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  Oferecimento

“Oferecerei vossos sacrifícios com sinceridade e esperai no Senhor. 
Dizem muitos: “Quem nos fará ver a felicidade?” Fazei brilhar sobre nós, Senhor, a luz de vossa face.” (Salmos, 4: 
6-7) 

“Regozijem-se, pelo contrário, os que em vós confiam, permaneçam para sempre na alegria. Protegei-os e triunfarão 
em vós os que amam vosso nome. Pois, vós, Senhor, abençoai o justo; vossa benevolência como um escudo, o 
cobrirá.” (Salmos, 5: 12-13) 

“O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados ele me fez repousar: Conduz-me junto às águas 
refrescantes, restaura as forças de minha alma. Pelos caminhos retos ele me leva, por amor do seu nome. Ainda que 
eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estais comigo.” (Salmos, 22: 2-4) 

“O Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei?” (Salmos, 26:1) 

“Sei que verei os benefícios do Senhor na terra dos vivos! Espera no Senhor e sê forte! Fortifique-se o teu coração e 
espera no Senhor!” (Salmos, 26: 13-14) 

“Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, dize ao Senhor: “Sois meu refúgio 
e minha cidadela meu Deus, em que eu confio”. É ele quem te livrará do laço do caçador, e da peste perniciosa. Ele 
te cobrirá com suas plumas sob suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade te será um escudo de proteção.” 
(Salmos, 90: 1-4) 

“Porque o Senhor é teu refúgio. Escolhestes, por asilo, o Altíssimo. Nenhum mal te atingirá, nenhum flagelo 
chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele mandou que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te 
sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Sobre serpente e víboras andarás, calcarás aos 
pés o leão e o dragão. Pois que se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Quando me 
invocar, eu o atenderei, na tribulação estarei com ele. Hei de livrá-lo e o cobrirei de glória.” (Salmos, 90: 9-15) 

A Deus eu ofereço este trabalho realizado com dedicação, esforço e muito amor. Todas essas orações fizeram parte 
do meu dia-a-dia, na qual busquei apoio nos momentos difíceis. A Ti, Senhor, ofereço mais esta conquista, como 
agradecimento por Ter estado ao meu lado nas alegrias e dificuldades. Obrigada por cada pessoa que colocastes em 
meu caminho e que, de alguma forma contribuíram para o desenvolvimento deste trabalho. 
 
“Deus não escolhe os capacitados Ele os capacita.” 
 
Ofereço este trabalho aos meus pais José Hélio e Joana D’arc pelo exemplo de coragem, ânimo e perseverança 
diante das dificuldades na busca de um objetivo. Obrigada pela educação que me foi dada. Obrigada pelos meus 
irmãos (Henrique e Hugo). Obrigada por ter me guiado pelo caminho do bem e da caridade. Obrigada por ter me 
ensinado que tudo que se faz, deve ser feito com amor e dedicação. Obrigada por me ensinar que a felicidade 
encontra-se dentro de nós. A vocês todo meu amor e minha eterna gratidão. Agradeço a Deus todos os dias a honra 
e o privilégio de ser filha de vocês. 
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  Resumo
O câncer de pele é o mais comum de todos os cânceres e o aumento da sua incidência deve-se, em 

parte, ao comportamento das pessoas em relação à exposição ao sol. No Brasil, o câncer de pele não 

melanoma é o mais incidente na maioria das regiões. A dermatoscopia e videodermatoscopia são os 

principais tipos de exames para o diagnóstico de doenças da pele dermatológicas. 

O campo que envolve o uso de ferramentas computacionais para o auxílio ou acompanhamento do 

diagnóstico médico em lesões dermatológicas ainda é visto como muito recente. Vários métodos foram 

propostos para classificação automática de patologias da pele utilizando imagens. 

 O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma nova metodologia inteligente para análise e 

classificação de imagens de câncer de pele, baseada nas técnicas de processamento digital de imagens para 

extração de características de cor, forma e textura, utilizando a Transformada Wavelet Packet (TWP) e a 

técnicas de aprendizado de máquina denominada Máquina de Vetor de Suporte (SVM – Support Vector 

Machine). 

 A Transformada Wavelet Packet é aplicada para extração de características de textura nas imagens. 

Esta consiste de um conjunto de funções base que representa a imagem em diferentes bandas de freqüência, 

cada uma com resoluções distintas correspondente a cada escala. Além disso, são calculadas também as 

características de cor da lesão que são dependentes de um contexto visual, influenciada pelas cores existentes 

em sua volta, e os atributos de forma através dos descritores de Fourier. 

 Para a tarefa de classificação é utilizado a Máquina de Vetor de Suporte, que baseia-se nos 

princípios da minimização do risco estrutural, proveniente da teoria do aprendizado estatístico. A SVM tem 

como objetivo construir hiperplanos ótimos que apresentem a maior margem de separação entre classes. O 

hiperplano gerado é determinado por um subconjunto dos pontos das classes, chamado vetores de suporte. 

Para o banco de dados utilizado neste trabalho, os resultados apresentaram um bom desempenho 

obtendo um acerto global de 92,73% para melanoma, e 86% para lesões não-melanoma e benigna. O 

potencial dos descritores extraídos aliados ao classificador SVM tornou o método capaz de reconhecer e 

classificar as lesões analisadas. 

Palavras-Chave: Câncer de pele, Imagens médicas, Processamento digital de imagens, Transformada Wavelet 

Packet, Máquina de vetor de suporte – SVM, Dermatologia, Extração de características, 

Segmentação. 
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  Abstract
The skin cancer is the most common of all cancers and the increase of its incidence must, in part, 

caused by the behavior of the people in relation to the exposition to the sun. In Brazil, the non-melanoma 

skin cancer is the most incident in the majority of the regions. The dermatoscopy and videodermatoscopy are 

the main types of examinations for the diagnosis of dermatological illnesses of the skin. 

The field that involves the use of computational tools to help or follow medical diagnosis in 

dermatological injuries is seen as very recent. Some methods had been proposed for automatic classification 

of pathology of the skin using images. 

The present work has the objective to present a new intelligent methodology for analysis and 

classification of skin cancer images, based on the techniques of digital processing of images for extraction of 

color characteristics, forms and texture, using Wavelet Packet Transform (WPT) and learning techniques 

called Support Vector Machine (SVM). 

The Wavelet Packet Transform is applied for extraction of texture characteristics in the images. The 

WPT consists of a set of base functions that represents the image in different bands of frequency, each one 

with distinct resolutions corresponding to each scale. Moreover, the characteristics of color of the injury are 

also computed that are dependants of a visual context, influenced for the existing colors in its surround, and 

the attributes of form through the Fourier describers. 

The Support Vector Machine is used for the classification task, which is based on the minimization 

principles of the structural risk, coming from the statistical learning theory. The SVM has the objective to 

construct optimum hyperplanes that represent the separation between classes. The generated hyperplane is 

determined by a subset of the classes, called support vectors. 

For the used database in this work, the results had revealed a good performance getting a global 

rightness of 92,73% for melanoma, and 86% for non-melanoma and benign injuries. The extracted describers 

and the SVM classifier became a method capable to recognize and to classify the analyzed skin injuries. 

Keywords: Skin cancer, Medical image, Digital image processing, Wavelet Packet Transform, Support 

vector machine – SVM, Dermatology, Feature extraction, Segmentation. 
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IInnttrroodduuççããoo

1.1 Motivação 

 A epidemiologia do câncer indica a forma como se deu o desenvolvimento das 

sociedades [Kop07]. Com o passar do tempo, os tipos de câncer característicos de países 

com maior nível socioeconômico, como os de pulmão, mama, pele, intestino e próstata, 

foram se expandindo em regiões menos favorecidas, em um reflexo da disseminação dos 

hábitos individuais de padrões ocidentais, fortemente determinados socialmente.  

Com a globalização da economia, este processo cresceu em escala surpreendente. O 

que se constata é a globalização também dos fatores de risco para câncer – fortemente 

dependentes da ocidentalização dos hábitos relacionados à alimentação, ao uso de tabaco e 

o álcool, à exposição ao sol, às condições reprodutivas e hormonais e à falta de atividade 

física. 

 O câncer de pele é o mais comum de todos os cânceres e o aumento da sua 

incidência deve-se, em parte, ao comportamento das pessoas em relação à exposição ao sol 

[Kop07]. Muitos acreditam que bronzeado é sinal de saúde, mas na realidade, ele é sinal de 

agressão à pele. Em um esforço para aumentar a proteção da pele contra os efeitos da 

radiação solar, as células produzem mais melanina e, conseqüentemente, há escurecimento 

da pele. Ao mesmo tempo em que o bronzeado se desenvolve, já ocorreu dano permanente 

nas células que, posteriormente, poderá se manifestar sob a forma de rugas, manchas, 

queratoses actínicas e, até mesmo, o câncer de pele. 

CCaappííttuulloo

1
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 No rosto, a exposição do sol deixa também suas seqüelas. Seja pela exposição 

moderada ou excessiva, a pele da face sempre esta mais exposta que o resto do corpo. É no 

rosto onde se descobrem rugas cada vez mais pronunciadas pela mudança da coloração da 

pele. 

 Também são inúmeras as manchas causadas pelo sol. A pele morena mancha com 

mais facilidade. Porém, os brancos têm maior risco de formar pintas que podem evoluir 

para o câncer de pele. 

Em geral a população parece estar assimilando que o sol causa envelhecimento 

prematuro. É que a cada ano aumentam as informações a respeito e, tanto médicos como 

esteticistas, são os responsáveis diretos na difusão do tema.  

Um câncer de pele potencialmente fatal se origina de melanócitos, provavelmente 

como resultado da excessiva estimulação pela luz ultravioleta, e que pode metastizar 

através dos linfáticos e da circulação. 

 Entre os tipos de câncer de pele existentes o melanoma é o menos freqüente se 

comparando aos outros tumores de pele (basocelulares e espinocelulares), porém sua 

letalidade é mais elevada. Tem-se observado um expressivo crescimento na incidência 

deste tumor em populações de cor de pele branca. Quando os melanomas são detectados 

em estágios iniciais os mesmos são curáveis. 

 O melanoma maligno ocupa uma posição de importância central no campo da 

oncologia cutânea. Embora representando apenas 3% de todos os tumores cutâneos 

primários malignos, os melanomas são responsáveis por dois terços das mortes atribuídas 

aos cânceres de pele. Além disso, tanto a incidência como a mortalidade do melanoma 

maligno têm aumentado significativamente em anos recentes. 

 As causas dessa elevação estatística não são bem definidas. Porém, acredita-se que 

fatores como aumento do tempo de exposição recreacional aos raios solares e o aumento 

do raio de ação do spectrum dos raios ultravioletas (UVB), que alcançam a superfície do 

planeta, estejam envolvidos. 

 Segundo projeção da Organização Mundial da Saúde, o número de novos casos de 

câncer aumentará de 10 milhões para 15 milhões, em 20 anos, e 60% ocorrerão nos países 

em desenvolvimento. No Brasil, o Instituto Nacional do Câncer (INCA) estima mais de 

470 mil novos casos de câncer a cada ano, e que já representa a segunda causa de morte, 

com mais de 130 mil óbitos anuais [Inc07].  
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A alta incidência da doença levou a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) a 

criar, em 1999, o Programa Nacional de Controle do Câncer de pele (PNCCP). Esse 

programa tem como objetivo criar na população a consciência e os conhecimentos sobre o 

câncer de pele, com eventual mudança nas atitudes, crenças e comportamentos que afetam 

o risco individual para esta doença. A estratégia utilizada pelo projeto foi reduzir a 

incidência e mortalidade por câncer de pele, atuando com as diferenças regionais e 

individuais, respeitando o contexto social, cultural e étnico da população brasileira. 

Os dermatologistas utilizam equipamentos que tornam possíveis a digitalização das 

imagens das lesões da pele, permitindo a avaliação clínica da pele e o acompanhamento do 

desenvolvimento da doença. O advento de grandes coleções de imagens médicas trouxe 

consigo a necessidade de utilizar técnicas computacionais para processamento, análise e 

recuperação eficiente da informação da imagem. 

Processamento Digital de Imagens (PDI) tem um grande potencial nas diversas 

modalidades de imagens médicas. A análise e interpretação computadorizada de imagens 

médicas são fundamentais no auxílio a um diagnóstico preciso e no estudo da patologia da 

doença. Essa área ficou conhecida como Diagnóstico por Imagem. Com o advento da 

inteligência artificial e sistemas inteligentes, o diagnóstico pode ser incorporado na análise 

informatizada da imagem, além da continuidade da existência do parecer médico. 

Por outro lado, a Transformada Wavelet Packet tem sido utilizada nos últimos anos 

em processamento de sinais permitindo melhorar a classificação do sinal. Esta técnica é 

utilizada como uma ferramenta para extrair características relevantes do sinal, melhorando 

o desempenho dos classificadores ao extrair características relativas através da 

decomposição da imagem em diferentes bandas de freqüências. Aplicações desta 

transformada têm mostrado a abrangência de sua utilização como extrator de 

características para classificadores em diversas naturezas como textura de imagens 

[Tak00], [Cha93], classificação automática de patologias da voz [Bre07], sinais de 

eletrocardiogramas [Kar98], entre outras aplicações. 

A classificação é uma tarefa que representa um largo problema nas áreas de atuação 

científica. Tarefa esta realizada pelo ser humano em alguns momentos com muita 

facilidade. Através dos padrões ou sinais recebidos do mundo exterior por meio dos nossos 

sentidos, é possível reconhecer a que classe esse dado pertence com relação a um 

determinado contexto. 
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Contudo, o ser humano encontrará dificuldades para realizar as tarefas de 

classificação de dados pertencentes a espaços de grande dimensão e em que os atributos 

disponíveis para caracterizar cada amostra não esclarecem de forma evidente o que 

diferencia um padrão pertencente a uma classe de outra. Dessa forma, os processos de 

classificação automáticos passam a ser de grande interesse e sua viabilidade aumenta 

conforme cresce o poder de processamento e memória dos computadores. 

 A linha de pesquisa de inteligência artificial que estuda modelos de redes neurais 

tem sido largamente utilizada na realização desta tarefa. A técnica de aprendizado de 

máquina denominada Máquina de Vetor de Suporte (SVM - Support Vector Machine), 

vem despertando a atenção de muitos pesquisadores devido ao grande progresso em 

pesquisas e aplicações práticas nos últimos anos [Vap95]. A máquina de vetor de suporte, 

introduzida por Vapnik em 1992, em poucos anos desde seu início tem sido empregada na 

solução de problemas de classificação, apresentando um desempenho superior à maioria 

dos outros métodos em uma ampla variedade de aplicações [Lee02], [Bro00], [Pav01], 

[Yan02]. 

1.2 Objetivos 

 O objetivo deste trabalho é apresentar uma nova metodologia inteligente para 

análise e classificação de imagens de câncer de pele, baseada nas técnicas de 

processamento digital de imagens para extração de características de cor, forma e textura, 

utilizando a Transformada Wavelet Packet e técnicas de aprendizado de máquina 

denominada Máquina de Vetor de Suporte. 

 Será realizado um estudo ponderado das imagens obtidas, comparando o 

diagnóstico dado com as regras ABCD (Assimetria, Borda, Cor e Diâmetro) e o método 

Sete Aspectos (seven point-checklist - coceira, histórico de crescimento ou outra mudança, 

contorno irregular, cores variadas e irregulares, hemorragia e inflamação na borda ou perto 

dela). Esses critérios são consagrados na literatura [Arn95] e, utilizadas pelos especialistas 

para classificar as doenças da pele, a fim de se obter alguns resultados de validade às 

diferentes pigmentações apresentadas pelas lesões. 

 As imagens das anomalias da pele muitas vezes são analisadas por mais de um 

especialista, podendo gerar, portanto, opiniões diferentes. O “índice de concordância” no 

diagnóstico, por vezes, aponta importantes variações entre os especialistas. 



Tese de Doutorado  Capítulo 1 

5

 Diante da necessidade de objetivar a análise da imagem, a pesquisa desenvolvida 

nesta tese, com a ajuda do computador, busca métodos que levem a resultados mais exatos, 

diminuindo a subjetividade na interpretação, auxiliando no diagnóstico médico. 

11..22..11 OObbjjeettiivvooss EEssppeeccííffiiccooss

 Além da revisão bibliográfica em relação aos métodos de processamento de 

imagens médicas, análise e classificação de câncer de pele, serão estudadas e 

implementadas técnicas para testar o método proposto, que são: 

� Estudar os conceitos da dermatologia; 

� Investigar a forma de se aplicar à Transformada Wavelet no processo de extração 

de características de textura das imagens de câncer de pele; 

� Estudar as técnicas de Processamento Digital de Imagens para extração dos 

descritores nas imagens coloridas das lesões; 

� Estudar as imagens dermatológicas coloridas; 

� Pesquisar como extrair os descritores de cor, forma e textura em imagens médicas; 

� Investigar a união dos atributos extraídos para uma determinada classe de lesões 

como: melanoma, não melanoma e benigna; 

� Estudar e analisar visualmente as características das imagens; 

� Estudar o método de avaliação das lesões da pele utilizado pelos especialistas; 

� Estudar a Máquina de Vetor de Suporte para o processo de classificação de 

padrões; 

� Ser capaz de aplicar as técnicas estudadas; e 

� Analisar os resultados obtidos, entendendo as vantagens e limitações do método de 

classificação. 

1.3 Estado da Arte 

 O campo que envolve o uso de ferramentas computacionais para auxílio ou 

acompanhamento do diagnóstico médico em lesões dermatológicas ainda é visto como 

muito recente. Apesar disso, diversas ferramentas que permitem com que o profissional da 

área médica tenha a possibilidade de tomar decisões a respeito de enfermidades com uma 

confiabilidade já foram ou estão sendo desenvolvidos. 
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 Em Chang [Cha93] foi proposto um método para o desenvolvimento da 

Transformada Wavelet baseada em árvore estruturada, para classificar um conjunto de 

dados a partir da análise espaço/freqüência incluindo informações significantes das 

imagens. Método esse que inspirou [Sac03] para classificar melanoma e nevo displástico. 

O modelo da árvore estruturada utiliza uma representação semântica da informação de 

freqüência espacial contida em imagens de lesões da pele incluindo informações de 

textura. Nos resultados experimentais o método apresentado foi eficiente em discriminar 

melanoma a partir de nevo displástico. O método também foi comparado a outro método 

desenvolvido do modelo da árvore estruturada utilizando o critério da energia máxima do 

canal com uma proporção da energia média fixa do limiar. 

 Os autores em [Zou04] apresentaram uma técnica de segmentação e classificação 

automáticas de imagens de lesões da pele. Para cada lesão da pele duas imagens foram 

obtidas, uma em cada duas diferentes modalidades de microscopia epiluminescence 

(ELM). O procedimento automatizado consiste em três etapas: i) Segmentação de imagens, 

utilizando três métodos de segmentação; ii) Seleção dos mais precisos resultados da 

segmentação baseada em uma técnica de ganho ponderado; e iii) a classificação da lesão 

como maligna ou benigna, através da verificação da presença de um círculo de hiper-

vascularidade ao redor da lesão no slide transparente das imagens. O resultado da 

segmentação foram validados contra a segmentação manual por um especialista e os 

resultados de malignidade foram validados contra o resultado de patologia. Os 

experimentos resultaram de forma autônoma a taxa de sucesso de 75%, mas a etapa 

suplementar que combina os resultados de todos os três métodos e um conjunto de critérios 

aumenta a taxa de acerto para 95% (com imagens correlação > 0,90). 

 No artigo [Cel05] os autores apresentaram uma aproximação sem supervisão para 

detecção da borda em imagens de lesões da pele baseado em uma versão modificada do 

algoritmo JSEG. A idéia básica do algoritmo JSEG é separar o processo de segmentação 

em duas fases independentes, a quantização da cor e a segmentação espacial. Os resultados 

da segmentação são examinados visualmente por dermatologistas experientes que 

observaram a precisão do método. 

 Em [Sik04] os autores desenvolveram um método diferente para classificar 

melanoma benigno e maligno da pele. As características usadas para classificação são 

coletadas a partir da formação dos coeficientes pela decomposição wavelet. A média e 

variância dos coeficientes wavelets são calculadas e usadas em uma rede neural para 
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classificação. O melhor resultado obtido foi de 83% entre lesões benignas e malignas. Os 

autores alertam que devem ser adicionados outros atributos como medidas de borda e 

assimetria para melhorar o desempenho da classificação. 

