupila do olho foi 

escolhida como referencial para o rastreamento dos olhos por possuir forma circular e 

estar sempre visível quando os olhos fixam um objeto de interesse uma vez que a 

observação é feita frontalmente ao usuário. 

 
 

Figura 23 – Antes e depois do pré-processamento 

Etapa de rastreamento 

Nesta etapa o objetivo está em detectar o ponto central dos olhos. Com base na 

fisiologia ocular, temos que detectar a estrutura circular das pupilas. Para isso vamos 

utilizar a transformada de Hough para círculos, considerando sua capacidade para tal, 

como visto nos capítulos anteriores desta dissertação. Os parâmetros fornecidos na 

utilização da função de Hough são os mesmos da configuração padrão, ou seja, significa 

“encontre até dois círculos com raio variando de 10 a 20 pixels, incrementando a 

medida do raio em dois pixels a cada nova tentativa de identificação”. Conforme 
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experimentos iniciais realizados, essa medida é ideal para retratos frontais do rosto 

obtidos à distância aproximada de 60 centímetros entre a câmera e o alvo, sendo o 

arquivo digital gravado em resolução de 640x480 pixels. 

Para um pré-processamento ter sucesso, observou-se através de experimentos que a 

imagem deve conter apenas as informações estritamente necessárias ao bom 

funcionamento do sistema, bem como a região dos olhos estar bem enquadrada na lente 

de captura. Para simplificação da imagem e melhoria dos resultados, é importante tentar 

homogeneizar os tons da imagem, evitando sombras e reflexos de iluminação ou 

elementos de maquiagem nos olhos. 

O algoritmo é composto por quatro processamentos principais: definição da lookup 

table, transformada de Hough propriamente dita, definição dos pontos centrais com 

maior pontuação e, por fim, a marcação visual desses pontos para visualização. Além do 

código padrão obtido, foi necessário adicionar alguns trechos para armazenamento das 

coordenadas de todos os pontos centrais encontrados em cada imagem processada. É 

importante ressaltar que as coordenadas dos pontos centrais são informadas em ordem 

de maior pontuação para a menor. De forma que, se houver alguma interferência na 

imagem, é possível que os círculos sejam marcados fora do centro da pupila ou dois 

círculos sejam marcados próximos ao mesmo olho.  

Para validar a marcação do centro das pupilas, algumas considerações estatísticas 

acerca da anatomia do rosto humano foram consideradas, juntamente com os parâmetros 

informados como valores mínimo e máximo na função utilizada de Hough: 

 O centro da pupila do olho direito estará horizontalmente no primeiro terço 

de pixels da imagem coletada. Sua coordenada na abscissa estará entre 10 e 

30% da largura total da imagem; 

 O olho esquerdo estará horizontalmente entre 70 e 85% da largura total e 

 No eixo das ordenadas, os pontos centrais de ambos os olhos estará além dos 

40% da altura total, porém inferiores a 80%. 

Se quaisquer das condições acima não forem satisfeitas para ambos os olhos, a 

imagem analisada será ignorada, sendo notificada a mensagem “Coordenadas inválidas 

para o ponto                   ”, sendo cada ponto       resultante da marcação de 

Hough para os olhos direito e esquerdo, respectivamente. A Figura 24 exemplifica 

alguns casos de marcação incorreta do centro das pupilas. 

   

Figura 24 – Erro de marcação do centro da pupila por interferência na imagem. 

Etapa do analisador oftalmológico 

De posse dos pontos centrais mais prováveis eleitos pelo componente de 

rastreamento, é possível iniciar o procedimento de análise com base nas definições da 

oftalmologia. Esses dados serão utilizados na realização de três exames: acuidade 
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visual, ducção e versão. Esses exames foram escolhidos pela viabilidade de realização 

sem que o sistema (que é “não intrusivo”), ou qualquer coisa relacionada a ele, efetue 

qualquer contato físico com o paciente submetido ao exame.  

É importante destacar que a análise só será possível quando a quantidade máxima de 

círculos buscados estiver em sua definição padrão. Ou seja, a análise só será possível 

quando são rastreados exatamente dois círculos, correspondentes a ambos os olhos. 

Caso seja necessário rastrear mais de dois círculos (por ocorrência de erro em alguma 

imagem), os dados relativos às coordenadas dos pontos centrais devem ser informadas 

manualmente. 