 O trabalho de [Bau03] apresentou um modelo de rede neural para identificar e 

classificar lesões de pele benigna e maligna. As características ocultas na imagem são 

extraídas com análise de componentes independentes (ICA – Independent Component 

Analysis). Esses componentes são usados para distinguir lesões benignas de câncer de pele. 

Como estudo comparativo fez-se a classificação usando PCA (Principal Components 

Analysis) e a rede neural SOM (Self-Organizing Map). 

 Em [Bos93] os autores desenvolveram uma aplicação usando Perceptron de 

múltiplas camadas para diagnóstico de melanoma da pele. As lesões são classificadas 

como benigna ou maligna baseada na informação relativa ao contorno da forma das lesões. 

Já em [Mar00] foi utilizado a Transformada Wavelet e Fractal para distinguir casos pré-

câncer e casos benignos. 

 Os autores em [Uns96] apresentaram uma avaliação dos vários estudos da 

Transformada Wavelet na medicina e biologia. Foram descritas as propriedades mais 

importantes para aplicações biomédicas. Em particular, foi realizada uma interpretação da 

Transformada Wavelet Contínua como um filtro combinado de multiescala de 

prewhitening. A análise de sinais fisiológicos 1D obtidos por fonocardiografia, 

eletrocardiografia (ECG), e eletrocefalografia (EEG). Uma pesquisa foi realizada no uso da 

Transformada Wavelet em imagens médicas, incluindo algoritmos de processamento de 

imagens médicas (redução de ruído, melhoramento da imagem, e detecção de 

microcalcificações em mamogramas), reconstrução de imagens e método de aquisição 

(tomografia, ressonância magnética (MRI)), e métodos de multiresolução para análise 

estatística de imagens funcionais do cérebro. 

No artigo [Erc94] os autores descreveram uma técnica para diagnosticar melanoma 

em imagens coloridas usando rede neural artificial. Para este propósito, um conjunto de 

características para distinguir melanoma de três outros tipos de tumores benignos foi 

definido e descritos métodos para medir estas características de slides coloridos 

digitalizados. Foram encontrados resultados globais de diagnóstico de muito potencial, e 

uma precisão de 86% na detecção de melanoma maligno. Os autores ressaltam a relevância 

das características de cor do tumor que tem essencial papel no diagnóstico; a assimetria e 

irregularidade da borda são duas características de interesse para distinguir melanoma 
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maligno de tumores benignos como keratose seborreica, nevo displático e nevo 

intradérmico; e a semelhança das características entre melanoma maligno e nevo 

displástico. Os autores enfatizam que o diagnóstico de classificação para nevo displástico 

não é único, mas especialmente um conjunto variado. Algumas lesões apresentam a 

probabilidade precoce de melanoma e outros representam diagnósticos estáveis com 

combinação atípica ou nevo intradérmico. Em casos particulares, pacientes com síndrome 

do nevo displástico têm muitas lesões atípicas mas estáveis. O real desafio é separar lesões 

que representam uma ameaça para o paciente.  

 Os autores [Col93] utilizaram conceitos fractais em medidas de suavidade de uma 

mancha da pele. O método de grade fixa e grade dinâmica foram usadas, mas durante o 

experimento tiveram dificuldade na contagem de caixa como valores inteiros do tamanho 

da caixa. Outra dificuldade encontrada no método foi que depende-se do resultado da 

segmentação para separar a mancha em volta da pele. Para superar esses problemas os 

autores desenvolveram um método que calcula o tamanho da área da superfície de 

intensidade para escalas diferentes e a diferença de intensidade absoluta média dos pares 

de pixels para obter a fração normalizada dos vetores de características. O artigo ainda 

relata as diferentes formas de calcular a dimensão fractal e compara o poder de 

diferenciação entre eles no uso do diagnóstico de imagens de melanoma. 

 O artigo [Mar00] examina várias características de textura de imagens de lesões da 

pele obtidas usando imagens de reflexão espectroscópicas difusa. As características foram 

extraídas baseada na matriz de co-ocorrência, decomposição wavelet, assinatura fractal e 

aproximação granulométrica. Os autores concluem, baseados no banco de imagens 

estudado, que os resultados obtidos com as características de textura fractal e wavelet

foram efetivos na separação de classes pré-cancerosas e benignas. 

 Os autores do artigo [Tao06] usam diferentes métodos de segmentação automática 

baseado no limiar, funções morfológicas e contornos (snack) para detecção automática de 

imagens de lesões da pele de melanoma. A base de dados formada foi selecionada a partir 

dos slides digitalizados pré-aprovados pelo dermatologista. A aproximação híbrida da 

segmentação proposta pode ser integrada a um sistema de detecção auxiliada por 

computador (CAD – Computer-Aided Detection). 

 Em [Fer04] os autores usa os atributos de área e máquina de vetor de suporte para 

implementar uma classificação automática de lesões melanocísticas, baseado em uma 

ferramenta matemática qualitativa para avaliar a assimetria de fronteira, cor e distribuição 
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de massa. Os resultados experimentais com 977 lesões apresentaram uma boa 

performance: 96,41% para sensibilidade e 87,16% para especificação. 

 Os autores em [Gan01] desenvolveram um sistema para análise computadorizada 

com o intuito de aumentar o reconhecimento de melanoma maligno. Utilizaram como 

método vários algoritmos básicos de segmentação. Características de forma, radiométricas 

e parâmetros locais e globais foram usados para descrever a malignidade de uma lesão. As 

informações significantes são selecionadas deste conjunto por aplicações de métodos de 

seleção de sub-conjuntos de características estatísticas. O melhor resultado obtido foi de 

87% de sensibilidade e 92% de especificação. Os autores concluem que para melhorar os 

resultados de classificação, novos parâmetros devem ser derivados e incluídos no conjunto 

de características. Parâmetros que descrevem o limite da lesão como também descritores 

de texturas que não foram adicionados neste conjunto de características e que poderiam 

melhorar a informação discriminante no conjunto de atributos. 

 No artigo [Hor02] os autores descrevem dois algoritmos para segmentação de 

imagens com métodos de agrupamento. O método foi testado em imagens coloridas. O 

primeiro algoritmo transforma a imagem para o espaço de cor LUV que são usados como 

espaço de características para o agrupamento. Em consequência do agrupamento se tem o 

número de clusters. Já no segundo algoritmo, é adicionado o limiar ao agrupamento da 

imagem segmentada pelo primeiro algoritmo. Os autores concluiram que o algoritmo que 

obteve resultados efetivos foi a segmentação do segundo algoritmo, mas que pesquisas 

adicionais são necessárias para aplicar esta técnica clinicamente. 

 Em [Car05], os autores desenvolveram um algoritmo para segmentação automática 

de imagens multiespectrais de lesões da pele pigmentadas. O algoritmo de segmentação foi 

aplicado para o conjunto de lesões e obteve êxito ao extrair o contorno automaticamente. 

Os resultados mostraram uma precisão de 97,1% na segmentação do contorno. Os autores 

ainda alertam que técnicas que usam o limiar não conseguem distinguir regiões não-

pigmentadas na lesão da pele, devido a intensidade de reflexão semelhante deles. Quando 

estas áreas forem internas, o problema estar automaticamente resolvido enchendo cada 

orifício que aparece na máscara da segmentação. 

 Os autores em [Tal03] descrevem parte dos algoritmos do sub-sistema de análise de 

imagem para os Sistema Polartechnics SolarScan de ajuda ao diagnóstico de melanoma. 

Pesquisa esta desenvolvida para comercialização do Sistema, onde é validado caso o 

instrumento se torne bem sucedido como um produto comercial. 
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 No trabalho de Welfer [Wel04] foi desenvolvido uma solução para implementar 

filtros de convolução através da aplicação de padrões de projeto. Os filtros foram utilizados 

para resolver vários problemas na área do processamento de imagens, tais como realce de 

bordas, morfologia matemática e suavização de imagens ruidosas. Sua abordagem 

assegurou características como legibilidade, fácil manutenção e reusabilidade de código-

fonte. 

 No artigo [Cha92] foi proposto uma aproximação de multiresolução baseada na 

Transformada wavelet de Árvore Estruturada para classificação de textura. O 

desenvolvimento do algoritmo é motivado pela observação que textura são sinais quase-

periódico cujas freqüências dominantes estão localizadas no meio do canal de freqüência. 

Os autores também desenvolveram um algoritmo de classificação de textura progressiva 

que não só é computacionalmente atraente mas também tem excelente desempenho. Os 

autores concluíram que a Transformada Wavelet pode ser aplicada efetivamente para 

imagens comuns cuja energia é concentrada na região de baixa freqüência. Já a 

Transformada Wavelet de Árvore Estruturada é mais efetiva na análise de textura, desde 

que as imagens tenham componentes dominantes nas regiões de freqüência espacial média. 

 Os algoritmos de aprendizado supervisionado, como o SVM (Support Vector 

Machine), ganharam aplicabilidade graças à existência de dados previamente classificados 

em suas respectivas classes funcionais [Lee02], [Bro00], [Pav01], [Ter00], [Yan02]. 

 Os autores em [Zha04] apresentaram uma combinação das técnicas wavelets com a 

máquina de vetor de suporte, criando WSVMs (Wavelet Support Vector Machine). A 

existência de um kernel wavelet é provada por resultados da análise teórica. O kernel 

wavelet é um tipo de função wavelet multidimensional que pode aproximar funções 

arbritárias. Através de simulações de computador os autores mostraram que o kernel 

wavelet tem uma melhor aproximação do que o kernel gaussiano, para regressão e 

reconhecimento de padrões. 

No artigo [Yua06] os autores desenvolveram um algoritmo para detecção precoce 

de melanoma usando máquina de vetor de suporte (SVM) baseado na classificação de 

textura. O algoritmo foi testado para o problema de classificação de textura, em uma 

referência binária com o kernel polinomial, baseado na análise de desempenho da SVM. O 

experimento utilizou 22 pares de imagens de lesões cutâneas. A média de precisão da 

classificação foi de 70%. 
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 Em [Rey00] propuseram uma metodologia de segmentação da imagem para 

detectar e localizar objetos ou parâmetros na imagem. O módulo principal é uma rede 

neural SVM cuja meta é a segmentação de imagem para fazer a detecção e localização de 

objetos que têm padrões regulares (representados por um bloco de pixels). O método é 

enfatizado com os resultados obtidos no reconhecimento de códigos simbólicos 2D. O 

algoritmo proposto aponta uma desvantagem na quantidade de vetores de suporte e o 

número de operações por imagem dependem diretamente deste número que é encontrado 

durante o aprendizado. 

1.4 Método Proposto 

 Na Figura 1.1 é apresentado o diagrama de blocos do método proposto para 

extração de características e classificação de imagens de câncer de pele. 

  

Figura 1.1 – Diagrama de bloco do método proposto. 

 O método proposto está dividido nos seguintes módulos descritos a seguir: 

� No módulo de Aquisição e Seleção das Imagens será apresentado como foi 

realizada a captação e seleção das imagens, com base nos tipos de lesões da pele estudada, 

disponíveis nos bancos de dados.

� No módulo do Pré-processamento da Imagem são realizadas as técnicas de pré-

processamento para melhorar o aspecto da imagem para análise visual e outros 

processamentos, eliminando ruídos provenientes de fontes externas durante a aquisição da 

imagem. A segmentação da imagem tem como objetivo separar a região da lesão da região 

da pele, através do algoritmo k-means (distâncias médias). O algoritmo seleciona grupos de 
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dados pela sua proximidade, detectando um número ótimo de classes. Outra técnica 

também utilizada nesta etapa são os operadores morfológicos para eliminar pequenos 

orifícios na imagem, facilitando na etapa da extração do contorno da lesão. 

O método faz uso de imagens coloridas para o diagnóstico e identificação de lesão 

dermatológica. A cor da lesão é dependente de um contexto visual, influenciado pelas 

cores existentes em sua volta, pelas condições de iluminação da região, além da cor da pele 

do paciente. Cada tipo de pigmentação apresentado por diferentes tipos de lesões 

dermatológicas possuem índices de cores específicos. 

� O módulo de Extração das Características tem como objetivo extrair alguns 

atributos das imagens de câncer de pele, como forma, cor e textura que servirão como 

dados de entrada para o classificador inteligente. As informações relevantes selecionadas 

das imagens serão adicionadas a um vetor de características. Um vetor de características é 

uma representação numérica sucinta de uma imagem ou parte dela, descrevendo seus 

detalhes mais representativos. O vetor de características é um vetor n-dimensional 

contendo esses valores. Essa forma de representação da imagem pode ser armazenada para 

serem utilizadas em um processo de classificação. 

 Para análise de textura tomamos como base o método proposto por Chang e Kuo 

[Cha93]. Os autores utilizam a Transformada Wavelet Packet baseada em um modelo de 

árvore estruturada que foi desenvolvido para extrair descritores de textura que caracterizam 

as lesões. O modelo de árvore estruturada utiliza uma representação semântica da 

informação espaço/freqüência contidos em imagens de câncer de pele. O método usa o 

critério máximo de energia da faixa de freqüência de cada canal, com uma energia fixa da 

proporção do limiar. 

� No módulo do Classificador inteligente é realizada a classificação do câncer de 

pele, através da Máquina de Vetor de Suporte (SVM - Support Vector Machine). A 

Máquina de Vetor de Suporte fundamenta-se nos princípios do risco estrutural, proveniente 

da teoria do aprendizado estatístico, a qual está baseada no fato de que o erro do algoritmo 

de aprendizagem junto aos dados de validação (erro de generalização) é limitado pelo erro 

de treinamento mais um termo que depende da dimensão VC (dimensão Vapnik e 

Chervonenkis), que é uma medida da capacidade de expressão de uma família de funções. 

A classificação é efetuada com base nos descritores de características, que são os dados 

de entrada da rede. A SVM implementa um mapeamento não-linear dos dados de entrada 

para um espaço característico de alta-dimensão, em que um hiperplano ótimo é construído 
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para separar os dados linearmente em duas classes. Quando os dados são separáveis, o 

hiperplano ótimo no espaço característico é aquele que apresenta a máxima margem de 

separação. 

�  Na etapa de Avaliação e Interpretação tem o objetivo de revelar a probabilidade 

de existência ou não de câncer de pele, bem como a que classe ela pertence, seja lesão 

benignas, carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular ou melanoma. 

1.5 Organização do Trabalho 

 A tese está organizada em 6 capítulos divididos da seguinte forma: 

No Capítulo 1 encontram-se as considerações iniciais e o contexto no qual se 

insere este trabalho, bem como a motivação para o seu desenvolvimento e os objetivos que 

foram seguidos.  

No Capítulo 2 são descritos os conceitos correlatos aplicados ao estudo de câncer 

de pele como, a anatomia e histologia, estudo esse necessário para o entendimento das 

lesões da pele. São descritos os fatores de risco de incidência do câncer; os principais tipos 

de disfunções encontradas na pele e suas características, com ênfase em carcinoma 

basocelular, carcinoma espinocelular e melanoma. São também enfatizados os aspectos e 

técnicas radiológicas utilizadas pelos especialistas e os tipos de imagens dermatológicas 

estudadas. 

 O Capítulo 3 aborda as técnicas de extração de atributos de cor, forma e textura 

aplicadas no desenvolvimento deste trabalho. Definem-se também os aspectos gerais 

relativos ao processamento digital de imagens utilizadas na etapa do pré-processamento 

das imagens digitais dermatológicas. 

 No Capítulo 4 são introduzidos os conceitos de aprendizado estatístico, dimensão 

VC (Vapnik e Chervonenkis) e minimização do risco estrutural. Trata-se de uma 

abordagem inicial, para um segundo momento apresentar a abordagem das Máquinas de 

Vetores de Suporte (SVM), da qual derivarão esses fundamentos. Esses tópicos serão 

importantes para compreender o funcionamento da Máquina de Vetor de Suporte utilizadas 

neste trabalho como um classificador inteligente. 

 O Capítulo 5 apresenta o método proposto, cuja idéia é a extração de 

características de cor, forma e textura das imagens digitais de câncer de pele, utilizando 

técnicas de processamento digital de imagens e a Transformada Wavelet Packet. 
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Características que atuam como dado de entrada no classificador inteligente (SVM - 

Máquina de Vetor de Suporte) de forma bastante significativa e que tem como 

conseqüência a classificação das lesões da pele estudada. O capítulo 5 descreve também a 

estrutura das Máquinas de Vetores de Suporte empregada, bem como os resultados e as 

respectivas análises realizadas durante o desenvolvimento do trabalho. 

 O Capítulo 6 finaliza a tese com as conclusões sobre os resultados obtidos, 

analisando as perspectivas de melhoria e extensão do método proposto. 

 No final da tese, encontram-se em anexo um Glossário Dermatológico que 

auxiliará a leitura e a compreensão dos termos médicos usados neste trabalho, como 

também as telas da ferramenta desenvolvida. 
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CCâânncceerr ddee PPeellee

2.1 Introdução 

Este capítulo apresenta uma visão geral da anatomia e histologia da pele, como 

também os principais tipos de disfunções encontradas na pele e suas características, 

abordando os assuntos relacionados à dermatologia necessários para realização deste 

trabalho. A dermatologia é uma especialidade da medicina que estuda a pele e os 

fenômenos fisiológicos e patológicos que nela ocorrem. 

A dermatologia é uma das especialidades mais antigas da medicina e, ao longo dos 

anos, tornou-se uma área especial de conhecimento científico e da prática clínica. Dois 

fatores que se mantêm como realidades flagrantes foram o diferencial para: o número 

muito elevado de doentes com afecções cutâneas e a multiplicidade de doenças que 

traduzem o sofrimento do órgão pele. No limite do corpo, entre o meio interno e o exterior, 

pode ser observado a diversidade de influências que recebe esta interface do organismo, às 

quais responde com manifestações variadas [Sam01]. 

As moléstias cutâneas foram as primeiras a despertar a atenção dos médicos desde 

o começo dos tempos. É fácil explicar, pois as alterações na pele são as primeiras a serem 

vistas e sentidas. 

Os fatos referidos acima caracterizam a essência da especialidade e obrigam a longa 

preparação e treino especial necessário para formar um dermatologista. Na sua formação o 

dermatologista aprende a ler na pele as manifestações do “sofrimento” do órgão; adquire 

treino necessário para reconhecer as alterações cutâneas que lhe permitem formular os 

CCaappííttuulloo

2
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diagnósticos; interpreta as referidas alterações em função das causas que as determinam; 

tem percepção de como surgem e evoluem as modificações cutâneas que lhe permitam 

resolver os problemas da pele e do indivíduo doente. 

Com o decorrer do tempo, a evolução da dermatologia tem sido substancial, em 

paralelo com o que acontece em outras especialidades. Dentro de uma perspectiva 

interdisciplinar, criou núcleos próprios de apoio à prática clínica, como por exemplos a 

histopatologia1, imunopatologia2, alergia, micologia3 e fotobiologia4; diferenciou a sua 

prática assistencial desde a dermatologia pediátrica até a geriátrica, passando por sub-

setores especiais como o das doenças transmitidas sexualmente e a dermatologia do 

trabalho, diversificou técnicas terapêuticas, como a fotoquimioterapia5 e a cirurgia 

dermatológica [Sam01]. 

Resulta, assim, que a especialidade integra obrigatoriamente três níveis distintos de 

conhecimento, inter-relacionados e complementares: extensa área de ciência básica, 

indispensável ao conhecimento do órgão de que a especialidade se ocupa; área de 

aplicação, especialmente relacionado com técnicas de apoio ao diagnóstico; área de 

atividade assistencial, de aspecto médico-cirúrgico, com ambulatório volumoso e 

internamento caracterizado por afecção de acentuada gravidade [Sam01]. 

2.2 Anatomia da Pele 

 A pele representa mais de 15% do peso corpóreo e apresenta grandes variações ao 

longo de sua extensão, sendo ora mais flexível e elástica, ora mais rígida [Lev91]. 

 A superfície do corpo é envolta por um órgão complexo, a pele ou tegumento, que é 

um dos maiores órgãos do corpo humano. A pele ou cútis é o manto de revestimento do 

organismo, indispensável à vida e que isola os componentes orgânicos do meio exterior. 

Constitui-se em complexa estrutura de tecidos de várias naturezas, dispostos e inter-

                                               
1 Histopatologia é o estudo dos tecidos como meio de diagnóstico de uma doença. 
2 Imunopatologia é o ramo da medicina que lida com as reações imunes associadas a doenças. 
3 Micologia é a ciência que estuda os fungos. 
4 Fotobiologia é o ramo da biologia que estuda os efeitos da energia radiante (luz) sobre os seres vivos. 