A análise quanto à acuidade visual e versão é realizada comparando a variação de 

coordenadas de um olho às do outro em que, de acordo com a lei de Hering, devem ser 

iguais. O procedimento inicia considerando a primeira imagem disponível como o 

estado primário, isto é, aquele em o olhar está fixo a um alvo bem a sua frente. As 

movimentações percebidas nas imagens seguintes são usadas como entrada de dados 

para a medição de um deslocamento na horizontal      e na vertical      para cada 

olho, sempre em relação ao estado primário. A confirmação do movimento ocular 

conjugado deve satisfazer a seguinte igualdade 

         e          

onde,     corresponde à movimentação do olho esquerdo horizontalmente e o    , à 

movimentação do olho direito também horizontalmente. Respectivamente na vertical, o 

mesmo para         . Qualquer igualdade não satisfeita pode denunciar um provável 

caso de estrabismo, que deverá ser classificado de acordo com o motivo que levou à 

desigualdade.  

Quanto à acuidade visual, cada variação de posição dos pontos rastreados será 

confrontada com a posição das imagens exibidas ao paciente durante a realização do 

exame, momento em que o vídeo foi gravado. Caso haja divergência entre a posição dos 

olhos em relação à posição da imagem, também poderá ser denunciado pelo sistema um 

provável caso de estrabismo no paciente.  

Esse confronto também suporta o exame de rotação monocular, em que pode ser 

avaliada a capacidade de contração de cada um dos músculos externos do olho. 

Portanto, em caso de desproporção entre a posição dos olhos e da imagem exibida na 

realização do exame, o sistema poderá denunciar um caso de enfraquecimento do 

campo de ação do músculo associado à posição do olho, que também caracteriza um 

provável estrabismo. 

Ao fim da realização desta análise oftalmológica, um relatório será gerado pelo 

sistema e enviado à central de diagnóstico remoto, tendo em anexo todas as imagens de 

marcação do rastreamento de movimentação ocular e o vídeo original da gravação do 

exame contendo apenas a região dos olhos do paciente. Na central, uma equipe médica 

deverá avaliar o pré-diagnóstico sugerido e confrontar o resultado apresentado com os 

artefatos em anexo ao relatório. 

A robustez do pré-diagnóstico sugerido pelo componente de Análise Oftalmológica 

é incrementada pela tomada de três grupos de coordenadas para cada ponto de 
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diagnóstico, sendo considerado para efeitos de análise o valor médio dos pontos. Essa 

tática aumenta as possibilidades do correto rastreamento da posição dos olhos em que, 

caso o rastreamento haja sido equivocado, tal equívoco seja detectado e corrigido pelo 

valor médio dos demais conjuntos. 

 Etapa de envio de dados e emissão de relatório de pré-5.1.3.

diagnóstico da análise oftalmológica 

Após a conclusão do processo de análise oftalmológica, um relatório é preenchido 

automaticamente e enviado à equipe médica para conclusão do laudo clínico. O 

relatório contém os dados básicos de identificação do paciente, as dez posições de 

diagnóstico com base na média de todas as posições rastreadas e a sugestão de 

diagnóstico. Como anexo, acompanham o relatório: a descrição de todas as posições 

oculares rastreadas, o conjunto de figuras resultante do processo de marcação, o 

conjunto de figuras de diagnóstico original e um arquivo de vídeo para melhor 

visualização do conjunto de figuras original. Um exemplo de relatório é exibido na 

Figura 25. 

 

Figura 25 - Modelo de relatório de pré-diagnóstico 

 



 

 

6. Resultados Experimentais 

Finalmente, a fim de demonstrar a validade da proposta apresentada nesta 

dissertação, duas fases de experimentos foram realizadas sobre o cenário discutido. A 

primeira com o objetivo de avaliar a capacidade básica de rastreamento e análise 

oftalmológica do sistema, e, a segunda tinha como objetivo avaliar especificamente a 

robustez do sistema utilizando modelos reais quanto à detecção da região dos olhos 

durante a captura, e o rastreamento das posições oculares assumidas durante o exame. 

O público-alvo deste trabalho são as equipes de saúde que atendem as longínquas 

comunidades brasileiras e as crianças dessas populações. Por motivos burocráticos 

relativos ao comitê de ética em medicina, não foi possível a realização de testes em 

cenário adequado. Sendo assim, a segunda fase de experimentos foi realizada com os 

próprios idealizadores do projeto. 

Assim como é tratada na oftalmologia, a imagem dos olhos do paciente é espelhada, 

ou seja, sua disposição horizontal está invertida. Logo, a figura que está mais a esquerda 

corresponde ao olho direito e a figura mais a direita corresponde ao olho esquerdo. 

 Primeira fase de experimentos (testes) 6.1.

Os primeiros experimentos utilizaram quatro conjuntos de imagens com dimensões 

180x45 pixels contendo, cada um, nove figuras geométricas circulares que, aos pares, 

representavam as pupilas (Figura 26). Esses círculos foram dispostos em posições que 

representam as nove posições de diagnóstico do exame de versão (Seção 3.3, Exame de 

versão). Cada conjunto de figuras foi utilizado como entrada no processamento do 

componente de Análise e representa um caso oftalmológico de estrabismo em particular, 

nunca havendo acúmulo de mais de uma disfunção. Novamente destaca-se que, o 

objetivo dessa fase é apenas avaliar a capacidade de rastreamento e análise de figuras 

manipuladas em editor de imagens cujas coordenadas e dimensões são previamente 

conhecidas. 

   

   

   

Figura 26 - Primeiro conjunto de figuras da primeira bateria representando as nove 

posições de diagnóstico em um caso de ortoforia. 
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Uma a uma, cada figura passou pelo pré-processamento, em que suas bordas são 

evidenciadas ressaltando a figura circular, e em seguida, à transformada de Hough para 

círculos no plugin do ImageJ. É importante destacar que o plugin sofreu pequenos 

ajustes para melhor armazenamento dos pontos centrais detectados, e um vetor contendo 

todos os pontos vencedores é a saída informada. Os códigos-fontes do sistema e 

modificações do plugin estão disponíveis nos anexos desta dissertação. A Tabela 2 

exibe os resultados obtidos para o primeiro conjunto de entrada e representa um caso de 

ortoforia.  

Tabela 2 – Pontos centrais rastreados no primeiro conjunto de dados da primeira bateria 

Posição Olho direito Olho esquerdo 

Primária (60, 22) (120, 22) 

Supraversão (60, 18) (120, 18) 

Depressão  (60, 25) (120, 25) 

Infralevoversão (80, 25) (140, 25) 

Levoversão (80, 22) (140, 22) 

Supralevoversão (80, 18) (140, 18) 

Supradextroversão (36, 18) (96, 18) 

Dextroversão (36, 22) (96, 22) 

Infradextroversão (36, 25) (96, 25) 

Pode-se perceber que as variações de posição do círculo esquerdo (que representava 

o olho direito) são perfeitamente espelhadas pelas variações do círculo direito (que 

representava o olho esquerdo) em todos os sentidos de contração muscular. Seguindo o 

fluxo do sistema, o conjunto resultante de coordenadas é repassado como entrada para o 

componente de análise oftalmológica. 

Os demais conjuntos representaram casos de heterotropia de acordo com a Tabela 3 

e foram acusados pela disparidade entre os pares    ou    direito e esquerdo dos 

olhos, como mostram as coordenadas rastreadas na mesma tabela. A seguir, a 

identificação de cada anomalia encontrada em cada conjunto de testes. Relembrando 

que, cada conjunto continha apenas uma anomalia.  
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Tabela 3 – Simulação de casos de heterotropia – acusação pela disparidade no    

Posição Olho direito Olho esquerdo         Pré-diagnóstico 

Primária (60, 22) (120, 22) - (caso referência) 

Supraversão (60, 18) (127, 18) (-7, 0) 
Hiperação do oblíquo 
inferior esquerdo 

Dextroversão (43, 22) (120, 22) (-17, 0) 
Hipoação do medial 
esquerdo 

Primária (60, 22) (126, 22) (-6, 0) 
Hipoação do medial 
esquerdo 

Em todos os casos da primeira fase foi possível obter o correto rastreamento do 

ponto central       do círculo e diagnosticar corretamente o caso de estrabismo 

ocorrente. Como pode ser visto na Tabela 3, no primeiro caso as coordenadas dos olhos 

são proporcionais entre si e correspondem à metade vertical da imagem (que contém 45 

pixels no total) e também, horizontalmente ao primeiro e segundo terços (que contém 

180 pixels no total). Logo, este é um caso apenas de referência, em que não há qualquer 

forma de estrabismo manifesto. Assim, há um contraste entre esse caso e o último que, 

também estando em posição primária, possui uma acusação de deslocamento do olho 

esquerdo para fora, isto é, um desequilíbrio na contração do músculo medial esquerdo 

em relação ao seu inverso, lateral esquerdo, que deveria apresentar igual contração a fim 

de posicionar o olhar à frente (posição primária). 

Os segundo e terceiros casos foram manifestados pela realização de movimentos 

para cima e para direita, respectivamente. Pela análise de ambos os casos, é possível 

notar que seus    não são nulos (paridade binocular). Levando em consideração o 

sentido do movimento e o sinal negativo dos valores de   , o diagnóstico corresponde 

ao caso de exotropia. 

Assim, a primeira fase de testes foi considerada de sucesso, uma vez que, partindo 

de imagens manipuladas em editor de imagens, sendo conhecidas as dimensões e 

coordenadas de cada figura, foi possível recuperar esses dados novamente através do 

rastreamento automático do sistema, e os casos simulados de estrabismo também foram 

corretamente apontados. 

 Segunda fase de experimentos 6.2.