5 O princípio desse método é introduzir no organismo do paciente um composto chamado fotossensibilizador, 
que absorve a luz na região visível e que seja não ativo no seu estado fundamental, e em seguida iluminar a 
região do corpo a ser tratada com luz visível formando um estado ativo deste fotossensibilizador induzindo 
assim a morte do tecido iluminado. Uma grande vantagem é que separadamente, nem o fotossensibilizador 
nem a luz visível produzem efeitos nocivos para o paciente, e funcionam somente quando atuam juntos na 
região do corpo a ser tratado evitando assim os efeitos colaterais graves para organismo. 
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relacionados de modo a adequar-se, de maneira harmônica, ao desempenho de suas 

funções. 

 Toda sua superfície é composta por sulcos e saliências, particularmente acentuadas 

nas regiões palmo-plantares e extremidades dos dedos, onde sua disposição é 

absolutamente individual e peculiar, permitindo não somente sua utilização na 

identificação dos indivíduos através da datiloscopia, como também a diagnose de 

enfermidades genéticas, através das impressões palmo-plantares, os chamados 

dermatóglifos. 

 Os dermatóglifos, embora compreendam padrões altamente individuais, tanto que 

permitem sua utilização legal na identificação, consistem na combinação de configurações 

básicas, redemoinhos, alças e arcos nas extremidades dos dedos, além de sulcos e cristas 

nas regiões palmo-plantares. A correlação entre dermatóglifos e doenças neurocutâneas 

evidencia as relações entre o desenvolvimento da pele e do sistema nervoso central, ambos 

podendo ser atingidos por um mesmo distúrbio fundamental na embriogênese [Lev91]. 

 A superfície cutânea apresenta, ainda, de acordo com os segmentos corpóreos, 

variações e pregas, articulares e musculares, orifícios pilossebáceos e orifícios sudoríparos. 

 A cor da pele é determinada pela conjunção de vários fatores, alguns de ordem 

genética-racial, como a quantidade de pigmento – a melanina; outros, de ordem individual, 

regional e mesmo sexual, como a espessura de seus vários componentes e, ainda, conteúdo 

sanguíneo de seus vasos. 

A pele tem como funções: proteção contra o calor, luz solar, lesões e infecções, 

armazenamento de água e produção de vitamina D. A pele recebe estímulos do ambiente e 

colabora com mecanismos para regular sua temperatura. 

A camada epiderme é composta principalmente por células planas semelhantes à 

escama de peixe, denominadas células escamosas. Células arredondadas chamadas células 

basais repousam abaixo das células escamosas na epiderme. A porção mais inferior da 

epiderme contém melanócitos. A derme é composta por vasos sanguíneos, vasos linfáticos, 

folículos pilosos e glândulas. Algumas dessas glândulas produzem suor (que ajuda na 

regulação da temperatura do corpo) e algumas produzem sebo (uma substância oleosa que 

ajuda a pele a manter livre do ressecamento). O suor e o sebo alcançam a superfície da pele 

através de minúsculas aberturas denominadas de poros [Lib98]. 

Os melanócitos encontram-se disseminados por toda a parte inferior da epiderme e 

produzem melanina. Quando a pele é exposta ao sol, os melanócitos produzem mais 
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pigmentos, causando o bronzeamento ou escurecimento da pele. Em algumas ocasiões, 

grupos de melanócitos circundados por tecidos formam uma estrutura não cancerosa 

denominada nevo6. Os nevos são muito comuns: a maioria das pessoas possui entre 10 e 40 

destas formações escurecidas na superfície da pele. Os nevos podem ser planos ou 

elevados, podem estar presentes ao nascimento, mas geralmente surgem após os 40 anos de 

idade. Com o passar do tempo, tendem a crescer ou mudar de coloração, mas de forma 

discreta. Quando removidos cirurgicamente, geralmente não retornam. 

A superfície da epiderme é marcada por uma rede de sulcos que a dividem em 

pequenos polígonos, como acontece no dorso das mãos. Correspondem à áreas de elevação 

da epiderme pelas papilas dérmicas. 

Há sulcos grandes, como os que ficam na frente das articulações, correspondendo a 

pregas da derme (linhas de flexão), ou formam cristas papilares que têm a função de 

impedir o escorregamento, como acontece nas polpas dos dedos e são utilizados, na 

prática, para identificação pessoal (impressões digitais) [Lib98]. 

A pele também tem linhas de tensão (também conhecidas como linhas de Langer 

ou linhas de fenda), que são estudadas e seguidas pelos cirurgiões com a intenção de se 

evitar que cortes cirúrgicos causem cicatrizes muito marcantes (Figura 2.1). As linhas de 

tensão são fibras da derme (colágeno), que geram uma delicada rede de rasas ranhuras, que 

se encontram em ângulos, formando assim áreas com aspectos poligonais. Com o 

envelhecimento, as rugas tendem a obedecer à mesma direção dessas linhas. 

Figura 2.1 – Linhas de tensão da cabeça e pescoço [Wen00]. 

2.3 Histologia da Pele 

A pele (Figura 2.2) e seus anexos compõem-se, essencialmente de três grandes 

camadas de tecidos e têm origem dupla: uma camada superior - a epiderme, pêlos, unhas, 

glândulas sebáceas e sudoríparas que tem origem ectodérmica; uma camada intermediária - 

                                               
66 Nevos são lesões da pele, de cor preta ou rosa, simples manchas ou saliências cobertas de pêlos.
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a derme ou cório que tem origem mesodérmica, e uma camada mais profunda, a hipoderme 

ou tecido subcutâneo [Lib98]. 

 

Figura 2.2 – As camadas da pele humana [Dan06].

22..33..11 EEppiiddeerrmmee

A epiderme é a camada mais externa e é formada por um revestimento de camadas 

de células sobrepostas, sendo que as células superficiais são achatadas e compõem uma 

camada córnea rica em queratina. Por isso, a pele é classificada como um epitélio 

estratificado pavimentoso queratinizado. Sua espessura varia de acordo com a região do 

corpo, chegando a 1,5 mm nas plantas dos pés [Lev91]. 

As células empilhadas não são todas iguais: a camada mais superficial é o estrato 

ou camada córnea. Mais abaixo se encontram as camadas granulosa, espinhosa e basal, 

como pode ser observado na Figura 2.3.  

 

Figura 2.3 – Camada mais externa da pele, a Epiderme [Wen00].

A camada basal, também chamada de camada germinativa, é formada por células 

altas, que se dividem por mitose e são as responsáveis por renovar as células da epiderme. 

Enquanto que as células da camada espinhosa são mais cuboidais, e apresentam projeções 

citoplasmáticas que ancoram as células umas às outras, dando resistência ao atrito [Lev91].  
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As células da camada granulosa são poligonais, mais achatadas, e têm grânulos 

grosseiros em seu citoplasma (queratohialina) que são precursores da queratina do estrato 

córneo; e a camada córnea que é fina e a mais superficial, formada por células em forma 

de placa, os queratinócitos; e também formada por células mortas e achatadas que se 

dispõem como placas empilhadas. 

Renovação da Pele
A pele renova-se continuamente (Figura 2.4). As células nascem na camada basal e 

vão empurrando as células mais externas, de forma que a divisão entre as camadas 

mencionadas acima não é nítida, mas um processo contínuo. 

Ao mesmo tempo em que cada célula vai sendo empurrada para a superfície, sofre 

transformações; achata-se, ancora-se às vizinhas, secreta substâncias fosfolipídicas (que se 

depositam entre as células, contribuindo para a vedação) produzem queratina e terminam 

por perder o núcleo para tornarem-se placas superficiais e descamarem. Há, ainda, outros 

tipos celulares, como os melanócitos (produtores de melanina, pigmento que protege a pele 

dos raios solares) e as células de Langerhans (de função pouco conhecida). 

Figura 2.4 – Processo de renovação da pele [Wen00].

Cor da Pele
A cor da pele é influenciada por muitos fatores: quantidade de melanina e caroteno, 

quantidade de capilares e cor do sangue que os percorre. A cor da pele varia entre os 

indivíduos e de acordo com a parte do corpo. A melanina é um pigmento de cor marrom 

escura, produzida pelos melanócitos, células que ficam junto à camada basal, no limite 

com a derme, e que emitem prolongamentos que lhes permitem depositar a melanina 

dentro das células da camada basal e espinhosa [Arn95]. 

A Figura 2.5(a) mostra um esquema de um melanócito depositando melanina em 

células das camadas basal e espinhosa; e a Figura 2.5(b) ilustra os melanócitos, indicados 

por setas. São estas as células que não estão coradas e não contém melanina. São as células 

epiteliais que recebem a melanina e a acumulam e aparecem com o pigmento castanho 

(observe as células que estão dentro do círculo). 

Estrato Córneo 

Camada Granulosa 
Estrato Espinhosa 

Camada Basal 
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Figura 2.5 – (a) Melanócito, e (b) Melanócitos sem melanina [Wen00]. 

22..33..22 DDeerrmmee

A derme (Figura 2.6) é a camada mais profunda, que se apóia à epiderme, de 

espessura variável atingindo o máximo de 3mm nas plantas dos pés, sendo formada por 

muitas estruturas com características elásticas (denso estroma fibroelástico de tecido 

conjuntivo), grandes quantidade de vasos sangüíneos (redes vasculares) e fibras nervosas. 

Além disso, nesta camada também estão localizadas as glândulas e outros anexos (ex.: 

pêlo) que derivam da epiderme [Sam01]. 

O limite da derme com a epiderme é formado por saliências, as papilas dérmicas 

(camada papilar), que correspondem a reentrâncias (cavos) na epiderme. 

Figura 2.6 – Camada mais profunda, a derme [Wen00].

A camada papilar (Figura 2.7), com limites pouco nítidos, estende-se com uma 

camada mais profunda e mais espessa, chamada de camada reticular. Seu tecido é um 

conjuntivo mais denso, rico em fibras elásticas e com poucas células. 

Figura 2.7 – Camada papilar [Wen00].

(b)(a) 
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Acredita-se que a função desta estrutura papilar seja a de aumentar a área de 

contato entre e epiderme e a derme. Desta camada, formada por tecido frouxo, saem 

fibrilas de colágeno que se ancoram à epiderme, prendendo uma camada à outra, tanto que 

as papilas são mais freqüentes nas áreas da pele sujeitas a maior pressão ou atrito. 

Imersos neste tecido estão vasos sangüíneos, linfáticos e estruturas nervosas, além 

das estruturas anexas derivadas da epiderme como: pêlos, glândulas sebáceas, glândulas 

sudoríparas e unhas. As estruturas anexas da pele são derivadas da epiderme, mas acham-

se imersas na derme. Além disto, há diversos tipos de receptores nervosos, que fazem da 

pele um órgão sensorial. 

Os pêlos (Figura 2.8) são estruturas delgadas, feitas de queratina, que se 

desenvolvem a partir de uma invaginação da epiderme, o folículo piloso. Há pêlos em 

quase todo o corpo, exceto por algumas regiões bem delimitadas como a palma das mãos e 

plantas dos pés, e variam em espessura e ritmo de crescimento. O crescimento dos pêlos é 

descontínuo, alternando fases de crescimento e repouso. No couro cabeludo, por exemplo, 

a fase de crescimento do pêlo dura vários anos e a de repouso cerca de 3 meses.  

A distribuição e quantidade dos pêlos também sofrem influência dos hormônios 

sexuais. Sua cor é dada por melanócitos que ficam entre a papila e o epitélio da raiz do 

pêlo. Associado ao pêlo há uma glândula sebácea.  

Figura 2.8 – Estrutura do pêlo [Wen00].

As glândulas sebáceas encontradas praticamente no corpo todo desembocam na 

porção terminal dos folículos pilosos, exceto em lábios e genitais (glande e pequenos 

lábios) onde se abrem diretamente na superfície. Sua secreção é uma mistura complexa de 

lipídeos, que deixam a pele oleosa. 

Enquanto que as glândulas sudoríparas são encontradas em todo o corpo, com 

exceção da glande e lábios, são estruturas tubulosas simples, formando um enovelado com 

diâmetro de 0,4 mm, imerso na derme. Sua secreção é o suor, um fluido que contém água, 

sódio, potássio, cloretos, uréia, amônia e ácido úrico. 
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As unhas humanas são placas córneas, localizadas na falange distal dos dedos. Cada 

unha recobre um leito ungueal, que tem estrutura comum de pele e não participa de sua 

formação [Lib98]. A unha cresce a partir da raiz, ou matriz, e é basicamente composta por 

placas de queratina fortemente aderida. A partir da diferenciação de células epiteliais da 

raiz, de forma similar a que acontece com a epiderme, fazendo com que a unha deslize 

gradualmente sobre o leito ungueal. 

São os receptores nervosos que tornam a pele um órgão sensorial. Na verdade o que 

normalmente chamamos de "tato" são diferentes tipos de sensação, e para cada uma delas 

existe um receptor especial. 

É costume dividir os órgãos sensitivos, de acordo com a função, em sensibilidade 

especial (visão, audição, equilíbrio, paladar e olfação) e sensibilidade geral (calor, frio, dor, 

tato e propriocepção7). Estes últimos estão largamente dispersos pelo organismo, incluindo 

a pele. 

As terminações nervosas livres (Figura 2.9(a)) na pele ocorrem junto da epiderme, 

nas bainhas da raiz e da papila dos pêlos, e ao redor das glândulas sudoríparas. À medida 

que o axônio da fibra nervosa aproxima-se de sua extremidade, perde a bainha de mielina e 

termina em formações varicosas que se fundem, formando pequenos botões. 

 Os bulbos terminais de Krause (Figura 2.9(b)) são pequenos corpos cilíndricos ou 

ovais formados por uma cápsula de tecido conjuntivo, com centro semifluido e mole onde 

termina o axônio. São encontrados na conjuntiva dos olhos, na mucosa dos lábios e língua. 

Na pele são abundantes no pênis e no clitóris, e em articulações [Lev91]. 

Encontrados no tecido subcutâneo, os corpúsculos de Vater-Pacini (Figura 2.10(a)), 

são especialmente numerosos nas palmas das mãos, plantas dos pés e órgãos genitais e 

aparecem como bulbos brancos de 2 a 4 mm de diâmetro, presos à extremidade de uma 

fibra nervosa. Corpúsculos semelhantes, com cápsulas mais finas e centros mais espessos 

são abundantes nas polpas dos dedos (chamados de corpúsculos de Golgi e Mazzoni). 

Os corpúsculos de Meissner (Figura 2.10(b)) ocorrem nas papilas e são numerosos 

nas mãos, pés, face anterior do antebraço, pele dos lábios, ponta da língua, conjuntiva 

palpebral e na pele dos mamilos. São corpos ovais pequenos formados por cápsula de 

                                               
77
 Sensibilidade própria aos ossos, músculos, tendões e articulações e que fornece informações sobre a 

estática, o equilíbrio, o deslocamento do corpo no espaço.
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tecido conjuntivo e lâminas empilhadas. A fibra nervosa penetra em seu interior, faz um 

trajeto em espiral e termina na forma de pequenos globos [Lev91]. 

Figura 2.9 – (a) Terminações nervosas livres8, e (b) Bulbos terminais de Krause9 [Wen00]. 

Figura 2.10 – (a) Corpúsculos de Vater-Pacini10, e (b) Corpúsculos de Meissner11 [Wen00]. 

O Corpúsculo de Ruffini (Figura 2.11) localizados no tecido subcutâneo é oval e 

consiste de fortes bainhas no interior das quais as fibras nervosas dividem-se em 

numerosos ramos e terminam em botões. 

Figura 2.11 – Corpúculos de Ruffini12 [Wen00].

22..33..33 HHiippooddeerrmmee

A hipoderme (Figura 2.12) é a camada mais profunda [Lev91]. Na hipoderme há 

também tecido adiposo, cujas células armazenam a gordura subcutânea (panículo adiposo). 

É formada por um tecido conjuntivo frouxo que serve para unir, de maneira pouco firme, a 

                                               
8 Terminações nervosas livres: sensações de dor e temperatura. 
9 Bulbos terminais de Krause: sensações táteis. 
10 Corpúsculo de Vater-Pacini: sensação de pressão. 
11 Corpúsculo de Meissner: sensações táteis. 
12 Corpúsculo de Ruffini: sensações táteis. 

(b)(a)

(a) (b)
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derme aos outros órgãos do corpo, permitindo que a pele tenha certo grau de deslizamento, 

variável com a região do corpo.  

Figura 2.12 – Hipoderme [Wen00].

2.4 Fisiologia da Pele 

A pele protege o organismo humano, pois funciona como uma muralha contra o 

ambiente externo, protegendo o corpo contra ataques de microorganismos externos, bem 

como de fatores ambientais desfavoráveis à sobrevivência, como a perda de água do 

organismo [Tor00]. 

A pele tem muitas funções, intimamente ligadas à sua estrutura complexa. Para 

compreendê-la, portanto, deve-se estar familiarizado com sua morfologia, descritas nas 

seções de anatomia e histologia da pele, assim tendo uma maior compreensão da região 

onde se dar o início das doenças de pele e como elas se disseminam. Abaixo serão 

ilustradas as principais funções relacionadas com a pele.

22..44..11 FFuunnççõõeess SSeennssoorriiaaiiss

A primeira e mais lembrada função da pele é a sua capacidade de receber estímulos. 

Isto é possível porque a pele é ricamente inervada. Globalmente conhecido como sentido 

do "tato", na verdade a pele tem diferentes receptores especializados para percepções 

separadas: dor, temperatura, pressão e tato propriamente dito.  

22..44..22 IImmppeerrmmeeaabbiilliizzaaççããoo ee PPrrootteeççããoo

A impermeabilização e Proteção dependem da estrutura da epiderme, pois a pele é 

uma estrutura elástica e muito resistente. Além de nos proteger de agentes físicos e 

químicos e da desidratação, a pele é uma importante barreira contra os microorganismos. 

O sebo, que é produzido pelas glândulas sebáceas, é composto por várias 

substâncias que atuam como lubrificantes naturais do pêlo, evitando que fiquem 
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quebradiços. Também torna a pele oleosa, diminuindo a evaporação de água a partir da 

camada córnea (camada mais superficial da pele - epiderme) e protege a pele contra o 

excesso de água na superfície (facilitando à água escorrer da pele). O sebo tem certa ação 

ao evitar crescimento de bactérias e fungos (ações bactericida e antifúngica), e promove a 

emulsão de algumas substâncias [Jun99]. 

22..44..33 AAddeerrêênncciiaa ee AArrttiiccuullaaççããoo

Cristas e dobras da pele nas articulações, vistas na seção de anatomia, facilitam as 

tarefas que precisam de movimentação e manipulação do ambiente.  

Os dermatóglifos são os sulcos da pele com disposição individual e peculiar. 

Quando localizados nas polpas dos dedos são conhecidos, também, como impressões 

digitais que estão dispostas perpendicularmente às forças que tendem a produzir 

deslizamento, facilitando a preensão13. 

Como esses sulcos têm essa característica de serem próprios de cada indivíduo, os 

dermatóglifos são usados para identificação de cada indivíduo perante a lei através da 

datiloscopia (que é a marcação das impressões digitais, deixadas em armas e objetos de 

crimes, por exemplo), e também são utilizados para determinação de doenças genéticas, 

como a Síndrome de Down [Jun99]. 

22..44..44 RReegguullaaççããoo ddaa TTeemmppeerraattuurraa CCoorrppoorraall

A regulação da temperatura corporal também depende dos anexos da pele, 

principalmente das glândulas sudoríparas, dos pêlos e dos vasos sangüíneos. 

O organismo humano está adaptado para funcionar de forma otimizada à 

temperatura de 36,5º C. Quando o corpo começa a aumentar a temperatura acima deste 

nível, em condições normais de saúde, precisa dissipar calor e, para isto, produz o suor 

através das glândulas sudoríparas. 

A perda de calor ocorre por uma propriedade física; para mudar de estado físico de 

líquido para gasoso uma substância precisa absorver energia. O suor na pele está em estado 

líquido (é uma gotícula de "água") e, ao evaporar, "rouba" energia da superfície da pele, 

esfriando-a. 

Além disto, em um dia quente ou quando fazemos exercícios, o corpo aumenta o 

calibre dos vasos sangüíneos (vasodilatação) que percorrem a pele. É por isto que a pele 

                                               
13 Ato de segurar. 
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fica mais vermelha. O sangue, ao passar por uma região mais fria da pele (onde está 

ocorrendo evaporação), também esfria e retorna para dentro do organismo com uma 

temperatura mais baixa. 