Uma vez confirmada a eficácia do sistema quanto a sua capacidade de rastrear 

círculos e com base nas coordenadas obtidas sugerir diagnósticos, a segunda fase de 

experimentos teve como objetivo avaliar todo o fluxo de processamento do sistema em 

todos os seus módulos, desde o momento de captura inteligente das imagens 

selecionando apenas a região dos olhos, passando pelo rastreamento de coordenadas das 

pupilas e finalizando com a análise oftalmológica e emissão de relatório. 

Dez testes foram realizados utilizando um notebook Intel Core2Duo 1.66 GHz com 

4GB 1333 MHz de RAM equipado com uma webcam capturando em resolução VGA à 

taxa de 10 fotos/segundo. A câmera ficou situada a 50 cm do rosto do paciente, nivelada 
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à altura do rosto em ângulo não estabelecido, estando o paciente e a câmera em 

ambiente sem controle de luminosidade. Apesar dos testes haverem sido realizados em 

um PC, o módulo de captura pode ser portado para um dispositivo móvel como um 

tablet. 

O procedimento iniciou com uma breve descrição ao paciente sobre como este 

deveria se comportar durante o exame, iniciando em seguida. Primeiramente, o paciente 

vê seu rosto, capturado pela câmera, projetado na tela à sua frente. Esta imagem tem 

sobreposta uma máscara de festas de um personagem do universo infantil 

(exemplificado na Figura 27). A imagem da máscara acompanha os movimentos do 

paciente enquanto for possível identificar seu rosto na captura da câmera. Uma vez 

confirmada a escolha (o condutor do exame pressiona [ENTER]), uma fotografia 

daquela sobreposição de imagens é registrada, podendo ser impressa e entregue à 

criança como recordação. 

   

Figura 27 – Exemplos de máscaras de festas sobrepostas ao rosto do paciente 

Após a foto, a máscara foi travada em posição fixa, ou seja, não mais acompanhou 

as movimentações do paciente, e iniciou o processo de exame com captura de cada 

movimento dos olhos. Um conjunto de 32 imagens de animais e insetos (como na 

Figura 21) foi sobreposto a toda a imagem exibida (já descrita). As imagens desses 

animais são dimensionadas entre 65x100 e 100x100 pixels, posicionadas nas 10 

posições de diagnóstico do exame de versão ocular, em três grupos repetidos, a fim de 

confirmar as leituras de coordenadas obtidas posteriormente. 

No momento em que o paciente fala o nome do animal exibido e o condutor passa à 

imagem seguinte, há uma maior probabilidade de correspondência entre a posição da 

figura e do olhar, então uma figura é especialmente salva em arquivo com o nome do 

movimento de versão associado. Ao todo, são registrados 32 arquivos como esse, sendo 

que o conjunto desses será submetido à análise posterior. O tamanho desse conjunto é 

invariável em condições normais de exame (sem nenhuma falha). O conjunto total de 

imagens varia proporcionalmente a duração do exame. Nos 10 testes realizados, o maior 

conjunto possuía 427 arquivos, que foram compilados em um vídeo de 42 segundos 

para melhor visualização pela equipe médica. 

Em todos os experimentos a condução do procedimento de captura ocorreu 

conforme esperado, sem dúvidas do participante e com captura de imagens sem falhas. 

A maior dificuldade foi quanto à baixa tolerância do sistema à variação de iluminação. 

Todos os dez casos de testes foram realizados em diversas condições de ambiente 

variando iluminação, idade dos participantes e horários do dia. Situações de usuários de 

óculos corretivos de refração (popular “óculos de grau”) também foram consideradas. 
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Porém, só foi possível sucesso nas etapas seguintes, quando a iluminação sobre o rosto 

do participante era uniforme, como mostra a Tabela 4. Mesmo nos casos em que houve 

iluminação uniforme, não houve uma intervenção direta para controle da mesma.  

Tabela 4 – Aproveitamento das imagens obtidas pelo módulo de Captura 

 

Em um caso em que ocorreu, ocasionalmente, simultânea iluminação uniforme e 

reflexo luminoso sobre a pupila do paciente a taxa de acerto no rastreamento posterior 

foi de 100%. Esta boa taxa confirma a possibilidade de se obter excelentes resultados 

sem necessariamente um controle de luminosidade. 

Quanto ao módulo de Análise, foram submetidos apenas os casos em que os olhos 

estavam visíveis, sem projeção de sombras. As 62 imagens que compõe os dois casos 

submetidos (os outros oito casos ficaram comprometidos pela baixa luminosidade) 

possuem resolução entre 193x47 e 243x57 pixels. A Figura 28 exemplifica um caso 

com projeção de sombra sobre os olhos (impossibilidade de submissão ao Analisador) e 

outro de sucesso. 