Já em dias frios os músculos eretores dos pêlos os levantam para que se forme uma 

camada de ar parado perto da pele, pois o ar é um dos melhores sistemas de isolamento 

térmico. Ao mesmo tempo, o corpo provoca diminuição do calibre dos vasos sangüíneos 

(vasoconstricção) que percorrem a pele, diminuindo o contato do sangue com a pele fria, 

reduzindo a perda de calor do corpo, assim provocando o que chamamos de arrepio.  

A pele é um órgão exposto ao ambiente que, apesar de muito resistente, pode sofrer 

danos e, até mesmo, desenvolver cânceres. 

2.5 Fatores de Risco de Incidência do Câncer 

 Existem certas circunstâncias na qual a chance do melanoma14 ocorrer é maior, para 

tanto devemos estar atentos a estas situações, tais como: Indivíduos que já tiveram um 

melanoma ou o acometimento de um de seus familiares mais próximos; pessoas de pele, 

cabelos e olhos claros se não tomarem certos cuidados, principalmente em relação à 

exposição solar, terão maiores chances de vir a ter o melanoma; e pessoas que tiveram 

queimaduras solares, principalmente durante a infância, apresentam maiores possibilidades 

de desenvolverem o melanoma cutâneo [Sam01]. 

22..55..11 QQuueeiimmaadduurraa SSoollaarr

Quando nos expomos ao sol por atividades profissionais ou pelo lazer, estamos 

sujeitos a obter os benefícios do sol bem como os efeitos nocivos da exposição solar não 

controlada (Tabela 2.1). 

O primeiro efeito da exposição solar exagerada é a queimadura solar, que se 

apresenta com vermelhidão na pele (eritema), podendo evoluir com ardor, sensação de 

calor, inchaço (edema), e formação de bolhas dependendo da intensidade da exposição e o 

tipo de pele [Pir02]. 

  

                                               
14 Tipo de câncer que tem origem nos melanócitos (células produtoras de melanina, substância que determina 
a cor da pele). 
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Tabela 2.1 – Fototipos da pele e suas conseqüências à exposição do sol [Pir02].

Fototipos da pele Conseqüências da exposição solar
I Pele clara, branca leitosa, olhos azuis, 

sardentos. 
Sempre se queimam facilmente e nunca se 
bronzeiam  

II  Pele clara, olhos azuis, verdes ou 
castanhos claros, cabelos louros ou ruivos. 

Sempre se queimam facilmente e, às vezes, se 
bronzeiam  

III A média das pessoas branca ou morena 
clara.  

Queimam-se moderadamente, bronzeiam-se 
gradual e uniformemente  

IV A média das pessoas brancas normais, 
marrom clara ou morena.  

Queimam-se muito pouco, bronzeiam-se 
moderadamente  

V  Pessoa marrom ou morena escura Raramente se queimam, bronzeiam-se 
intensamente  

VI Negros Nunca se queimam, profundamente 
pigmentados  

Queimadura solar é uma reação aguda causada pelos raios ultravioletas 

(principalmente UV-B) emitidos pelo sol. O eritema inicia-se após 2 a 7 horas do contato 

com o sol de forma prolongada e contínua e mesmo sob o mormaço, em dias nublados 

[Pir02]. 

O espectro eletromagnético (Figura 2.13) é muito amplo, com uma variabilidade de 

comprimentos de ondas que vão desde 10-24m (raios gama) até 107m, ou seja, 10.000 km 

(ondas de rádio), e dentro deste espectro encontra-se a radiação solar. 

A radiação ultravioleta está entre 200 e 400nm e a luz visível (violeta, azul, verde, 

amarelo, alaranjado e vermelho) encontra-se entre 400 e 760nm. O infravermelho está 

acima de 760nm e vai até 17.000nm. 

Figura 2.13 – Gráfico do espectro eletromagnético [Wen00].

O UV-C de 200-290nm; UV-B de 290-320nm – atinge camadas mais superficiais, 

apresenta intensa reação, principal responsável pelas queimaduras solares e; UV-A de 320-

400nm – atingem camadas mais profundas da pele, principal responsável pelo 

bronzeamento, envelhecimento mais precoce e o câncer de pele [Pir02]. Os três tipos de 

radiação ultravioleta solar são ilustrados na Figura 2.14. 
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Figura 2.14 – Gráfico de radiação ultravioleta solar [Wen00].

Os efeitos cumulativos (crônicos) da radiação ultravioleta (principalmente UV-A), 

sobre a pele ao longo dos anos, provocam o envelhecimento (foto-envelhecimento) precoce 

da pele. O envelhecimento precoce da pele é representado pelo aparecimento de manchas 

acastanhadas (melanose solar) e claras (leucodermia solar), perda da elasticidade e brilho 

cutâneo, surgimento de rugas mais profundas, fragilidade da pele com manchas vinhosas 

(púrpura senil) até a possibilidade da formação do câncer de pele. 

Há cuidados que podem ser tomados para se evitar queimaduras no trabalho ou 

durante o lazer. As exposições solares adequadas devem ser encaradas de forma individual, 

sendo que cada organismo tem o seu limite, que depende de alguns fatores: genéticos (de 

acordo com seu tipo de pele); horário de exposição solar; exposição por períodos 

prolongados; uso de medicamentos que podem provocar fotoalergia; uso de substâncias 

químicas que interagem com o sol, como por exemplo, perfumes que contenham essência 

de bergamota, bronzeadores a base de folha de figo, sumo do limão em contato com a pele 

e; uso de proteção solar adequada, por meio do uso de filtros solares, como também a 

utilização de chapéus, bonés, guarda-sóis, sombrinhas, andar sob áreas de sombra, 

camisetas, óculos escuros, etc.  

2.6 Tipos de Câncer de Pele 

Certas formas de câncer podem ter sua origem em pintas ou manchas da pele. Sabe-

se que 50% dos melanomas podem ter origem nas pintas ou manchas escuras, que 

aparecem na pele. 

O espectro das lesões melanocíticas vai de uma simples mancha - as sardas - aos 

nevos atípicos, que podem ser precursores do melanoma como: sardas ou efélides, 

melanose solar e mancha senis, nevos melanocíticos, nevos gigantes pilosos e; nevos 

atípicos [Arn95].  
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A seguir serão apresentadas as lesões melanocíticas, em ordem crescente do risco 

que apresentam para se transformarem em cânceres. 

Sardas ou efélides
As sardas ou efélides (Figura 2.15(a)) são manchas onde a distribuição dos 

pigmentos melânicos costuma ser homogêneo, embora possa ter a borda irregular. As 

sardas se acentuam durante os meses de verão pela exposição solar e quase desaparecem 

durante o inverno, quando não há exposição ao sol. 

As sardas não apresentam risco de transformação para o melanoma, no entanto, 

uma grande quantidade de sardas pode representar um marcador de risco de aparecimento 

de melanoma, pois é comum em pessoas de pele clara que se expuseram demasiadamente 

ao sol sem proteção adequada [Arn95]. 

Melanose solar ou Mancha senil
Melanose solar ou mancha senil (Figura 2.15(b)) são manchas acastanhadas, de 

tamanhos diversos, limites precisos, predominantemente nas áreas expostas ao sol, tais 

como: rosto, antebraços e dorso das mãos. Praticamente não há chances de transformação 

para o melanoma, geralmente é tratada com finalidades estéticas, devendo manter proteção 

contra as presenças dos raios ultravioletas emitidos pelo sol [Arn95]. 

Nevos
A palavra nevo significa marca ou defeito (originada do latim). Denominado 

popularmente de pinta, o nevo é uma proliferação benigna de células, que podem aparecer 

desde o nascimento (congênito) ou durante a vida (adquirido) [Arn95]. 

Os nevos melanocíticos congênitos podem ser divididos em: pequeno - até 1,5cm 

(Figura 2.15(c)), médio - entre 1,5 e 20cm e gigante - maior que 20cm. Os nevos 

melanocíticos congênitos pequenos são encontrados em 1% dos recém-nascidos. A 

incidência mais provável dos nevos congênitos gigantes pilosos é de 0,002% de todos os 

recém-nascidos [Arn95]. 

Figura 2.15 – (a) Sardas ou efélides, (b) Melanose solares ou manchas senis e (c) Nevo melanocítico 
congênito pequeno [Sam01]. 

(a) (b) (c)
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Existem diferentes tipos de nevos melanocíticos. Quanto à localização das células 

nas camadas da pele, eles são classificados em:  

• Nevos juncionais - ninhos de células névicas na junção dermo-epidérmica;  

• Nevos compostos - ninhos de células névicas na porção dermo-epidérmica e 
intradérmica; e 

• Nevos intradérmicos - ninhos de células névicas na porção intradérmica.  

Os melanócitos derivam da crista neural na vida embrionária e migram para suas 

localizações definitivas na pele, nos olhos e no cérebro durante a vida fetal. Os melanócitos 

que migram para a pele alojam-se na junção dermo-epidérmica.  

O nevo melanocítico benigno se inicia como uma proliferação das células névicas 

na junção dermo-epidérmica. A Figura 2.16 abaixo apresenta em (a) nevo melanocítico 

juncional com mancha acastanhada e enegrecida, sem relevo, em (b) nevo melanocítico 

composto com mancha acastanhada ao redor da lesão sobrelevada central e (c) nevo 

melanocítico intradérmico com lesão acastanhada, distribuição da pigmentação de modo 

uniforme, limites nítidos precisos e sobrelevados. 

Figura 2.16 – (a) Nevo melanocítico juncional, (b) Nevo melanocítico composto, e (c) Melanocítico 
intradérmico [Sam01]. 

A possibilidade de um nevo melanocítico congênito gigante (Figura 2.17(a)) se 

transformar ou dar origem ao melanoma são bem maiores que o nevo melanocítico 

congênito pequeno, portanto dessa forma é importante segui-los e acompanhá-los com 

maior atenção. 

Já o nevo atípico é geralmente maior que o nevo comum (maior que 6mm), tem 

bordas irregulares, que vão se esmaecendo, ou seja perdendo a cor ao redor da pele normal 

(às vezes os limites são imprecisos). A variação de cor dentro das lesões é comum, com 

várias tonalidades de marrom, castanho e vermelho. As lesões localizam-se, 

freqüentemente, na porção superior do tronco, nos braços e coxas. São geralmente 

múltiplos, de tamanhos variados, como demonstrado pela Figura 2.17(b) [Arn95]. 

(c) (a) (b) 
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Figura 2.17 – (a) Nevo melanocítico congênito gigante e Nevos atípicos [Sam01].

Existem três tipos mais comuns de cânceres de pele, e vamos vê-los com detalhes a 

seguir, que são: melanoma cutâneo, carcinoma espinocelular e, carcinoma basocelular.  

O câncer de pele é o mais comum entre todos os cânceres que atinge o ser humano. 

Na Tabela 2.2, apresentamos o índice de câncer de pele no Brasil, tomando como base os 

dados de 2006 do Instituto Nacional do Câncer (INCA). O carcinoma basocelular é o mais 

freqüente dentre todos os tipos de cânceres. O melanoma é o tipo de câncer que ainda 

apresenta um grande índice de mortalidade, tanto nos homens como nas mulheres. Pode 

aparecer em todas as idades, mas é mais comum nos adultos, numa fase de trabalho 

produtivo.  

Tabela 2.2 – Estimativa para o ano de 2006 do número de casos novos por câncer em homens e mulheres 
segundo localização primária [Inc06]. 

Localização Primária 
Neoplasia Maligna

Estimativa dos Casos Novos 
Estado Capital 

Homem Mulher Homem Mulher 
Mama Feminina 0 48.930 0 17.900

Traquéia, Brônquios e Pulmão 17.850 9.320 5.300 2.980
Estômago 14.970 8.230 3.950 2.610

Próstata 47.280 0 13.980 0

Colo do Útero 0 19.260 0 6.030
Cólon e Reto 11.390 13.970 4.390 5.370

Esôfago 7.970 2.610 1.720 600
Leucemias 5.330 4.220 1.570 1.360

Cavidade Oral 10.060 3.410 3.050 1.130
Pele Melanoma 2.710 3.050 830 940

Outras Localizações 61.530 63.320 18.370 22.750

Pele Não Melanoma 55.480 61.160 13.680 15.340

 Câncer de pele é o crescimento anormal e descontrolado das células que compõe a 

pele. Estas células se dispõem formando camadas e, dependendo da camada afetada, 

teremos os diferentes tipos de câncer. 

 Os cânceres da pele têm-se tornado cada vez mais freqüentes e vêm alcançando 

proporções epidêmicas nesta segunda metade do século XX, em muitas partes do globo. 

Para efeitos epidemiológicos, é interessante dividi-los em melanoma (MM) e tumores não-

(a) (b)
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melanoma, incluindo neste segundo grupo as neoplasias mais comuns que são o carcinoma 

basocelular (CBC) e o carcinoma espinocelular (CEC).  

 As taxas de morbidade para ambos os grupos é significativa e tem aumentado nas 

últimas décadas. Justificam-se, portanto, estudos cuidadosos dos fatores contributivos para 

esses aumentos e medidas preventivas, com campanhas educacionais para a população 

(orientação quanto à exposição solar, medidas de fotoproteção e auto-exame para 

reconhecimento das lesões precursoras). Este trabalho também contribui com um fator 

importante, que são as medidas para detecção precoce dos tumores, visando diminuir as 

taxas de mortalidade, que ainda são altas para o melanoma. 

 São poucos os estudos estatísticos no Brasil; no entanto, dados do Registro 

Nacional de Patologia Tumoral mostram que a situação é superior à de outros países com 

condições geográficas, climáticas e humanas semelhantes às nossas. 

 O câncer de pele, para ambos os sexos, é o mais comum dentre todos os cânceres, 

correspondendo a cerca de 25% do total. Os CBCs compreendem cerca de 70%, os CECs 

cerca de 20%, os MM cerca de 6% e os outros tumores cerca de 4%. Os CBCs são quatro 

vezes mais comuns que os CECs para a população branca. 

 Câncer de pele é mais comum em indivíduos com mais de 40 anos sendo 

relativamente raro em crianças e negros, com exceção daqueles que apresentam doenças 

cutâneas prévias ou alterações genéticas. Indivíduos de pele clara, sensível à ação dos raios 

solares, ou com doenças cutâneas prévias são as principais vítimas do câncer de pele 

[Arn95].  

 Os negros normalmente têm câncer de pele nas regiões palmares e plantares. As 

neoplasias cutâneas estão relacionadas a alguns fatores de risco, predisposição genética, 

raça, genodermatoses como o xeroderma pigmentosum, uma doença onde a pessoa nasce 

com um defeito no seu mecanismo normal de proteção ao sol. A exposição solar nestas 

crianças leva o envelhecimento precoce e ao desenvolvimento de câncer de pele [Arn95]. 

22..66..11 CCaarrcciinnoommaa BBaassoocceelluullaarr

 É o tipo mais comum de câncer de pele, correspondendo a cerca de 80% de todos 

os casos deste tipo de câncer. Caracteriza-se por um nódulo (caroço) róseo, endurecido, de 

crescimento lento, porém progressivo; este nódulo, com o seu crescimento, pode apresentar 

uma úlcera (ferida). O CBC pode se apresentar também como uma ferida que não cicatriza, 

ou ainda uma mancha que cresce continuamente [Arn95]. 
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 A severidade do CBC se manifesta dependendo do tipo histológico e da localização 

do tumor, sendo mais agressivo em locais como pálpebra, nariz, orelha e outros, onde a 

cirurgia tende a ser mais difícil. Se detectado precocemente, é muito provável que o 

especialista (dermatologista) consiga curá-lo, pois é um câncer que praticamente não leva a 

metástase. 

22..66..22 CCaarrcciinnoommaa EEssppiinnoocceelluullaarr

 Segundo tipo mais freqüente de câncer de pele é caracterizado por um nódulo 

(caroço) de crescimento progressivo, que freqüentemente apresenta uma úlcera (ferida) na 

sua superfície. Caracteriza-se também por uma mancha de crescimento progressivo. O 

CEC pode se disseminar através dos linfonodos (gânglios), ou até espalhar pelo corpo 

(metástase), sendo que por este motivo seu diagnóstico e tratamento devem ser precoces. 

 A morbidade do CBC é significativa quando não tratado adequadamente e em 

tempo hábil. Ocorrem invasões de estruturas vitais e mutilações importantes. As taxas de 

mortalidade para CBC e CEC são baixas e tem diminuído, provavelmente devido ao 

melhor conhecimento médico dessas neoplasias, às modalidades terapêuticas mais 

adequadas e também à melhoria do acesso da população aos cuidados médicos. Cerca de 

2% dos CECs de pele levam à morte. Adequadamente tratados, CBC e CEC são levados 

em 90% dos casos [Arn95]. 

22..66..33 MMeellaannoommaa CCuuttâânneeoo

 Entre os três tipos de cânceres de pele mais comuns este é o menos freqüente, 

porém aquele que apresenta as conseqüências mais devastadoras. Caracterizado por uma 

pinta de crescimento progressivo, que tenha mudado alguma de suas características de 

modo repentino ou no decorrer de um período (como cor, tamanho, aspecto, etc.) 

 É o tipo de câncer de pele mais perigoso, pois possui grande chance de se espalhar 

pelo corpo rapidamente, porém quando diagnosticado precocemente e corretamente tratado 

pode apresentar índices de cura acima dos 90% [Arn95]. 

 As pessoas mais propensas a este tipo de câncer de pele são aquelas com pele clara, 

que tiveram vários episódios de queimaduras solares com bolhas quando crianças ou 

pessoas com história familiar de melanoma. 

 O melanoma cutâneo é um tipo de câncer que tem origem nos melanócitos (células 

produtoras de melanina, substância que determina a cor da pele) e tem predominância em 
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adultos brancos. Embora só represente 4% dos tipos de câncer de pele, o melanoma é o 

mais grave à sua alta possibilidade de metástase. 

 Em 2006, segundo dados das Estimativas de Incidência e Mortalidade do Instituto 

Nacional de Câncer [Inc06], o número de casos novos de câncer de pele melanoma é de 

55.480 casos em homens e de 61.160 em mulheres. Nos Estados Unidos, foi o câncer de 

aumento mais expressivo, tendo sua incidência quase triplicada nas últimas quatro décadas. 

 Os fatores de risco em ordem de importância são: a sensibilidade ao sol 

(queimadura pelo sol e não bronzeamento); a pele clara; a exposição excessiva ao sol; a 

história prévia de câncer de pele; história familiar de melanoma; nevo congênito (pinta 

escura); maturidade (após 15 anos de idade a propensão para este tipo de câncer aumenta); 

xeroderma pigmentoso (doença congênita que se caracteriza pela intolerância total da pele 

ao sol, com queimadura externa, lesões crônicas e tumores múltiplos) e nevo displásico 

(lesão escura da pele com alterações celulares pré-câncerosas). 

 O melanoma pode surgir a partir da pele normal ou de uma lesão pigmentada. A 

manifestação da doença na pele normal se dá a partir do aparecimento de uma pinta escura 

de bordas irregulares que pode ser ou não sintomas como coceira e descamação. A maioria 

das lesões não tem sintomas [Arn95]. 

 Em caso de uma lesão pigmentada pré-existente, ocorre um aumento no tamanho, 

uma alteração na coloração e na forma da lesão que passa a apresentar bordas irregulares. 

Não é normal que pintas e sinais comecem a crescer ou mudar de cor, se isso ocorre, é 

preciso a avaliação de um especialista. O melanoma é raro em crianças, porém é 

importante o acompanhamento de crianças que apresentem grandes pintas de nascimento, 

chamado nevo gigante, pois nestes casos o melanoma pode se desenvolver sobre a pinta. 

 A coloração pode variar do castanho – claro passando por várias matizes chegando 

até a cor negra (melanoma típico) ou apresentar área com despigmentação (melanoma com 

área de regressão espontânea). O crescimento ou alteração da forma é progressivo e se faz 

no sentido horizontal ou vertical. Na fase de crescimento horizontal (superficial), a 

neoplasia invade a epiderme, podendo atingir ou não a derme papilar superior. No sentido 

vertical, o seu crescimento é acelerado através da espessura da pele, formando nódulos 

visíveis e palpáveis. 

 A cirurgia é o tratamento mais indicado. A radioterapia, a quimioterapia e 

imunoterapia também podem ser utilizadas dependendo do estágio do câncer. Quando há 

metástase, o melanoma é incurável na maioria dos casos. A estratégia de tratamento para a 
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doença avançada deve ter então como objetivo aliviar os sintomas e melhorar a qualidade 

de vida do paciente. 

Sinais e sintoma

 Freqüentemente, o primeiro sinal de melanoma é uma alteração no tamanho, forma 

ou coloração de um nevo existente. A maioria dos melanomas apresenta uma área escura 

ou azulada. O melanoma também pode surgir como um nevo novo, escuro, anormal ou de 

“aspecto repugnante”. É importante a avaliação do próprio corpo, tendo em vista a regra 

ABCD (Figura 2.18): 1) Assimetria - a forma de uma metade não é igual à outra; 2) 

Bordas – as bordas da lesão são freqüentemente imperfeitas, chanfradas, pouco nítidas ou 

irregulares no seu contorno, e o pigmento pode estender-se para a pele circunvizinha; 3) 

Coloração – a cor não é uniforme. Tonalidades escuras, marrons e bronzeadas podem estar 

presentes. Áreas brancas, cinzas, vermelhas, róseas ou azuis também podem ser 

encontradas; e 4) Diâmetro – há uma modificação no tamanho, geralmente um aumento. 

Os melanomas são geralmente maiores que 5mm [Arn95]. 

� Assimetria 

� Borda 
 

 
 

  � Cor 
 

 
 

� Dimensão 

Figura 2.18 – Imagens de lesões demonstrando a Regra ABCD [Sam01]. 

 Os melanomas têm uma grande variabilidade em seu aspecto. Muitos mostram 

todos os aspectos da regra ABCD. Entretanto, alguns podem apresentar alterações ou 

anormalidades em apenas uma ou duas das características da regra ABCD. 
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 Os melanomas iniciais podem ser encontrados quando um nevo pré-existente 

apresenta uma discreta alteração, tal como uma nova área escura formada. Outros achados 

freqüentes são as formações recentes de finas escamas ou a presença de prurido em um 

nevo. Em um melanoma mais avançado, a textura do nevo pode estar alterada; por 

exemplo, pode tornar-se endurecida ou protuberante. Embora os melanomas possam ter um 

aspecto diferente e os tumores avançados possam coçar, transpirar ou sangrar os 

melanomas geralmente não provocam dor. 

 O melanoma pode ser curado se diagnosticado e tratado em estádios iniciais, isto é, 

quando o tumor ainda é superficial e não invade a pele profundamente. Entretanto, se o 

melanoma não for retirado nos estágios iniciais, as células cancerosas podem crescer a 

partir da superfície da pele em direção às camadas inferiores, invadindo o tecido sadio. 

Quando o melanoma se torna espesso e profundo, a doença freqüentemente se dissemina 

para outras regiões do corpo, tornando-se difícil de ser controlada. 

 O exame da pele faz parte do exame de rotina do médico, enfermeira especializada 

ou enfermeira experiente. As pessoas também podem avaliar a sua pele em relação à 

presença de novas lesões ou de outras alterações. Alterações na pele ou em um nevo ou 

verruga devem ser precocemente relatadas ao médico ou enfermeira; sendo assim, 

encaminhado a um dermatologista. 

 As pessoas que apresentaram melanoma têm um risco elevado de desenvolver um 

novo melanoma. Da mesma forma, são de maior risco aquelas pessoas que tenham 

parentes que desenvolveram a doença. Os médicos podem aconselhar as pessoas de risco a 

avaliarem sua pele regularmente e a serem examinadas em intervalos regulares por um 

médico ou enfermeira especialista. 

 Algumas pessoas têm certas verrugas ou nevo de aspecto anormal, chamadas 

verrugas atípicas ou nevos displásicos (este tem maior probabilidade de desenvolver o 

melanoma do que as verrugas e nevos normais). A maioria das pessoas apresenta um 

pouco dessas verrugas anormais, outras apresentam muitas. Esses indivíduos e seus 

médicos devem examinar essas verrugas de forma regular com o objetivo de identificar 

qualquer alteração. 

 Nevos displásicos geralmente têm grande semelhança com o melanoma. Os 

médicos com treinamento especial em doenças de pele encontram-se em melhor posição 

para decidir se um nevo ou verruga com aspecto anormal deve ser cuidadosamente 

observado ou se deve ser retirada e analisada em relação à presença de câncer. 
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 Em algumas famílias, muitos membros têm um grande número de nevos displásicos 

e alguns já tiveram melanoma. Os membros dessas famílias têm um maior risco para o 

melanoma. Os médicos geralmente recomendam que essas pessoas façam uma avaliação 

regular (a cada 3 a 5 meses) e que assim possam detectar qualquer problema precocemente. 

Os médicos podem fotografar a pele de uma pessoa para ajudar na detecção de qualquer 

alteração que possa vir a ocorrer. 

Diagnóstico
 No caso de suspeita de melanoma, o paciente será submetido a uma biópsia. A 

biópsia é a única forma de fazer um diagnóstico definitivo. Neste procedimento, o médico 

tenta retirar toda a lesão de aspecto suspeito. Se a lesão é muito grande para ser 

completamente retirada, o médico remove uma amostra do tecido. Geralmente a biópsia 

pode ser feita no consultório médico usando um anestésico local. Um patologista examina 

o tecido através de um microscópio para verificar a presença de células cancerosas. 

Algumas vezes é importante que mais de um patologista observe o tecido para determinar a 

presença do melanoma [Arn95], [Cow04]. 

 Caso o melanoma seja encontrado, o médico precisa conhecer a extensão ou estágio 

da doença antes de iniciar o tratamento. O plano terapêutico leva em consideração a 

localização e a espessura do tumor, com que profundidade o melanoma invadiu a pele e se 

as células do melanoma se disseminaram para os linfonodos próximos ou para outras 

regiões do corpo. Às vezes é necessária a retirada dos linfonodos vizinhos para que sejam 

submetidos ao exame microscópio. A cirurgia pode ser considerada parte do tratamento, 

pois a retirada dos linfonodos pode ajudar no controle da doença. O médico também 

realiza um cuidadoso exame físico e, dependendo da espessura do tumor, poderá solicitar 

um raio-x de tórax, teste sanguíneo e a realização de exames de imagem do fígado, ossos e 

cérebro. 

Métodos de Tratamento
 Após o diagnóstico e estadiamento, o médico desenvolve um plano de tratamento 

de acordo com as necessidades individuais do paciente. O tratamento do melanoma 

depende da extensão da doença, da idade e condições de saúde do paciente, assim como de 

outros fatores. 

 As pessoas com melanoma são freqüentemente tratadas por uma equipe de 

especialistas, que pode incluir um dermatologista, cirurgião, oncologista e cirurgião 
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plástico. O tratamento convencional para o melanoma é a cirurgia, sendo que em alguns 

casos os médicos também poderão usar a quimioterapia, terapia biológica ou radioterapia. 

Os médicos podem decidir usar um método de tratamento ou uma combinação de métodos. 

 A cirurgia para retirada (excisão) de um melanoma é o tratamento convencional 

desta doença. Há necessidade de retirada não apenas do tumor, mas também de alguns 

tecidos normais adjacentes a fim de minimizar a chance de que qualquer câncer permaneça 

na região [Arn95]. 

 A largura e profundidade do tecido circunvizinho que necessita ser retirado 

dependem da espessura do melanoma e da profundidade de invasão da pele. Nos casos em 

que o melanoma é muito superficial, geralmente é retirada uma quantidade suficiente de 

tecido durante a biópsia. Na maioria dos casos, é realizada uma cirurgia adicional para a 

retirada do tecido vizinho com aspecto normal para certificar-se de que todo o tumor foi 

retirado. Para os melanomas espessos, pode haver a necessidade de uma excisão ampla 

para a retirada de uma maior margem de tecido. 

 Poderá ser feito um enxerto de pele no mesmo tempo cirúrgico, caso tenha sido 

retirada uma grande área de tecido. Para este procedimento, o médico usa a pele de outra 

parte do corpo para substituir a pele que foi retirada. 

 Os linfonodos próximos ao tumor podem ser retirados durante a cirurgia já que o 

câncer pode ser disseminar através do sistema linfático. Caso o patologista encontre células 

cancerosas nos linfonodos, pode significar que a doença já tenha se disseminado para 

outras partes do corpo. 

 A cirurgia geralmente não é efetiva no controle do melanoma que já tenha se 

disseminado para outras partes do corpo. Em tais casos, os médicos podem utilizar outras 

formas de tratamento tais como a quimioterapia, terapia biológica, radioterapia ou uma 

combinação desses métodos. Quando a terapia é administrada após a cirurgia (terapia 

primária), o tratamento é chamado de terapia adjunta. O objetivo da terapia adjunta é o de 

distribuir quaisquer células cancerosas não detectáveis que permanecem no corpo. 

 A quimioterapia é o uso de drogas anticâncer para destruir as células cancerosas. É 

geralmente um tratamento sistêmico, significando que poderá afetar as células cancerosas 

ao longo do corpo. Na quimioterapia, uma ou mais drogas anticâncer são administradas por 

via oral ou por injeção em uma veia (intravenoso). Da mesma forma, as drogas entram na 

circulação sanguínea e percorrem o corpo [Arn95]. 
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 A quimioterapia é geralmente administrada em ciclos: um período de tratamento é 

seguido por um período de descanso e então por outro período de tratamento e assim por 

diante. Geralmente, o paciente recebe a quimioterapia ambulatorial – no hospital, no 

consultório médico ou em casa. Entretanto, dependendo de quais drogas serão 

administradas e da condição de saúde geral do paciente, pode ser que seja necessária a 

permanência no hospital por um breve período. 

 Um dos métodos atualmente em investigação utilizado para administrar as drogas 

quimioterápicas é chamada de perfusão do membro. Está sendo testado para aqueles casos 

em que o melanoma ocorre apenas em um braço ou perna. Na perfusão do membro o fluxo 

de sangue é interrompido momentaneamente através de um torniquete. As drogas 

anticâncer são então colocadas no sangue do membro. O paciente recebe altas doses de 

drogas diretamente na área onde ocorreu o melanoma. Como a maioria das drogas 

anticâncer permanece em um membro, a perfusão do membro não é uma terapia sistêmica 

verdadeira. 

 A terapia biológica (também chamada bioterapia ou imunoterapia) auxilia o sistema 

imunológico do organismo a combater as doenças de forma mais efetiva. A terapia 

biológica é também uma terapia sistêmica e envolvem o uso de substância chamada 

modificadores da resposta biológica (MsRB). Normalmente, o organismo produz essas 

substâncias em pequenas quantidades em resposta à infecção e doença. Usando técnicas 

laboratoriais modernas, os cientistas podem produzir MsRB em grandes quantidades para o 

uso no tratamento do câncer. Em alguns casos, a terapia biológica administrada após a 

cirurgia pode ajudar na prevenção de recorrência do melanoma. Para os pacientes com alto 

risco de recorrência, é algumas vezes recomendado o uso de “interferon-alfa” após a 

cirurgia para reduzir este risco. Interleucina – 2 e vacinas tumorais são outros MsRB em 

estudo. 

 Em alguns casos, a radioterapia (também chamada terapia por radiação) é usada 

para aliviar alguns dos sintomas causados pelo melanoma. A radioterapia é o uso de raios 

de alta energia para danificar as células cancerosas e cessar o seu crescimento. Assim 

como na cirurgia, a radioterapia é uma terapia local, afetando as células cancerosas 

somente na região tratada. A radioterapia é mais comumente usada para o melanoma que 

se disseminou para o cérebro, ossos e outras partes do corpo. 
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2.7 Aspectos e Técnicas de Imageamento Dermatológico 

 A tecnologia digital promoveu grande popularização do registro fotográfico em 

diversas áreas médicas. A dermatologia, por sua natureza visual, vem absorvendo os 

benefícios dessa ferramenta na prática clínica e na pesquisa. Essa tecnologia veio reduzir 

os custos, aumentar a versatilidade e a produtividade, e proporcionar a popularização do 

uso de imagens digitais na especialidade. 

 Cada ponto luminoso da imagem captado pelo sensor eletrônico denomina-se pixel, 

e o arranjo ordenado de pixels de diferentes intensidades de cor forma a imagem digital. 

 Todo pixel refere uma intensidade de cor vermelha, verde e azul (Sistema RGB – 

Red, Green e Blue), cuja combinação resulta em uma cor do espectro luminoso, variando 

do preto (ausência de cor) ao branco (máxima intensidade de cor R, G e B). 

 Cada pixel registrado é codificado por uma localização na imagem fotográfica e 

uma intensidade de cor. Essa codificação permite que os editores de imagem realizem 

operações com as fotografias digitais, modificando esses códigos, e os pesquisadores 

realizem mensurações como cálculos de distâncias, áreas, intensidades de cor e 

reconhecimento de padrões nas imagens digitais. 

As câmeras compactas evoluíram quanto à capacidade de fotometria, resolução, 

função macro e controle de parâmetros fotográficos, como abertura do diafragma do 

obturador, sensibilidade de filme, entre outros. São os modelos mais freqüentemente 

adquiridos pelos dermatologistas sob o argumento de praticidade, portabilidade e 

custo/benefício. 

Contudo, a falta de controle da intensidade do flash nas macrofotografias, os efeitos 

decorrentes do ângulo de incidência da luz do flash, a dificuldade de focagem a menos de 

10cm da lesão, o controle manual do foco e a menor durabilidade são alguns elementos que 

depõem a escolha de um equipamento compacto. 

As câmeras profissionais (SLR – Single Lens Reflex) geralmente são mais duráveis 

e permitem troca de objetivas e filtros, acoplamento de diferentes modalidades de flash, 

lentes para dermatoscopia (como o DermaphotoTM, utilizado para foto dermatoscópica) e 

adaptadores para aquisição de fotografia ultravioleta, não encontrando limites para a 

documentação de lesões cutâneas. O maior custo de aquisição da câmera e dos acessórios, 

maior número de controles fotográficos, seu peso e tamanho são elementos que podem 

desfavorecer a escolha de uma câmera profissional. 
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 Imagens fotográficas digitais, que utilizam CCD (Charge Coupled Device), 

possuem as imagens finais já em um formato digital, o que facilita com que a mesma seja 

diretamente transferida para um computador, não necessitando de um dispositivo adicional 

de digitalização. Isso poderia causar uma perda de resolução da imagem original, como 

acontece com uma imagem fotográfica convencional. 

As inovações tecnológicas resultam no lançamento periódico de inúmeros modelos 

de câmera pelos fabricantes, resultando na rápida obsolescência do equipamento digital. 

Elementos esses, apontam para a necessidade do conhecimento técnico adequado para uma 

escolha cuidadosa na compra, com base no tipo de demanda fotográfica desejada. 

 Existem várias técnicas computacionais para avaliar as lesões cutâneas que ajudam 

a fazer um diagnóstico objetivo e precoce do câncer de pele. A escolha do melhor método 

deverá ser criteriosa sendo feita de acordo com o tipo de tumor, grau de invasão, 

localização, e entre outros fatores. 

Com base neste contexto foi desenvolvido em São José dos Campos/SP um sistema 

computacional para análise de injúrias da pele. Os autores afirmam que o método do 

diagnóstico ainda é objetivo e um dos problemas encontrado do diagnóstico deste tipo de 

câncer é muito subjetivo. 

 O especialista é capaz de afirmar com certeza 40% dos casos, por meio de um 

exame clínico, se a lesão é ou não maligna. Os aparelhos dermatológicos ajudam na 

emissão do parecer médico, diminuindo o número de biópsia, principalmente em casos em 

que é necessário o acompanhamento periódico da lesão. 

As imagens usadas para análise neste trabalho foram capturadas pelos dois métodos 

principais de imageamento da pele, que serão apresentados a seguir. 

22..77..11 DDeerrmmaattoossccooppiiaa

 Dermatoscopia é um exame para detecção e prevenção de câncer de pele. A 

dermatoscopia é um exame que serve para avaliar pintas e prevenir alguns tipos de lesões 

da pele, diferenciando as pintas benignas das lesões de risco. 

 A dermatoscopia é feita pelo dermatologista através de um aparelho dermatoscópio. 

Este aparelho aumenta a imagem em 10 a 70 vezes, como um microscópio e gera imagens 

que podem ser gravadas no computador. É um exame preventivo com precisão diagnóstica 
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de até 97% de acerto preservando o paciente de cirurgias desnecessárias e podendo 

diagnosticar lesões malignas, ainda em fase inicial. 

 Junto ao aparelho de dermatoscopia se acopla uma câmera digital e esta ao 

computador. Nesse tipo de aparelho, a dimensão, o diâmetro e área das lesões são mais 

fáceis de serem avaliadas, porque as ferramentas computacionais (softwares) aumentam os 

detalhes do campo analisado. Ele também permite que o método acompanhe, ano a ano, a 

evolução da lesão (se cresceu, mudou de forma ou cor). O exame dá pontos às 

características das lesões, sendo que a soma de pontos indica o risco de malignidade: 

quanto maior a nota, maior o risco. 

22..77..22 VViiddeeooddeerrmmaattoossccóóppiioo

O videodermatoscópio funciona como um microscópio de pele, com microcâmera e 

sistema especial de iluminação. Em contato com a epiderme, filma-se a lesão e transmite a 

imagem colorida a um computador, onde uma placa de captura digitaliza a imagem. O 

equipamento moderno permite o aumento em até 50 vezes da lesão cutânea e dá um 

diagnóstico rápido e preciso.  

O videodermatoscópio ligado a um software analisa morfologicamente a lesão com 

base na regra ABCD da dermatoscopia e armazena dados usando um método de 

diagnóstico com checagem “sete aspectos” (seven point-checklist) [Jun01]. 

Para a regra ABCD, são extraídos os atributos da lesão: assimetria, irregularidade 

da borda e diâmetro da lesão. Outro item é a detecção de cores e de estruturas 

diferenciadas, aspectos verificados pelo médico e inseridos manualmente no programa. Já 

o método “sete aspecto” considera as seguintes ocorrências na lesão: coceira, mais de 1 

centímetro de diâmetro, histórico de crescimento ou outra mudança, contorno irregular, 

cores variadas e irregulares, hemorragia e inflamação na borda ou perto dela. 

Como resultado da verificação destes atributos obtém-se o potencial melanômico da 

lesão, denominado Dermatoscopy Point Value (DPV). O DPV tem por finalidade auxiliar o 

dermatologista durante o processo de diagnóstico de lesões pigmentadas. De acordo com o 

quantificador DPV que indica o potencial melanômico pode-se classificar o nevo de acordo 

com as faixas decisórias apresentadas na Tabela 2.3. 
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Tabela 2.3 – Classificação da lesão de acordo com o fator DPV, segundo Stolz [Sto94]. 

DPV Indicador de Lesão Sugestão de Ação

< 4.75 Lesão benigna Acompanhamento clínico
4.75 a 5.45 Lesão suspeita Retirada cirúrgica ou o 

acompanhamento clínico 
> 5.45 a 8.9 Lesão potencialmente 

maligna 
Retirada através de cirurgia e 
encaminhada para exame 
anatomopatológico para confirmação 

Apesar de comprovada a eficácia da regra ABCD, algumas lesões possuem 

características difíceis de avaliar, tornando complexo o processo de diferenciação dos 

padrões. Visando minimizar a complexidade de diferenciação desses tipos de lesões, uma 

metodologia computacional foi desenvolvida em conjunto com especialistas da área de 

dermatologia do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL/Natal).  

A Figura 2.19 ilustra a imagem clínica e de videodermatoscopia de uma mesma 

lesão. Alguns especialistas fazem uso de imagens fotográficas de lesões para 

processamento posterior, enquanto outras utilizam dispositivos como câmeras Widicon ou 

dispositivos CCD para a obtenção das imagens. 

  

Figura 2.19 – Imagens clínicas e de videodermatoscopia - (a) Tumor cutâneo maligno, (b) Melanoma, e (c) 
Nevo benigna da pele. 

(c) 

(b) 

(a) 
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AAnnáálliissee ddee AAttrriibbuuttooss AApplliiccaaddooss aa
IImmaaggeennss DDeerrmmaattoollóóggiiccaass

3.1 Introdução 

 Neste capítulo serão discutidas e apresentadas as técnicas de processamento digital 

de imagens aplicadas na análise das imagens de câncer de pele, assim como as 

características extraídas das imagens em questão. 

 Em medicina, o uso de imagens no diagnóstico médico tornou-se rotineiro e os 

avanços vêm permitindo o desenvolvimento de novos equipamentos e também a 

compreensão e análise de imagens produzidas por equipamentos como o raio-X e o 

tomógrafo computadorizado. 