  

Figura 28 – Exemplos de capturas. À esquerda, devido à iluminação, impossível 

prosseguir para Análise. À direita, imagem com iluminação uniforme e ocorrência de 

reflexo na pupila, caso em que se obteve 100% de correta marcação na Análise. 

Durante a Análise foi possível marcar corretamente as coordenadas de 79% dos 

olhos presentes nas figuras. No entanto, 100% das posições de diagnóstico foram 

tornadas conhecidas, uma vez que são apenas 10, e determinadas pela média aritmética 

dos pontos tomados em três conjuntos durante a captura. Essa tomada de coordenadas 

através da média é obtida (e representada) pela Tabela 5.  
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Tabela 5 - Tomada de coordenadas do ponto central da pupila para os três conjuntos de 

um mesmo caso, e média obtida para preenchimento das posições de diagnóstico. 

 

Essa tabela contém quatro conjuntos de dados agrupados por igual largura, sendo os 

três primeiros conjuntos referentes às leituras do rastreamento e o último referente às 10 

posições para análise (descarta-se a última linha). Cada linha de cada conjunto contém: 

na primeira coluna o número da figura a que refere; na segunda e terceira coluna o par 

de coordenadas para o olho direito; e na quarta e quinta coluna o par para o olho 

esquerdo. Finalmente, a exceção da primeira, cada coluna do último grupo da tabela 

contém a média dos valores contidos na respectiva coluna dos conjuntos anteriores. 

Conhecidas as posições dos olhos durante cada um dos movimentos realizados é 

possível realizar a análise oftálmica com base na Lei de Hering. Todas as posições são 

representadas por um par      , onde as posições são medidas em pixels, sendo o ponto 

      o mais acima e à esquerda da imagem. Assim, chamamos de     a 

movimentação horizontal do olho esquerdo, e     a movimentação vertical do olho 

direito, e vice-versa em ambos os olhos. Assim, de acordo com a Lei de Hering, deve 

ser satisfeita a igualdade          e          para um caso de olhos normais 

(não-estrábicos). 

Porém, durante a análise dos casos submetidos ao Analisador Oftalmológico, sempre 

houve uma margem de erro de ±2 pixels na igualdade pretendida. Mas, considerando a 

distância da realização do exame e a diminuta dimensão do pixel, esse desvio foi 

ignorado, pois seria invisível a olho nu na realização do exame clínico tradicional. 

 



 

 

7. Conclusões e Trabalhos Futuros 

Neste trabalho foi realizada a especificação e desenvolvimento de um sistema de 

teleoftalmologia para auxílio ao pré-diagnóstico de deficiências oculomotoras, tendo 

como estudo de caso o estrabismo, principalmente voltado para o público infantil. 

Como bases teóricas para este objetivo foram utilizadas técnicas de visão computacional 

para identificação de padrões por características e por equações geométricas, além de 

fundamentos da oftalmologia clínica. 

Alguns estudos clássicos ou que compõem o estado da arte das áreas de pesquisa de 

rastreamento do olhar e teleoftalmologia foram apresentados e comentados, embasando 

as decisões tomadas no decorrer do desenvolvimento desta dissertação.  

Foi desenvolvida uma arquitetura para o sistema de teleoftalmologia composta pelos 

módulos de Captura, Análise e Envio dos dados e pré-diagnóstico a uma central de 

laudos. Os experimentos realizados demonstraram robustez do módulo de Captura, pois 

este sempre conseguiu detectar a região dos olhos e do rosto e capturar em arquivo de 

imagem a região de interesse do sistema, sendo capaz de tratar casos de falha de 

detecção momentâneos e, de tolerá-los até seu limite pré-definido. Quanto ao módulo 

responsável pela Análise, o rastreamento e a análise oftalmológica obtiveram sucesso 

sempre que as imagens a ele submetidas possuíam boa equalização de intensidades 

luminosas. A margem de erro obtida quanto ao rastreamento para exame de estrabismo 

considera-se desprezível, visto que seria imperceptível a olho nu no exame clínico 

tradicional de estrabismo. 

 Considerações finais 7.1.

Este trabalho mostra a sua contribuição por desenvolver um sistema de 

teleoftalmologia para auxílio ao diagnóstico do estrabismo infantil, dada à importância 

de se detectar precocemente essa deficiência, evitando consequências maiores como a 

cegueira. 

A utilização do sistema pode ser qualquer lugar e a qualquer tempo, podendo ser 

realizado por agentes de saúde. Assim, é uma maneira de permitir que um maior público 

tenha acesso ao exame. Sabe-se da dificuldade de se encontrar profissionais qualificados 

em áreas remotas dos países em desenvolvimento como o Brasil. 

Desta maneira, unimos os conhecimentos das áreas de oftalmologia, telemedicina e 

processamento de imagens para a construção e desenvolvimento do sistema produto 

desta dissertação. 