O processo utilizado pelos dermatologistas para detecção de anomalias em imagens 

médicas é demorado, propenso a erros e a algum grau de subjetividade devido a uma série 

de razões: sutileza das anormalidades; existência de estruturas complexas; grande número 

de imagens sem achados cutâneos relevantes; grande variação na aparência dos tecidos; 

superposição de tecidos; necessidade de alta sensibilidade e especificidade. 

O diagnóstico auxiliado por computador é aquele emitido por um médico 

especialista que usa como referência análises feita por um software projetado para 

reconhecer padrões em imagens. O software alerta ao médico para que ele examine mais 

detalhadamente padrões suspeitos detectados pelo sistema. Isto aperfeiçoa o diagnóstico e 

a consistência da interpretação da imagem, servindo inclusive como uma “segunda 

CCaappííttuulloo

3
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opinião” [Leh05]. É importante notar que os médicos continuam sendo os responsáveis 

pelo diagnóstico final [Doi99]. 

Os sistemas computadorizados de diagnósticos mais experientes processam e 

extraem as características descritas na regra ABCD da superfície observada das imagens de 

lesões de pele em [And95], [Sch93], [Sei98], [Bur95]. Sistemas de processamento de 

imagens completamente automáticos sobre as características da superfície da lesão foram 

relatados em [Gut97], [Kop97]. A detecção automática de pigmentos, os glóbulos marrons, 

foi descritos em [Bra00], [Fle00], [Fle99], [Ser99]. Em outras palavras, as características 

da lesão são muitas vezes avaliadas subjetivamente e anotadas de maneira manual para um 

classificador [Bin94]. 

 As características ou atributos extraídos das imagens médicas são selecionados 

geralmente através de técnicas de processamento digital de imagens. É improvável a 

utilização de apenas uma medida para que se decida a qual classe pertence um caso 

observado das lesões. Isso também ocorre quando se procura classificar automaticamente 

estruturas detectadas numa imagem médica digital, onde é comum extrair várias medidas 

de cada padrão e representá-las através de um vetor que servirá de entrada para um 

classificador automático. 

O processamento aplicado neste trabalho tem o intuito de auxiliar ao médico 

especialista na percepção de novas informações, adquiridas pelo computador de forma 

automática para um dado evento pelo método investigado. O objetivo principal é extrair 

um número adequado de características que possam facilitar o reconhecimento e a 

classificação de padrões presentes na imagem de lesões de pele automaticamente. 

O desempenho de um classificador, na maioria das vezes, depende de duas etapas 

anteriores ao processo de classificação: a aquisição do padrão e a seleção de características 

que melhor representam cada classe. Com base nos padrões de entrada que é passado para 

rede neural SVM, será possível diferenciar as características entre as classes, pois ruídos 

poderão prejudicar o desempenho do classificador, fazendo com que aumentem as taxas de 

erro. Dessa forma, a análise dos atributos extraídos é de fundamental importância para a 

classificação de padrões. 
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3.2 Digitalização e Representação da Imagem 

 O processamento digital de imagem (PDI) pode ser definido como a manipulação 

de uma imagem, cuja finalidade é melhorar o poder de discriminação dos objetivos 

[Gon02]. O PDI está relacionado com a correção de distorções, degradações e ruídos 

introduzidos na imagem durante o processo de imageamento. 

 Os métodos de processamento digitais de imagens têm duas áreas de aplicações 

principais: melhoramento de imagens, objetivando aumentar o nível de informação 

presente para posterior interpretação humana; e processamento de dados de uma cena para 

percepção autônoma das máquinas. A primeira área surgiu no início dos anos 20 com a 

necessidade de se enviar fotos jornalísticas, via cabo submarino de Nova York a Londres 

[Gon02] e hoje é aplicada para a resolução de uma variedade de problemas em diversos 

campos tais como medicina, arqueologia, física, astronomia, entre outros. 

 A segunda área tem como focos de interesse procedimentos para extração de 

informações de imagens em uma forma adequada ao processamento computacional. 

Alguns problemas típicos desta área são: reconhecimento automático de caracteres, 

máquinas com visão industrial para acompanhamento da montagem de produtos, 

reconhecimento militar, entre outros. 

 É através do processamento de imagens que as informações necessárias para o 

reconhecimento de padrões serão extraídas. Contudo, a extração de características da 

imagem depende do tipo de problema que se deseja resolver, ou seja, os vários tipos de 

atributos devem ser relacionados diretamente ao problema. Muitos desses atributos 

extraídos das imagens podem conter informações redundantes que influenciam a etapa de 

classificação. Por isso, a seleção preliminar das melhores informações que irão caracterizar 

o problema, e que servirão de entrada para o classificador, é de fundamental importância 

para se obter uma classificação persuasiva. 

 Um sistema de diagnóstico computadorizado não-invasivo consiste tipicamente de 

diferentes componentes: aquisição de imagem, processamento de imagem e um 

classificador com uma base de dados conhecido (Figura 3.1). A análise de uma lesão pode 

ser feita usando câmeras digitais, onde suas características são representadas por um 

conjunto de números, permitindo extraí-las através dos componentes de processamento de 

imagem. Essas características alimentam um classificador no qual estar conectado a uma 
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base conhecida podendo gerar um diagnóstico computadorizado, sugerindo se a lesão é 

benigna ou maligna. 

Figura 3.1 – Diagrama esquemático para um sistema diagnóstico computadorizado não-invasivo. 

Na medicina há um grande interesse no potencial dos métodos de diagnósticos não-

invasivos que fornecem informações quantitativas sobre as anomalias com relevância para 

o clínico. A capilaroscopia, por exemplo, é um método não-invasivo e reprodutível capaz 

de analisar diretamente os capilares na região periungueal, auxiliando no diagnóstico 

diferencial das doenças do tecido conectivo. De acordo com Facina [Fac06] a 

capilaroscopia é útil na prática clínica, pois pacientes com alterações capilaroscópicas 

específicas parecem ter maior probabilidade de desenvolver lúpus eritematoso. As 

variáveis preditoras independentes para lúpus eritematoso sistêmico foram capilares 

enovelados e para lúpus eritematoso cutâneo crônico foram capilares extasiados e 

hemorragias capilares. 

A dermatoscopia (dermato = pele e scopia = ver) é outro método instrumental, 

ótico, não invasivo, que auxilia o especialista a realizar, em nível de consultório, exame de 

lesões da pele, principalmente as de caráter pigmentar, como os diversos tipos de nevos 

(sinais) ou pintas [Sbd05]. Atualmente, os dermatologistas utilizam instrumental portátil 

mais sofisticado e mais preciso como a fotodermatoscopia digital, onde a epiderme e a 

derme papilar são vistas apenas usando o contato do aparelho ótico e a aplicação de um 

gel. O aparelho ótico é acoplado a uma câmara digital e, no contato direto com a pele, 

realiza o exame com fotos e sua análise visual é detalhada no monitor de um computador 

[Sbd05]. 

Um dos aspectos mais importantes em estudar imagens de dermatoscopia é a 

detecção do câncer da pele, particularmente para sinais das lesões malignas do melanoma 

[Sch99]. A tarefa fundamental na detecção é separar a pele saudável da lesão da pele. O 

pré-processamento tradicional para a detecção do melanoma envolve manualmente extrair 

Aquisição 
da  

Imagem 

Processamento 
da  

Imagem 
Classificação Diagnóstico 
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fronteiras em torno da área da lesão na imagem. Embora seja um método simples, é tempo 

- consumido e muito subjetivo porque cada dermatologista tem níveis diferentes de 

experiência [Gui02]. 

33..22..11 IImmaaggeemm DDiiggiittaall nnaa DDeerrmmaattoollooggiiaa

 Uma imagem de um objeto real é em princípio contínua tanto na sua variação 

espacial como nos níveis de cinza [Mas89]. Visando o seu processamento computacional a 

imagem deve ser digitalizada, ou seja, discretizada tanto no espaço quanto na amplitude. A 

digitalização da amplitude é chamada de quantização dos níveis de cinza [Bri98]. 

 Existem duas maneiras de representar uma imagem: representação vetorial e 

representação matricial. Estas representações diferem na natureza dos dados que compõem 

a imagem. 

 Segundo [Fac02] uma imagem vetorial é uma imagem de natureza geométrica, ou 

seja, ela é definida em função de elementos geométricos e parâmetros (linhas, 

circunferências, pontos, etc.). Já uma imagem matricial é uma imagem de natureza 

discreta, isto é, a imagem é formada de elementos independentes, dispostos na forma de 

uma matriz, cada um contendo uma unidade de informação da imagem (Figura 3.2). Esta 

representação não armazena nenhuma informação geométrica dos objetos contidos na 

imagem o que torna difícil a manipulação de sua estrutura. No entanto esta é capaz de 

representar qualquer tipo de imagem. 

Figura 3.2 – Representação matricial da imagem de um melanoma. Imagem extraída do banco de dados 

estudada [Dat05]. 

O advento da tecnologia digital promoveu grande popularização do registro 

fotográfico em diversas áreas médicas. A dermatologia, pela grande relação das 

características morfológicas das lesões com o diagnóstico, é considerada uma 
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especialidade com importante componente visual, favorecendo o desenvolvimento de 

técnicas de representação iconográficas [Mio06].  

O Departamento de Imagem da Sociedade Brasileira de Dermatologia [Sbd05] 

estimula a documentação fotográfica na prática dermatológica, incluindo assistência, 

ensino e pesquisa. A tecnologia digital veio reduzir os custos, aumentar a qualidade e a 

produtividade, e proporcionar a popularização do uso de fotografia na especialidade. 

A fotografia dermatológica, ao contrário da fotografia artística, valoriza elementos 

de realidade e verossimilhança, ou seja, que permitam o reconhecimento das lesões 

documentadas com fidelidade, em qualquer tempo [Pap00]. 

Um projeto que está em fase de desenvolvimento em Santa Catarina e vem gerando 

expectativa na comunidade médica é a termodermatoscopia no auxílio ao diagnóstico e 

prevenção do câncer de pele [Roc06]. A termodermatoscopia é a associação da 

dermatoscopia convencional, método de visualização detalhada de lesões e estruturas da 

pele que utiliza uma lente ultra-sensível para captar imagens das lesões, com a termografia, 

imagens baseadas nas emissões infravermelhas que permitem a visualização das variações 

das temperaturas. Esta tecnologia irá captar imagens, que mostram a modificação de 

temperatura das lesões. 

A Figura 3.3 exemplifica três imagens de sinais da pele com características 

diferentes em sua análise. Em (a) apresenta uma imagem clínica de um sinal não-

melanoma, (b) uma imagem dermatoscópica do mesmo sinal não-melanoma da imagem (a) 

e (c) um sinal benigno analisado por um videodermatoscópio. 

Figura 3.3 – (a) Imagem clínica não-melanoma (ceratose seborréico), (b) Imagem dermatoscópica não-

melanoma (ceratose seborréico), e em (c) Imagem de videodermatoscopia de um nevo benigno. 

A base de dados inclue as informações do exame como: a data realizada, a idade do 

paciente, o tipo de lesão, patologias presentes e a resolução utilizada (o número de linhas, 

de pixel por linha e de bits por pixel com que foram adquiridas as imagens). 

(a) 

(b) (c) 
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A análise nas imagens médicas envolve extrair atributos visuais na imagem que 

correspondem à patologia de interesse. Dentre esses atributos nas imagens dermatológicas 

podemos citar a assimetria, borda, cor, diâmetro, forma, textura e rugosidade. A extração 

de cada um deles foi realizada em nosso trabalho por um algoritmo específico e, 

geralmente, na região de interesse, apresentadas na seção 3.5. 

3.3 Segmentação da Imagem 

A segmentação da imagem é uma etapa crítica de todo o processo, pois todas as 

medidas serão feitas sobre as regiões nela identificadas. Processo este que permite 

subdividir uma imagem em diversas partes ou regiões significativas [Gon02]. De acordo 

com Erthal [Ert91] o processo gera regiões descritas pela suas características espaciais e 

espectrais, e a medida que cada região é adquirida, ela é rotulada e seus atributos 

estatísticos são extraídos. 

Em geral, a segmentação é baseada em duas características dos tons de cinza de 

uma imagem: a descontinuidade e a similaridade. O método da descontinuidade basea-se 

na mudança abrupta dos valores de cinza e o método da similaridade fundamenta-se pela 

agregação de pixels em função da sua semelhança com os pixels vizinhos [Sch94]. A 

grande dificuldade da segmentação reside no fato de não se conhecer de antemão o número 

e tipo de estruturas que se encontram na imagem.  

 Essas estruturas são identificadas a partir da geometria, forma, topologia, textura, 

cor ou brilho, sendo escolhidas aquelas que possibilitam a melhor identificação. As 

abordagens existentes na literatura são múltiplas, dentre as quais: a segmentação por 

região, binarização, contorno, textura, cor, algoritmos genéticos, modelos de contornos 

ativos, morfologia matemática, baseada na teoria dos conjuntos nebulosos, ou ainda, 

híbridas. 

 A tarefa de segmentar uma imagem é complexa porque tenta traduzir para o 

computador um processo cognitivo extremamente sofisticado realizado pela visão humana. 

A segmentação procura distinguir as partículas uma das outras e do fundo da imagem. 

Assim, permitirá interpretar pixels contíguos e agrupá-los em regiões. Não existe um 

modelo formal para a segmentação, o processo é essencialmente empírico e deverá se 

ajustar a diferentes tipos de imagens. 
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A dificuldade da segmentação em imagens dermatológicas se dá devido ao baixo 

contraste entre a lesão e a pele que envolve e a borda irregular da lesão. Alguns fatores 

como sombra, cabelo sobreposto, reflexões clara, podem também gerar um resultado de 

segmentação falso. Muitas vezes é necessário contar com ajuda dos médicos para delinear 

a área suspeita do câncer. 

Pavlopoulos [Pav05] utiliza diferentes algoritmos para segmentação de imagem 

digitais de lesões da pele baseado no limiar, região de crescimento e diferentes 

transformadas de componentes de cor RGB, assim como transformadas de componentes 

principais e coordenadas esféricas. Em seu trabalho, as bordas da lesão são extraídas 

manualmente por um especialista. O algoritmo foi avaliado pela medida da percentagem 

do pixel comum entre as duas áreas definidas pelas duas bordas, calculada como a razão do 

cruzamento dividido pela sua união. 

Em Hance [Han96] é realizada a comparação de seis diferentes algoritmos de 

segmentação de cor (limiar adaptativo, médias-fuzzy, SCT (Center Split), PCT (Median 

Cut), Split and Merge, segmentação de multiresolução). Ele descreve que combinando os 

resultados dos diferentes métodos é possível melhorar a identificação correta da borda do 

tumor. 

Como relatado acima, vários métodos na literatura foram usados na segmentação de 

imagens digitais de lesões da pele. A análise detalhada dos métodos relacionados com 

imagens macroscópicas pode ser encontrada em [Emr05] e [Sto97]. 

33..33..11 AAllggoorriittmmoo KK--mmeeaannss

O processo de segmentação utilizado em nosso trabalho foi baseado no algoritmo 

de agrupamento k-means proposto por Coleman & Andrews [Col79]. A idéia do algoritmo 

é fornecer uma classificação de informações de acordo com os próprios dados, baseada em 

análises e comparações entre os seus valores numéricos. Assim, o algoritmo fornecerá uma 

classificação automática sem a necessidade de supervisão humana, ou seja, sem pré-

classificação existente. Devido a esta característica, o k-means é considerado como um 

algoritmo de mineração de dados não-supervisionado.  

O algoritmo k-means utiliza o princípio da existência de centros iniciais, os quais 

podem ser escolhidos aleatoriamente entre os pontos existentes do conjunto de dados. É 

possível usar o exemplo de uma tabela com linhas e colunas que contêm os dados a serem 
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classificados. Nesta tabela, cada coluna é chamada de dimensão e cada linha contém 

informações para as dimensões, que também são chamadas de ocorrências ou pontos. 

Geralmente, trabalha-se com dados contínuos neste algoritmo, mas nada impede que dados 

discretos sejam utilizados, desde que eles sejam mapeados para valores numéricos 

correspondentes. Assim, o algoritmo analisa todos os dados desta tabela e cria 

classificações, isto é, o algoritmo indica uma classe (cluster) e indica quais linhas 

pertencem a esta classe. A quantidade de classe deve ser fornecida pelo usuário. 

O número de classes que deve ser passado para o algoritmo é chamado de k. O 

algoritmo compara cada valor de cada linha por meio da distância e gera as classes, além 

de classificar as ocorrências. Para calcular a que distância uma ocorrência esta da outra, 

geralmente é utilizada a distância euclidiana. A forma de calcular esta distância depende da 

quantidade de atributos da tabela fornecida. 

Depois que as distâncias são calculadas o algoritmo determinar os centróides para 

cada uma das classes. Segundo as iterações do algoritmo, o valor de cada centróide é 

refinado pela média dos valores de cada atributo de cada ocorrência pertencente a este 

centróide. Dessa forma, o algoritmo gera k centróides e coloca as ocorrências da tabela de 

acordo com sua distância dos centróides. Para simplificar a explicação de como funciona o 

algoritmo serão descritos abaixo os principais passos a serem seguidos. 

Seja um conjunto de M pontos ���� � �	
	�	� 	�, devemos inicialmente escolher 

k centros iniciais aleatoriamente, onde k é igual ao número de agrupamentos desejado. 

Uma vez selecionado os k centros aleatórios, pode-se iniciar as iterações que ocorrem da 

seguinte forma:  

1) Em � � �, para todos os M pontos do conjunto de dados será calculado a 

distância euclidiana (Equação 3.1) de cada ponto �� aos centros existentes. Para um certo 

ponto ��, o centro que obtiver a menor distância para este referido ponto será declarado 

como vencedor. Notificando que nesta iteração o ponto �� fará parte do conjunto formado 

pelo centro ��	 �� � �	
	� 	 ��. Realiza-se esta operação para todos os pontos do conjunto 

de dados: 

�����	 ��� � ���	 ��� � ����	 ���� � ���	 ���    (3.1) 

2) Uma vez concluída a primeira iteração, todos os k centros devem ser atualizados 

pela distância média de seus respectivos conjuntos de pontos, ou seja, o centro �� deve 

deslocar-se para o ponto central dos pontos que pertencem ao seu conjunto; e 



Tese de Doutorado  Capítulo 3 

54

3) Os passos 1 e 2 são repetidos até que os centros não se movam mais, ou seja, a 

distância do centro ���� � �� � �����. 
A segmentação pode ser realizada, entre outras formas, amostrando-se novas 

janelas da imagem sequencialmente, e calculando-se a distância entre o vetor de 

características de cada janela e os vetores das classes identificados anteriormente. 

3.4 Morfologia Matemática 

A morfologia matemática foi utilizada em nosso trabalho após o processo de 

segmentação da imagem com o intuito de ajudar na etapa da extração do contorno da lesão, 

permitindo assim extrair os descritores de Fourier e o cálculo da área da lesão. 

A morfologia matemática é a área de processamento de imagens que, baseada na 

teoria dos conjuntos, permite implementar algoritmos utilizados nas tarefas de 

transformações de imagens em termos dos operadores elementares que são: dilatação, 

erosão, abertura e fechamento [Gon02]. 

A idéia da morfologia digital é que uma imagem consiste de um conjunto de pixels

que são reunidos em grupos tendo uma estrutura bidimensional (forma). Algumas 

operações matemáticas em conjunto de pixels podem ser usadas para ressaltar aspectos 

específicos das formas permitindo que sejam contadas ou reconhecidas [Gon02]. 

A base da morfologia consiste em extrair uma informação relativa à geometria e a 

topologia de um conjunto desconhecido de uma imagem, pela transformação através de 

outro conjunto bem definido chamado elemento estruturante [Gon02]. 

Morfologia matemática aplicada em imagens pode ser visualizada de duas formas: 

a mofologia binária que trabalha em imagens com pixels preto e branco e a morfologia em 

níveis de cinza que trabalha com imagens em níveis de cinza. Para o desenvolvimento 

deste trabalho utilizamos a morfologia binária descrita nas seções a seguir. 