Por fim, considera-se o trabalho desenvolvido nesta dissertação como importante 

contribuição a oftalmologia, modernizando e facilitando o acesso ao exame através de 

plataforma de telemedicina.  
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 Trabalhos futuros 7.2.

O módulo de Captura, apesar de haver sido testado em PC pode, e recomenda-se, ser 

importado para um dispositivo móvel como um tablet, a fim de incorporar maior 

mobilidade a este sistema de telemedicina de interação híbrida.  

Quanto ao módulo de Análise, recomenda-se a realização de testes de carga para 

averiguação da capacidade de processamentos simultâneos de múltiplos casos. Também 

se observa a necessidade de melhoria no sistema de diagnóstico automático, uma vez 

que há casos em que só é possível especificar um caso de heterotropia pela observação 

de mais de um movimento de versão dos olhos. 

Em relação aos casos de teste, que foram realizados com a própria equipe de 

pesquisa, uma alternativa seria o uso de um banco de dados de imagens científicas, 

porém não foi encontrado um dataset adequado aos objetivos do sistema. 
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Apêndice A 

Trechos do Código do Módulo de Captura 

 

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]){ 

   IplImage *frame; 

   storageEyes = cvCreateMemStorage(0); 

   cascadeEyes = (CvHaarClassifierCascade*) cvLoad(CASCADE_NAME_EYES, storageEyes, 0, 0); 

   storageFaces = cvCreateMemStorage( 0 ); 

   cascadeFaces = (CvHaarClassifierCascade*) cvLoad(CASCADE_NAME_FACES, storageFaces, 0, 0); 

    

   CvCapture *capture = cvCaptureFromCAM( 1 ); 

    // If loaded succesfully, then: Capture from the camera. 

   assert( capture ); 

    

    int indiceMascaras = 0; 

   int key = 0; 

   while(key != 'q')   { 

      frame = cvQueryFrame(capture); 

        if( !frame ) break; 

 

      CvRect *eyesArea=0; 

      CvRect *facesArea = detectFaces(frame); 

      if(facesArea){ 

         IplImage *mascarado = cvCreateImage(cvGetSize(frame), frame->depth, frame->nChannels); 

         cvCopy(frame, mascarado, NULL); 

         mascarado = showMascaras(mascarado, facesArea, indiceMascaras); 

 

         if(calibragemConcluida && mascarado){ 

            // Call the function to add the figures for examination 

            showFiguresExamination(mascarado, indiceFigura); 

 

            //Call function that records video and take pictures 

            eyesArea = detectEyes( frame ); 

            if(eyesArea) 

               cropAndSaveArea(frame, eyesArea); 

         } 

      } 

      if(falhou) break; //It was recording, then couldn't detect eyes 

    } 

   //Creates a video file through all the pictures taken accross the program execution 

   processVideo(); 

 

     //Release the images, and capture memory 

   cvReleaseCapture( &capture ); 

   cvReleaseHaarClassifierCascade(&cascadeEyes); 

   cvReleaseHaarClassifierCascade(&cascadeFaces); 

 

   return 0; 

} 



 

 

 

  

CvRect* detectFaces(IplImage* img) 

{ 

 int i; 

 cvClearMemStorage( storageFaces ); 

 CvSeq* faces = cvHaarDetectObjects(img, cascadeFaces, storageFaces,  

  1.2, 3, CV_HAAR_DO_CANNY_PRUNING, cvSize(150, 150)); 

 if(faces->total != 1) 

  return 0; 

 for(i=0; i <(faces? faces->total : 0); i++) { 

  CvRect* r = (CvRect*) cvGetSeqElem(faces, i); 

  return r; 

 }  

 return 0; 

} 

// Function to detect and draw any faces that is present in an image 

//"C:\\Program Files\\OpenCV2.3\\opencv\\data\\haarcascades\\haarcascade_mcs_eyepair_big.xml"; 

CvRect* detectEyes( IplImage* img ) 

{ 

    int i; 

    cvClearMemStorage( storageEyes ); 

    CvSeq* eyes = cvHaarDetectObjects( img, cascadeEyes, storageEyes, 

        1.2, 3, CV_HAAR_DO_CANNY_PRUNING,cvSize(150, 33)); 

 if(eyes->total != 1) 

  return NULL; 

    for( i = 0; i < (eyes? eyes->total : 0); i++ ){ 

        CvRect* r = (CvRect*)cvGetSeqElem( eyes, i ); 

  return r; 

 } 

} 

int compareEyesRegion(CvRect *areaReference, CvRect *areaNow) 

{ 

 int diff_X = abs(areaReference->x - areaNow->x); 

 int diff_Y = abs(areaReference->y - areaNow->y); 

 return (diff_X < 20 && diff_Y < 20) ? 0 : 1; 

} 
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void cropAndSaveArea (IplImage *frame, CvRect *r){ 

 if( (!areaGravacao.x && !areaGravacao.y && !areaGravacao.width && !areaGravacao.height) 

  || (!r->x && !r->y && !r->width && !r->height)) 

  return; 

 

 int differenceArea = compareEyesRegion(&areaGravacao, r); 

 if(differenceArea!=0)//The current detected eyes region do not matches with the reference 

"areaGravacao" region 

 { 

  printf("> Contagem de falha (+): %d\n", ++contFalha); 

  alerta = (contFalha == FRAMES_ALERTA); 

  falhou = (contFalha == FRAMES_FALHA); 

 } 

 else if (contFalha>0) 

  printf("> Contagem de falha (-): %d\n", --contFalha); 

  

 //Define the region to crop - relative to the object detected 

 cvSetImageROI(frame, areaGravacao); 

 //copy subimage 

 IplImage* cropImage = cvCreateImage(cvGetSize(frame), frame->depth, frame->nChannels); 

 cvCopy(frame, cropImage, NULL); 

 if(!alerta && calibragemConcluida){ 

  //Saving the same image that was inserted in video 

  saveImage(cropImage); 

  cvShowImage("Recording...", cropImage); 

 }    

 cvResetImageROI(frame); 

} 



 

 

Apêndice B 

Trechos do Código do Módulo de Análise 

private void run(boolean visual, boolean salvarSaida) { 

     boolean showOriginal = true; 

     int totalFramesRemainning;      

     File[] listFiles = new File("images").listFiles();      

     for (File file : listFiles) { 

          String fileName = file.getName(); 

          System.out.println(fileName); 

     } 

     totalFramesRemainning = listFiles.length;      

     final int totalFrames = totalFramesRemainning;      

     int qtdCirculos = 2;//QUANTIDADE MÁXIMA DE CÍRCULOS A ENCONTRAR 

     while(totalFramesRemainning > 0){           

          int frameAtual = totalFrames - totalFramesRemainning; 

          rastrearImagem(visual, showOriginal, salvarSaida, qtdCirculos, frameAtual, listFiles);           

          totalFramesRemainning--; 

     }      

     imprimirCoordenadasRastreamento(); 

     analisarCoordenadas();      

} 

private void rastrearImagem(boolean visual, boolean showOriginal, boolean salvarSaida, int qtdCirculos, 

               int frameAtual, File[] arquivos) throws NoPlayerException, CannotRealizeException, IOException { 

     File arquivo = arquivos[frameAtual];      

     ImagePlus imgPlus = carregaImagemOriginal(arquivo, showOriginal); 

     //pré-processamento: conversion to 8-bits, smooth, find-edges, binary/threshold and invert. 

     ImagePlus imgPreProcessada = visual? preProcessamentoVisual(imgPlus) : preProcessamentoTexto(imgPlus);      

     //Definição dos parâmetros padrão do plugin "Hough Circles" do ImageJ 

     HoughCircles hough = new HoughCircles(10, 20, 2, qtdCirculos, -1, false); 

     hough.run(imgPreProcessada.getProcessor());      

     Point[] coordenadasImagem = hough.getCenterPoints(); 

     for (int i = 0; i < coordenadasImagem.length-1; i++) {//Ordenação dos pontos (Esq), (Dir) 

          for (int j = i+1; j < coordenadasImagem.length; j++) { 

               if(coordenadasImagem[i].x > coordenadasImagem[j].x){ 

                    Point aux = coordenadasImagem[i]; 

                    coordenadasImagem[i] = coordenadasImagem[j]; 

                    coordenadasImagem[j] = aux; 

               } 

          } 

     }      

     this.coordenadas.add(coordenadasImagem);      

     if(salvarSaida){ 

          ImagePlus imagePostProcessed = hough.getImagePostProcessed();           

          salvarDeteccaoHough(frameAtual + "#" + arquivo.getName(), imagePostProcessed); 

     }      

} 



 

 

 

  

private void imprimirCoordenadasRastreamento() { 

     for (int i = 0; i < coordenadas.size(); i++) { 

          Point[] coordenadasImagem = coordenadas.get(i); 

          System.out.print("@"+ i + ": ");           

          for (Point p : coordenadasImagem) { 

               System.out.print("(" + p.x + ", " + p.y + "); "); 

          } 

     } 

} 

private void analisarCoordenadas() { 

     Point[] coordenadaPrimaria = null; 

     int deltaXEsq=0, deltaXDir=0, deltaYEsq=0, deltaYDir=0;      

     final Point[][] coordenadasValidas = validarCoordenadas(); 

     for (int i = 0; i < coordenadasValidas.length; i++) { 

          Point[] coordenadasImagem = coordenadasValidas[i];           

          if(null == coordenadaPrimaria) 

               coordenadaPrimaria = coordenadasValidas[i]; 