As operações básicas da morfologia digital são a erosão (em que pixels que não 

atendem a um dado padrão são apagados da imagem) e a dilatação (em que uma pequena 

área relacionado a um pixel é alterada para um dado padrão) [Par97]. Contudo, 

dependendo do tipo de imagem que está sendo processada (preto e branco, tons de cinza ou 

colorida) a definição destas operações muda. Assim cada tipo de operação deve ser 

considerado separadamente. 
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33..44..11 EErroossããoo

A erosão basicamente remove alguns elementos de uma imagem e pode ser vista 

como uma transformação moforlógica que combina dois conjuntos usando vetores de 

subtração [Par97]. A erosão é expressa como a interseção de A e B. Assim é definido �� � � �  �. A erosão da imagem A pelo elemento estruturante B pode ser definida 

como: �� � � !�"� � # $ �%&%# $ �'    (3.2) 

Dado um conjunto � � !��	��	 ��	(�	 �(	��	 �(	(�' e � � !�)�	*�	 �*	 )��	 �*	��	 ��	*�', 
define-se que a erosão é o conjunto de todos os pixels, e o elemento estruturante B é 

transladado pelo x correspondente a um conjunto de pixel em A. O pixel vermelho 

ilustrado no exemplo da Figura 3.4 representa a origem (0,0) de cada imagem. O resultado 

da operação de erosão abaixo é denotada por ��� � ∅. 

Figura 3.4 – Representação da operação morfológica erosão. 

33..44..22 DDiillaattaaççããoo

A dilatação é uma transformação morfológica que combina dois conjuntos usando 

adição vetorial. A dilatação de um conjunto A pelo conjunto B é definida por: 

�+� � !,", � - � #	 - $ �	 # $ �'   (3.3) 

onde A representa a imagem sendo transformada e B é o elemento estruturante. A 

composição de B define a natureza específica da dilatação, isto é,  a dilatação expande uma 

imagem. 

Dado um conjunto � � !�*	��	 ��	��	 �
	��	 �
	
�	 ��	*�' e � � !�*	*�	 �*	��' o 

resultado da dilatação é �+� � !��	��	 ��	
�	 �
	��	 �
	
�	 ��	��	 ��	
�', como ilustrado na 

Figura 3.5. 

Figura 3.5 – Representação da operação morfológica dilatação.

A⊕B = B = A = 

A�B = B = A = 
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33..44..33 AAbbeerrttuurraa

A abertura em geral suaviza o contorno de uma imagem, quebra estreitos e elimina 

proeminências delgadas. A operação de abertura é usada também para remover ruídos da 

imagem [Gon02]. A abertura de um conjunto A por elemento estruturante B é denotado � . � e definida como: � . � � ��� ��+�     (3.4) 

A aplicação de uma erosão imediatamente seguida de uma dilatação usando o 

mesmo elemento estruturante é uma operação de abertura, tendendo a abrir pequenos 

vazios ou espaços entre objetos próximos numa imagem (Figura 3.6). 

Figura 3.6 – Representação da operação morfológica abertura.

33..44..44 FFeecchhaammeennttoo

O fechamento funde pequenas quebras e alargas golfos estreitos eliminando 

pequenos orifícios. A abertura tende criar pequenos vazios na imagem, já o fechamento irá 

preencher ou fechar os vazios. Esta operação pode remover muitos pixels brancos com 

ruído, definida como: �•� � ��+��� �     (3.5) 

Como observado, o fechamento trabalha de um modo oposto a operação de 

abertura, removendo todos os pixels onde o ajuste do elemento estruturante não está dentro 

da imagem. O fechamento preenche todos os lugares onde o elemento estruturante não 

alcançaria ajustar a imagem (Figura 3.7). 

Figura 3.7 – Representação da operação morfológica fechamento.

B = A = (A�B)⊕B = A�B = 

B = A = (A⊕B)�B = A⊕B = 
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3.5 Análise de Atributos 

Depois que uma imagem é segmentada em regiões, é importante que os 

agrupamentos resultantes de pixels segmentados sejam representados e descritos em um 

formato apropriado para o processamento posterior. Uma região pode ser representada em 

termos de suas características externas (fronteiras) ou em termos de suas características 

internas (os pixels que compõem a região).  

A região descrita depende da representação adotada. De modo geral, uma fronteira 

pode ser representada por suas características de forma, tais como comprimento ou número 

de concavidades, enquanto as características internas são representadas por suas 

propriedades de cor e textura por exemplo. É importante ressaltar que em ambos os casos, 

as características utilizadas como descritores devem ser as mais invariante possíveis, isto é, 

os descritores devem ser pouco afetados por transformações como mudança de escala, 

rotação e translação [Gon02]. 

Um atributo é uma função de uma ou mais medidas, calculadas de forma que 

quantifique alguma propriedade de um objeto. Portanto, o método de extração de atributos 

é realizado pelo cálculo dos valores que descrevem alguma propriedade dos objetos. A 

Figura 3.8 demonstra o diagrama esquemático para o método de extração de atributos. 

Figura 3.8 – Diagrama esquemático para o método de extração de atributos. 

33..55..11 AAnnáálliissee ddee FFoorrmmaa

De acordo com as diretrizes clínicas mais conhecidas (Regra ABCD e o Método 

Sete Aspectos15), a forma do contorno do câncer é uma das características mais 

importantes para interpretação de imagens digitais, sendo uma variável que permite a 

percepção associativa dos objetos da imagem. Em particular, irregularidades ao longo do 

                                               
15 Contabiliza o potencial de uma lesão ser considerada maligna através dos seguintes dados: coceira ou outra 
mudança menor na sensibilidade, lesão maior que 1cm de diâmetro, histórico de crescimento ou outra 
mudança na lesão, contorno irregular, cores variadas e irregulares, inflamação próxima ou na borda da lesão, 
hemorragia. 

Segmentação 
Binarização 

Extração de 
Atributos 

Forma 
Cor  
Textura 

Classificador 
Inteligente 
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contorno da lesão (distanciamento das margens e saliências) refletem freqüentemente a 

instabilidade genética do câncer [Jun01]. 

Segundo [Cla92], analisando cuidadosamente o contorno das lesões, pode-se 

observar que existem dois tipos de irregularidades: as irregularidades da textura e da 

estrutura. As irregularidades da textura são as variações finas ao longo do contorno da 

lesão, enquanto as irregularidades da estrutura são as ondulações comuns do perímetro, 

como ilustrado na Figura 3.9. 

As irregularidades de detecção e medidas da textura podem ser sujeitas a ruídos das 

ferramentas dos aparelhos de imagens ou pelos programas de software. Por outro lado, as 

irregularidades da estrutura podem deduzir padrões de desenvolvimento melanocístico ou 

regressão instável de um melanoma. Dentre os vários tipos de análise existente na literatura 

para extração da forma, utilizamos os descritores de Fourier e os descritores regionais 

(área, perímetro e coeficiente de compacidade) descritos nas seções a seguir. 

Figura 3.9 – Exemplo de bordas irregulares. a) Apresenta uma lesão melanocística com saliências 
em sua estrutura, mas com pouca irregularidade de textura, b) A lesão não-melanoma não apresenta ressaltos 
e distanciamento das margens em sua estrutura e pouca irregularidade da textura e, c) Ilustra um melanoma 

que tem muita eminência em sua estrutura e com muita irregularidade de textura. 

(b) 

(a) 

(c) 
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3.5.1.1 Descritores de Fourier 

A Transformada Discreta de Fourier (DFT – Discrete Fourier Transform) é uma 

ferramenta amplamente empregada em processamento de sinais e imagens. A DFT 

aplicada a uma imagem no domínio espacial gera uma imagem no domínio da freqüência, 

em que cada ponto, representa uma dada freqüência contida no domínio espacial da 

imagem [Gon02]. Em sinais discretos, pode ser realizada a extração de características 

através dos descritores de Fourier. 

Por definição, dada um conjunto de valores discretos z���, a Transformada Discreta 

de Fourier (DFT) é definida por: 

/�0� � 12 ∑ ����241567 89:%;)�
<0�=>?   (3.6) 

onde  u = 0, 1, 2, ..., N – 1. 

 Para definição dos descritores de Fourier considere n pontos de um contorno no 

plano (x,y), formando um conjunto {(x1,y1),(x2,y2),...,(xn,yn)}. As coordenadas podem ser 

expressas na forma x(k) = xk e y(k) = yk. Cada par de coordenada pode ser definida como 

um número complexo da forma z(k) = x(k) + jy(k). Os coeficientes da Transformada 

Discreta de Fourier são para esta condição chamada de descritores de Fourier do contorno. 

A Transformada Inversa de Fourier de s(u) reconstrói z(k) definida pela Equação 3.7, isto 

é, o próprio contorno. @��� � ∑ /�0�241A67 89:%;�
<0�=>?    (3.7) 

A utilização de Descritores de Fourier (FD – Fourier Descriptors) para descrição 

de formas constitui-se, em sua essência, na aplicação da Transformada Discreta de Fourier 

a uma função que descreve o contorno da forma, de modo geral, sua assinatura. Embora as 

características globais da representação espectral obtida, bons resultados são geralmente 

adquiridos pelo descritor de Fourier quando aplicado em contornos de objetos planos 

[Zha02]. 

O uso de coeficientes /�0� da Transformada Discreta de Fourier realiza em muitas 

aplicações a representação de contornos com eficiência e qualidade, dado a facilidade de 

obtenção das invariâncias a escala, rotação, translação e espelhamento do sinal. Mesmo 
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fazendo uso apenas dos componentes de baixa freqüência, o descritor adquire imunidade a 

ruídos provenientes da discretização natural do contorno.  

Devido às propriedades subentendidas da Transformada Discreta de Fourier, 

variações no sinal ���� geram alterações em /�0� que devem ser absorvidas pelos 

descritores a fim de se reconhecer uma forma independentemente da orientação, tamanho, 

início da amostragem e local do objeto na imagem. Se possível, devem ainda minimizar 

influências de ruídos causados pela discretização e limiarização do contorno. 

Conseqüentemente, algumas normalizações são necessárias para que os Descritores de 

Fourier sejam robustos a tais variações [Cos00]. 

Mudanças de escala afetam todos os coeficientes /�0� por um valor constante B. 

De modo que, a invariância a escala pode ser adquirida pela divisão de todas as 

componentes B/�0� por B/�*�, sendo que, após a normalização, esta componente pode ser 

descartada da descrição. A invariância em relação a translações do objeto é obtida pela 

representação unidimensional do contorno ���� em relação à posição do centróide. 

Rotações e mudanças do ponto inicial de amostragem do contorno afetam o sinal por um 

deslocamento uniforme, enquanto espelhamentos se caracterizam pela inversão de ����. 
Porém, o deslocamento ou inversão do sinal são refletidos apenas na fase dos coeficientes 

da DFT, não alterando absolutamente a magnitude "/�0�". Dessa forma, os Descritores de 

Fourier se tornam invariantes às transformações descritas ao utilizar-se "/�0�=/�*�", com * C 0 C > ). 

3.5.1.2 Descritores Regionais 

O perímetro e a área, além de medidas derivadas desses dois atributos, são 

características extraídas de uma cena ou objeto que muito podem contribuir para separação 

das classes. Esses atributos são utilizados pelos dermatologistas tomando como base a 

regra ABCD, como por exemplo, o formato, tamanho e distribuição dos objetos, 

constituindo fatores importantes na análise da imagem de câncer de pele e laudo médico.  

A seguir serão apresentados os descritores mais simples utilizados a partir da imagem 

binarizada. 

A área (A) é dada pelo número total de pixels da lesão, obtida através da Equação 

(3.8). � � ∑ �	 �%D%0E%F��GH $ -%HG/IJK�61     (3.8) 
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O perímetro (P) é calculado através da soma de todos os pixels que formam o 

contorno da lesão. L � ∑ �	 � $ -J%,J�MJN�J%O-%HG/IJK�61    (3.9) 

O Coeficiente de Compacidade (C) mede o grau de semelhança entre a região e 

uma circunferência de igual área. Normalmente são definidos para variar entre 0 e 1. O 

valor do coeficiente de compacidade de uma circunferência é 1. Este valor cresce na 

medida em que o contorno do objeto se torna irregular, ou seja, menos compacto. O 

coeficiente de compacidade é obtido através da equação 3.10 

� � PQRST        (3.10) 

onde P é o perímetro da lesão e A é a área da lesão. 

O coeficiente de compacidade é invariante à mudança de escala, já que o mesmo 

depende dos descritores simples como a área e o perímetro que não dependem da mudança 

de escala [And03]. 

33..55..22 AAnnáálliissee ddee CCoorr

A cor é uma resposta subjetiva a um estímulo luminoso que penetra nos olhos. Ela é 

uma das características mais utilizadas pelos seres humanos para conhecimento e 

discriminação visual. Para perceber a cor, o sistema visual humano possui células foto- 

sensíveis que se subdividem em três categorias, com diferentes máximos de sensibilidade 

situados em torno do vermelho, verde e azul. As sensações de cor percebidas são baseadas 

na combinação das intensidades dos estímulos recebidos por estas células [Con01]. 

Devido à possibilidade de se obter qualquer outra cor a partir da combinação destas 

três (vermelha, verde e azul), em diferentes proporções, elas passaram a ser denominadas 

de cores primárias aditivas. A combinação das cores primárias duas a duas produz as 

chamadas cores secundárias: Ciano, Magenta e Amarelo. A combinação das três cores 

primárias aditivas produz a cor branca. 

Vários modelos de representação de cores foram criados para permitir a 

especificação de cores em um formato padronizado. O modelo RGB (Red, Green, Blue), se 

baseia em um sistema de coordenadas cartesianas representado na forma de um cubo, onde 

três de seus vértices são cores primárias RGB e os outros três são cores secundárias 
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CYMK (Cyan, Magenta, Yellow, Black). A escala de cinza se estende pela diagonal do 

cubo que sai da origem (preto) até o vértice mais distante dela (branco) [Gon02]. 

 De forma geral, os sistemas de representação de cor mais adequados para a 

informação cor no diagnóstico automático de tumor de pele são aqueles cujas componentes 

mostram-se menos correlacionadas. Acredita-se que a adequação do sistema HSI (Hue, 

Saturation, Intensity), deve-se à baixa correlação de suas componentes matiz, saturação e 

intensidade. Isto não acontece com o sistema RGB, que apresenta facilidades para a 

computação da informação cor, mas tem o inconveniente de possuir componentes 

altamente correlacionadas, responsáveis, na maioria das vezes, por uma segmentação 

espúria da imagem. Na prática, o modelo HSI é deduzido do modelo RGB pelas seguintes 

relações [Gon02]: 

U � V � W � �� X 
YY
Z � � ) �V � W � � ;���V	 W	 ��?%

[ � -N,M-�\] 
YY X �V ) W��V ) ���V ) W�^ � �V ) W��W ) ��_%
 A matiz é um atributo que descreve uma cor pura (amarelo puro, laranja, ou 

vermelho) enquanto saturação dá uma medida do grau de diluição de uma cor pura por luz 

branca. O modelo HSI de cores deve sua utilidade a dois fatores principais, que são: o 

componente de intensidade I é desacoplado da informação de cor na imagem e, os 

componentes de matiz e saturação são intimamente relacionados à percepção humana de 

cores. Essas características tornam o modelo HSI um método ideal para o desenvolvimento 

de algoritmos de processamento de imagens baseados em alguma das propriedades do 

sistema visual. 

33..55..33 AAnnáálliissee ddee TTeexxttuurraa

 Um fator de grande relevância na análise de imagens é o reconhecimento de 

texturas [Man01]. Este método sofisticado, realizado intuitivamente pela visão humana, 

representa grande complexidade computacional [Par97]. 

 A textura é um descritor que fornece medidas de propriedades como suavidade, 

rugosidade e regularidade [Jai98]. Através da análise de texturas é possível discriminar 
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regiões que apresentam as mesmas características de reflectância, e portanto, mesmas cores 

em determinada combinação de bandas. Isso torna a textura um excelente descritor 

regional capaz de ajudar na melhoria da exatidão do processo de reconhecimento, 

descrição e classificação de imagens [Cho02]. 

 A textura é um termo intuitivo e de largo emprego, mas apesar de sua importância, 

não possui uma definição precisa [Ebe94]. Ela refere-se a um padrão visual que possui 

algumas propriedades de homogeneidade que não resultam simplesmente de uma cor ou 

intensidade. Ao contrário de outras características, como por exemplo o brilho, a textura 

não pode ser definida em um pixel, mas sim através de uma região ou conjunto de pixels. 

Textura é uma propriedade de uma região que descreve o padrão de variação de tons de 

cinza e cor numa determinada área. A textura é uma expressão relacionada com as 

propriedades que representam a superfície de um objeto. 

 Existem diversas definições de textura na literatura. Gonzalez [Gon02] descreve a 

textura por medidas que quantificam suas propriedades de suavidade, rugosidade e 

regularidade. Em Haralick [Har73], a definição de textura é relacionada com o uso de 

coeficientes de uniformidade, densidade, aspereza, regularidade, intensidade, dentre outras 

características da imagem. Para Sklansky [Skl78], uma região em uma imagem apresenta 

uma textura única se um conjunto de características estatísticas ou outras propriedades 

locais da imagem forem constantes, com pouca variação ou aproximidade periódicas. 

 As características usadas pela regra ABCD variam nas aparências das ocorrências 

das lesões benignas em relação às malignas. Apesar de comprovada a eficácia da regra 

ABCD, algumas lesões pigmentadas possuem características difíceis de serem avaliadas 

visualmente, tornando complexo o processo de diferenciação dos padrões da regra ABCD 

e podem conduzir para um falso diagnóstico, mesmo para dermatologistas experientes. 

Com o intuito de diminuir essa fragilidade de diferenciação desses tipos de lesões, 

utilizamos a análise de multiresolução. 

 A análise de multiresolução é uma estratégia de processamento de sinais que utiliza 

um conjunto de filtros especializados em extrair as informações do sinal, como as 

freqüências presentes nesse e sua localização no tempo de duração do sinal, em diferentes 

resoluções [Mal89]. 

 As transformadas matemáticas utilizadas neste processo fornecem informações 

adicionais, não disponíveis no modelo de dados primitivos. Para este fim, é necessário usar 

uma transformada que detecte a variação das escalas de cores da vizinhança de um pixel e 
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a localização espacial deste e converta de forma eficiente em um espaço de multiresolução 

[Mal89]. 

 A transformada wavelet apresenta-se como uma ferramenta alternativa para o 

processamento de sinais, mudando o paradigma de representação dos mesmos ao utilizar 

funções base wavelets (em vez dos senos e cossenos de Fourier) para transformar um sinal 

no espaço tempo-escala [Dau88]. 

A análise de dados de acordo com escalas variáveis no domínio do tempo e da 

freqüência é o conceito básico da utilização da teoria das wavelets. O termo wavelet foi 

originalmente introduzido por J. Morlet, sendo a base matemática de suas idéias 

formalizada pelo físico teórico Alex Grossmann. Os dados sísmicos estudados por Morlet 

exibiam conteúdo de freqüência que mudavam rapidamente ao longo do tempo, para os 

quais a transformada de Fourier não era adequada como ferramenta de análise [Bur98].  

 Em relação a processamento de imagens, um dos pontos que chamam a atenção na 

transformada wavelet vem do fato de que com uma quantidade mínima de valores (em uma 

escala menor da imagem) é possível representar a imagem toda. No caso da transformada 

de Fourier não é permitida uma análise local de freqüência do sinal, isto é, eventos que 

venham a ocorrer em intervalos de tempos distintos, e mesmo bastante remotos, 

contribuem de maneira global para a transformada afetando a representação como um todo.

 Em áreas que tradicionalmente usam análise de Fourier, o uso da função wavelet 

pode significar processamentos mais rápidos e valiosas informações adicionais, como por 

exemplo, na análise de imagens, medicina, mecânica de fluidos, geofísica, astronomia, 

computação numérica, processamento de sinais, sistema de controle, fenômenos 

biológicos, medidas e psicologia.  

3.5.3.1 Transformada Wavelet Contínua

 As wavelets representam uma forma alternativa de análise no espaço de escala. A 

wavelet é um método de transformação de sinais e por extensão um método geral de 

transformação de funções dependentes de tempo e espaço [Dau88]. 

 Em contraste com a tradicional transformada de Fourier, onde as funções básicas 

são definidas somente pelo parâmetro freqüência, na transformada wavelet, as funções 

básicas são definidas por dois parâmetros: posição e escala. Isto permite a análise de 
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fenômenos locais de uma função através de informações de posição e escala, e a freqüência 

como um grau de liberdade adicional nas funções base. 