           

          deltaXDir = coordenadasImagem[0].x - coordenadaPrimaria[0].x; 

          deltaYDir = coordenadasImagem[0].y - coordenadaPrimaria[0].y; 

          deltaXEsq = coordenadasImagem[1].x - coordenadaPrimaria[1].x; 

          deltaYEsq = coordenadasImagem[1].y - coordenadaPrimaria[1].y; 

           

          boolean paridadeX = deltaXDir==deltaXEsq; 

          boolean paridadeY = deltaYDir==deltaYEsq; 

     } 

} 

private Point[][] validarCoordenadas() { 

     Point[][][] matrizCoordenadas = new Point[3][11][2];      

     for (int i = 0; i < coordenadas.size(); i++) { 

          Point[] coordenadasImagem = coordenadas.get(i);           

          //verifica se as coordenadas correspondem a provavel localização conhecida dos olhos 

          if(! validaCoordenadas(coordenadasImagem)) 

               continue; 

          matrizCoordenadas[i/11][i%11] = coordenadasImagem; 

     }      

     Point[][] coordenadasValidas = new Point[11][2];      

     for (int i = 0; i < coordenadasValidas.length; i++) {           

          coordenadasValidas[i][0] = mediaEntrePontos (new  Point[]{ 

               matrizCoordenadas[0][i][0],matrizCoordenadas[1][i][0],matrizCoordenadas[2][i][0] 

          });           

          coordenadasValidas[i][1] = mediaEntrePontos (new  Point[]{ 

               matrizCoordenadas[0][i][1],matrizCoordenadas[1][i][1],matrizCoordenadas[2][i][1] 

          }); 

     }      

     return coordenadasValidas; 

} 
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/** xesq < 1o quarto, xdir > 3o terço 

 * y no 2o terço  */ 

private boolean validaCoordenadas(Point[] coordenadasImagem) { 

     return (coordenadasImagem[0].x > larguraImagem*0.1 && coordenadasImagem[0].x < larguraImagem*0.3) 

          && (coordenadasImagem[0].y > alturaImagem*0.4 && coordenadasImagem[0].y < alturaImagem*0.8) 

          && (coordenadasImagem[1].x > larguraImagem*0.7 && coordenadasImagem[1].x < larguraImagem*0.85)   

          && (coordenadasImagem[1].y > alturaImagem*0.4 && coordenadasImagem[1].y < alturaImagem*0.8); 

} 

private Point mediaEntrePontos(Point[] pontos) { 

     int xMedio=0, yMedio=0; 

     int contNaoNulos = pontos.length;      

     for (int i = 0; i < pontos.length; i++) { 

          try{ 

               xMedio += pontos[i].x; 

               yMedio += pontos[i].y; 

          } 

          catch (NullPointerException e) { contNaoNulos--; } 

     }      

     if(contNaoNulos == 0)//todos os pontos são nulos 

          return new Point();      

     xMedio = xMedio/contNaoNulos; 

     yMedio = yMedio/contNaoNulos;      

     return new Point(xMedio, yMedio); 

} 



 

 

Apêndice C 

Modificações no Plugin Hough Circles 

 

 

public HoughCircles(int radiusMin, int radiusMax, int radiusInc, int maxCircles, int threshold, boolean debug) { 

 this.radiusMin = radiusMin; 

 this.radiusMax = radiusMax; 

 this.radiusInc = radiusInc; 

 this.maxCircles = maxCircles; 

 this.threshold = threshold; 

 this.debug = debug; 

} 

private void getCenterPoints (int maxCircles) { 

        centerPoint = new Point[maxCircles]; 

        int xMax = 0; 

        int yMax = 0; 

        int rMax = 0; 

        for(int c = 0; c < maxCircles; c++) { 

            double counterMax = -1; 

             

            for(int radius = radiusMin;radius <= radiusMax;radius = radius+radiusInc) { 

                int indexR = (radius-radiusMin)/radiusInc;                 

                for(int y = 0; y < height; y++) { 

                    for(int x = 0; x < width; x++) { 

                        if(houghValues[x][y][indexR] > counterMax) { 

                            counterMax = houghValues[x][y][indexR]; 

                            xMax = x; 

                            yMax = y; 

                            rMax = radius; 

                        } 

                    } 

 

                } 

            } 

            centerPoint[c] = new Point (xMax, yMax); 

            clearNeighbours(xMax,yMax,rMax); 

        } 

    } 

 

    /** Center Points of the Circles Found. */ 

    public Point[] getCenterPoints() { 

          return centerPoint; 

     } 

 

     public ImagePlus getImagePostProcessed() { 

          return imagePostProcessed; 

     } 