 As habilidades de análise das wavelets em relação à Transformada de Fourier são 

atingidas através da utilização de uma função, denominada wavelet que é escalonada 

(dilatação) e movida (translação) durante a transformação de wavelets [Dau88]. A análise 

wavelet permite que características de um sinal examinado sejam extraídas em função de 

determinada posição e tamanhos desejados. Já na transformada de Fourier somente a 

variação das freqüências de funções seno e cosseno é possível, as características de posição 

do sinal são perdidas através da periodicidade dessas funções. 

Inicialmente, define-se a transformada wavelet considerando um sinal contínuo `�M�, porém a generalização para sinais ou imagens bidimensionais `��	 a�, também pode 

ser obtida [Ach05]. A Transformada Wavelet Contínua (CWT – Continuous Wavelet 

Transform) de `�M� é dada por: 

b�-	 #� � c `�M�de4e fg	h�M�OM    (3.11) 

onde os parâmetros a e b variam continuamente em i, e as funções fg	h  são denominadas 

wavelets.

 As funções wavelets fg	h são geradas a partir de uma única função f�M�, 
denominada wavelet mãe ou wavelet básica, que se dão através de funções de base que 

possuem as propriedades de dilatação e translação definidas como: 

fg	h�M� � 1√g f k�4hg l      (3.12) 

onde a, b ∈ R, a ≠ 0. O parâmetro b representa o deslocamento no tempo/espaço, e a o 

fator de escala (- m J corresponde a dilatação e - C J para a contração de a�M�). O fator 

de multiplicação 
1√g é para normalização da energia através das diferentes escalas [Ach05].  

 Este tipo de protótipo define a base da transformada contínua no tempo/espaço. Por 

meio do parâmetro b pode-se escolher qual instante/tempo do sinal será analisado, e por 

meio de a, determinar-se o intervalo de tempo/espaço, portanto, a sua resolução em 

freqüência, a ser computado. 

 Para o fator escala de uma wavelet igual a - � 
4� . A medida que � cresce, o fator 

de escala decresce, o tempo é encolhido, as oscilações crescem e a wavelet exibe alta 



Tese de Doutorado  Capítulo 3 

66 

freqüência. Por outro lado, se � decresce, a escala cresce e o tempo é dilatado, as oscilações 

tornam-se mais lentas, apresentando um comportamento de baixa freqüência. As 

componentes de alta freqüência são analisadas em intervalos de tempo curtos enquanto que 

componentes de baixa freqüência são analisadas em intervalos de tempo longo. Os 

coeficientes das wavelets caracterizam o comportamento local de um sinal.  

Existe uma diversidade de funções wavelet mãe, algumas delas são ilustradas na 

Figura 3.10. A escolha de qual função wavelet usar depende dos sinais e da informação 

desejada. Nesta tese foram realizados testes com vários tipos de funções wavelets, e no 

capítulo 5 serão apresentados os resultados obtidos com a wavelet Daubechies que melhor 

representaram o sinal nos experimentos realizados. 

Figura 3.10 – Exemplo das famílias Wavelets mãe. (a) Haar, (b) Daubechies - db4, (c) Coiflet – coif1, (d) 

Symmlet - sym2, (e) Meyer, (f) Morlet e (g) Mexican Hat.

 Desde que a transformada wavelet contínua é obtida dilatando e transladando a 

wavelet mãe continuamente, uma grande quantidade de informação redundante é gerada. 

Logo, ao invés de portar-se desta maneira, a wavelet mãe pode ser dilatada e transladada 

usando escalas e posições especiais baseadas em potência de 2 (escala de posição diádica). 

Esse esquema é muito mais eficiente e tão eficaz quanto a transformada wavelet contínua 

(TWC), conhecida como transformada wavelet discreta (DWT – Discrete Wavelet 

Transform) descrita na seção 3.3.3.2 [Str96]. 

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

(e) (f) (g) 
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3.5.3.2 Transformada Wavelet Discreta 

 Na transformada wavelet para sinais discretos os parâmetros de dilatação e 

translação não variam continuamente, como no caso da transformada wavelet contínua, 

mas sim discretamente [She96], definida como: 

Fm, n (a, b) = ∫-∞  f(t)ψm, n dt                              (3.13) 

onde ψm, n forma uma base de funções wavelets, criadas a partir da função wavelet mãe 

ψm, n (t), mediante parâmetros de escala m e translação n discretos. De modo que: 

bn	o�-	 #� � -74pQ c `�M�f�-74nM ) �#7�de4e    (3.14) 

a partir de uma wavelet mãe f sendo que E	�%q%r e as constantes -7	#7 dão a variação da 

dilatação e o passo da translação, respectivamente. Em ambos os casos, f�M�	 f $ s^�t�, 
deve satisfazer a seguinte condição: 

c f�M�OM � *de4e     (3.15) 

 A discretização dos parâmetros a e b originam a Transformada Wavelet Discreta 

(DWT). É importante notar que o espaço de definição do sinal não é discretizado 

uniformemente, como ocorre na transformada de Fourier. A discretização do parâmetro de 

translação depende da escala da wavelet mãe. Assim, para altas freqüências, as wavelets

mães são transladadas por passos pequenos, enquanto que para freqüências baixas, a 

translação é feita com passos maiores [Bur98]. 

 A reconstrução do sinal `�M� através dos coeficientes wavelets exige uma escolha 

muito especial de f�M�. Em [Dau90] provou-se que a condição necessária e suficiente para 

a reconstrução do sinal dos coeficientes wavelets é que a energia, somatório do módulo ao 

quadrado de bn	o, deve estar entre dois limites positivos, dado por: 

�u`u^ v ∑ w`	 fn	ow^n	o v �"`"^    (3.16) 

+∞
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onde u`u^ é a energia de `�M�, � m * e � C x. Caso a condição da Equação 3.16 seja 

satisfeita, fn	o�M� é um frame, e A e B são os limites deste frame [She96]. Para � � �, a 

energia da transformada wavelet é proporcional a energia do sinal e as wavelets se 

comportam como base ortogonais. Assim a reconstrução do sinal é dado por: 

`�M� � ^Tdy ∑ ∑ ,n	ofn	o�M�on    (3.17) 

 Mallat [Mal89] desenvolveu uma forma eficiente de aplicar esta transformada 

através dos filtros, onde se tem a decomposição da wavelet implementando a análise de 

multiresolução.  

 A análise de multiresolução é uma estratégia de processamento de sinais onde é 

utilizado um conjunto de filtros especializados em extrair as informações do sinal, como as 

freqüências presentes nesse e sua localização no tempo de duração do sinal, em diferentes 

resoluções [Bur98].  

A multiresolução fornece um referencial onde bases de wavelets são naturalmente 

compreendidas, bem como permite a construção de novas bases. 

 Quando Mallat [Dau92a] trabalhou com wavelets pela primeira vez, lidava com 

análise de imagens, onde a idéia de se estudar imagens em várias escalas simultaneamente 

era popular. Incentivado a ver bases ortonormais de wavelets como uma ferramenta para 

descrever matematicamente o desenvolvimento na informação necessário para se ir de uma 

aproximação grosseira para uma aproximação com maior resolução. A imagem é analisada 

através de um mapeamento desta para um conjunto de imagens em diferentes resoluções, a 

partir de uma transformada matemática. 

 A transformada wavelet multiresolução pode ser considerada como um filtro passa-

baixa e outro passa-alta (Figura 3.11). A função wavelet f�M� está relacionada a um filtro 

passa-alta, na qual produz os coeficientes de detalhe da decomposição wavelet. Para o 

filtro passa-baixa na análise de multiresolução existe uma função adicional chamada de 

função escalonamento z�M�, e está associada com os coeficientes de aproximação da 

decomposição wavelet.  
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Figura 3.11 – Decomposição Wavelet Discreta Multiresolução.

 Métodos tradicionais de análise de sinais, baseados na transformada de Fourier, 

como a transformada discreta contínua, detectam a variação de tons presentes na imagem, 

mas não geram a informação sobre a localização espacial desta, uma vez que estas técnicas 

consideram que o sinal é periódico, ou seja, uma imagem que não possui informações de 

bordas e texturas.  

 Os filtros digitais usados na transformada wavelet discreta multiresolução 

conhecidos como filtro de quadratura (quadrature filter - QF), têm como característica 

filtrar e decimar o sinal, respectivamente. Decimação é uma operação que diminui a taxa 

de amostragem do sinal, isto é, elimina dados ou pontos intercalados [Opp89]. 

A Figura 3.12 ilustra o processo de filtragem e decimação do sinal. Em s o sinal 

original com 1000 amostras. Após a passagem dos filtros passa-baixa e passa-alta, sofrem 

decimação e dão origem aos coeficientes wavelets, aproximação (A) e detalhes (D), cada 

um com metade da dimensão do sinal original. 

Figura 3.12 – Processo de filtragem e decimação [Sem04].

 O processo de decomposição é interativo com sucessivas decomposições nos 

coeficientes de aproximação. Dessa forma, obtém-se a árvore de decomposição da wavelet. 

S

Filtro Passa-baixa Filtro Passa-alta

Coeficientes de 
Aproximação 

Coeficientes de 
Detalhes 

Filtro Passa-baixa

Filtro Passa-alta

S 1000 amostras 

~500 coefs 

D2

A2

~500 coefs 
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Esta decomposição em sub-bandas pode ser vista como uma estrutura de banco de filtros 

apresentada pela Figura 3.13. 

Figura 3.13 – Decomposição em sub-bandas da wavelet discreta [Sem04].

 A função de escalonamento z�M� é contínua e não satisfaz à condição de 

admissibilidade, isto é: c{�M�OM � �     (3.18) 

 A função de escalonamento z�M� é dilatada pelo fator de escala diádica: 

zn	o � 
4n ^⁄ z�
4nM ) F�    (3.19) 

 Os coeficientes de aproximação ,n	o de uma função `�M� são dados por: 

,n	o � }`	 {n	o~    (3.20) 

onde o nível de dilatação é indicada por E. 

 A representação de um sinal `�M� na base ortogonal z�M� forma um subespaço �7
que é uma aproximação borrada de `�M� [She96]. A função dilatada z�M 
⁄ � gera um 

subespaço �1 de dilatação E � �, sendo que �1 � �7. A base deste subespaço é z1	o�M�. 
Este método pode ser realizado sucessivamente, criando subespaços para diversos valores 

de dilatação E. A dilatação dos espaços formados é 
n e �n � �n�� � ��7. 

 A desigualdade dos espaços ��7 ) �1� é o subespaço �1, cuja base é fn	o. As 

funções fn	o e zn	o devem ser ortogonais entre si, como também devem ser ortogonais 

em relação a elas próprias em relação a translação e dilatação discretas [Sim93]. De modo 

que:  }{n	o	{n	5~ � ��� ) ��       }�n	o	 �n	5~ � ��� ) ��%G}{n	o	 �n	5~ � *         (3.21) 

Filtro Passa-baixa

Filtro Passa-alta
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...
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onde  

��� ) �� � ��	 � � �*	 � � ��    (3.22) 

 A função de escalonamento e as wavelets estão associadas a estes filtros QF através 

das Equações 3.23 e 3.24.  

��� ) 
�� � }�n41	o	 �n	5~ � 1√^ cz�M ) ���z k1̂ ) �l OM  (3.23) 

e 

��� ) 
�� � }�n41	o	 �n	5~ � 1√^ cz�M ) ���f k1̂ ) �l OM  (3.24) 

Através dos filtros digitais QF é possível calcular os coeficientes de um nível de 

resolução para outro, e desenvolver algoritmos rápidos recursivamente. Estas relações 

estão nas Equações 3.23 e 3.24, sendo constante em qualquer nível de dilatação, isto é, não 

é necessário fazer o cálculo destas para cada novo nível de dilatação. 

3.5.3.3 Transformada Wavelet Packet

A Transformada Wavelet Packet (WPT – Wavelet Packet Transform) é uma 

generalização do conceito da Transformada Wavelet Discreta, na qual a resolução 

tempo/freqüência pode ser escolhida de acordo com o sinal. Isto é realizado dentro dos 

limites do princípio de incerteza de Heisenberg16 [Kar98]. 

A Transformada Wavelet Discreta (DWT) é igual à implementação de um banco de 

filtros não uniformes que apresenta uma melhor resolução no domínio da freqüência, para 

as baixas freqüências. Já no domínio do tempo apresenta uma melhor resolução para as 

altas freqüências. Na análise Wavelet Discreta, o sinal é dividido em coeficientes de 

aproximação e detalhes. Somente os coeficientes de aproximação são novamente divididos 

em coeficientes de aproximação e detalhes, chamado de segundo nível de decomposição, 

podendo ser decomposto n vezes, onde 
o é o tamanho do sinal amostrado.  

Na análise da Wavelet Packet para o primeiro nível de decomposição, tanto os 

coeficientes de aproximação e detalhes podem ser decompostos, produzindo �� ) ��^ � �
                                               
16 O princípio da incerteza, desenvolvido pelo físico alemão Werner Heisenberg, estabelece que é impossível 
conhecer simultaneamente a posição e a energia de uma partícula tal como o elétron. Isso porque, para se 
estudar uma partícula, é preciso interagir de alguma maneira com esta partícula. Nenhum instrumento pode 
"sentir" ou "ver" um elétron sem influenciar intensamente o seu movimento. O princípio da incerteza pode 
ser assim interpretado: quanto mais de perto tentarmos olhar uma partícula diminuta, tanto mais difusa se 
torna a visão da mesma. 
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formas de representar o sinal. Desta forma, tem-se o sinal representado em bandas de 

freqüências com diferentes resoluções. O resultado produz o que chamamos de árvore de 

decomposição Wavelet Packet, como apresentado na Figura 3.14 [Coi92]. 

  

Figura 3.14 – Decomposição da wavelet packet para três níveis [Sem04].

O cálculo numérico dos coeficientes da Wavelet Packet é a seqüência do produto 

interno de um sinal � � ��M� em s^�i� com as funções Wavelet Packet ���o�M�: 
������ � }�	 ���o~ � c ��M�� 
4�Qi ���
4�M ) ��OM    (3.25)  

onde ��o��� são os coeficientes da expansão de � nas funções wavelet packet, ���o�M� são 

as funções wavelet packet básica, / é o índice de escala (dilatação), � é o índice de posição 

(translação), e ` é o índice de freqüência: /	 �%q%r, e ` � *. 

 Como pode ser observada a transformada wavelet discreta, é uma função de duas 

variáveis (escalonamento e translação), ao contrário da wavelet packet que é uma função 

de três variáveis incluindo a variável ` que corresponde a um índice de freqüência da 

wavelet [Wic94]. 
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MMááqquuiinnaa ddee VVeettoorr ddee SSuuppoorrttee

4.1 Introdução 

Este capítulo descreve a teoria de fundamental importância para elaboração deste 

trabalho. Embora possam ser considerados simplificados, atende a uma base teórica 

suficiente à compreensão das Máquinas de Vetores de Suporte (SVMs - Support Vector 

Machines). A teoria das SVMs fornece subsídios para os experimentos realizados, 

descritos no capítulo 5. 

As Máquinas de Vetores de Suporte (SVMs) constituem uma técnica fundamentada 

na teoria de aprendizado estatístico, e vem recebendo atenção da comunidade de 

Aprendizado de Máquina (AM) que buscam maximizar a capacidade de generalização. 

AM é a linha de pesquisa em Inteligência Artificial que estuda métodos capazes de extrair 

conhecimento a partir de amostras de dados [Rus04].  

Essa estratégia foi introduzida por Vapnik e colaboradores e despertou grande 

interesse desde sua introdução [Cri00]. Na literatura podem ser encontradas aplicações em 

diversos domínios com resultados superiores aos obtidos por outros algoritmos de 

aprendizado, como redes neurais. Eis alguns trabalhos que fazem aplicação da SVM: em 

Problemas de Inferência Transdutiva e Classificação [Sem02], em Classificação e 

Regressão [Ste98], Bioinformática [Nob04], [Lou06], Categorização de Textos [Joa02], na 

Análise de Imagens [Kim02], [Lib03], [Gar04], [Nak02], e [Osu98], e no Reconhecimento 

de Caracteres [Dun98]. 

CCaappííttuulloo

4
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As redes neurais perceptron podem atuar como classificadores, mas no seu projeto 

não é levado em conta a otimização da superfície de separação e só podem aprender limites 

de decisão lineares em relação ao espaço de entrada. Por outro lado, as redes neurais 

perceptrons de múltiplas camadas são mais expressivas, podendo representar funções não-

lineares gerais, mas difíceis de treinar, devido à abundância de mínimos locais e ao elevado 

número de dimensões do espaço de pesos. As SVMs, quanto propostas, procuram 

solucionar esses problemas utilizando um algoritmo de treinamento eficiente e podendo 

representar funções complexas não-lineares [Rus04]. 

As SVMs foram definidas inicialmente para a classificação de padrões linearmente 

separáveis. A Figura 4.1 ilustra um exemplo de duas classes de padrões linearmente 

separáveis, dada por +1 e -1. 

Figura 4.1 – Formação do hiperplano de separação através dos vetores de suporte. 

No exemplo da Figura 4.1 é fácil observar uma linha de separação para as duas 

classes. Neste caso particular para duas classes linearmente separáveis, o SVM encontra 

um único hiperplano com máxima margem de separação denotada por δ. Hiperplano este 

localizado entre as linhas H1 e H2, e será ótimo se a distância para as duas linhas for 

máxima. A linha H1 define a borda ou fronteira com os objetos da classe +1, enquanto que 

a linha H2 determina a borda ou fronteira com os objetos da classe -1. Dois objetos da 

classe +1 (quadrado azul) definem a linha da fronteira H1 e para a fronteira H2 existem três 

objetos da classe -1 (quadrado laranja). Esses objetos marcados são chamados de vetores 

de suporte (SV - Support Vector). 

A solução para o problema de classificação é representada pelos vetores de suporte, 

os quais são fundamentais na determinação do hiperplano de separação com margem 

máxima, onde esta é uma característica especial do SVM. 

A Figura 4.2 (a) exemplifica a SVM de forma semelhante para separar classes que 

não podem ser separadas com um classificador linear, isto é, padrões não-linearmente 
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separáveis. Na SVM para padrões não-linearmente separáveis, os padrões de entrada são 

transformados em um vetor de características de alta dimensionalidade, cujo objetivo é 

separar as características linearmente no espaço, como ilustrada na Figura 4.2 (b). 

Figura 4.2 – Padrões não-linearmente separáveis: separação linear no espaço de características. 

Como apresentado na Figura 4.2, não é prático usar diretamente a função de 

característica φ para encontrar o hiperplano de separação, devido à alta dimensionalidade 

do espaço de características. Ao contrário, o mapeamento não-linear induzido pela função 

de característica, é computado com o auxílio de funções não-lineares especiais chamadas 

de Kernel. O Kernel tem a vantagem de operar no espaço de entrada, onde a solução do 

problema de classificação é feito através da soma ponderada da função Kernel avaliada 

pelos vetores de suporte. Resumindo, o Kernel torna possível a construção de um 

hiperplano de separação ótimo no espaço de características sem ter que considerar o 

próprio espaço de características de forma explícita [Hay01]. 

Uma vez que o espaço adequado de características é definido, a SVM seleciona o 

hiperplano particular, chamado de hiperplano de margem máxima (MMH - Maximal 

Margin Hyperplane), o qual corresponde à maior distância de seus padrões no conjunto de 

treinamento. Para isto a SVM faz uso de duas teorias: Dimensão VC (Vapnik – 

Chervonenkis) e a Minimização do Risco Estrutural [San04]. 

A dimensão VC de um conjunto de funções de classificação é o número máximo de 

exemplos de treinamento que podem ser aprendidos pela máquina sem erro, para todas as 

rotulações possíveis das funções de classificação. 

Nos problemas de aprendizagem supervisionada, pretende-se obter o melhor 

desempenho de treinamento adequando-se a capacidade da máquina com a quantidade 

disponível de dados de treinamento para o problema em questão. O método de 
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minimização do risco estrutural fornece um procedimento indutivo, no qual utilizando a 

dimensão VC como uma variável de controle, pode-se obter este melhor desempenho. 

As SVMs possuem características importantes que justificam a sua utilização:  

� Boa capacidade de generalização;  

� Robustez diante de objetos de dimensões elevadas, como imagens;  

� Convexidade da função objetivo, ou seja, possui apenas um mínimo global;  

� Capacidade de lidar com dados ruidosos e; 

� Uma base teórica bem estabelecida na Matemática e Estatística.  

Mais detalhes sobre máquinas de vetores de suporte podem ser encontrados em 

[Vap98], [Hay01], [Cri00], [Sem02], [Gun98]. 

Uma motivação para utilizar técnicas de AM no reconhecimento e análise das 

imagens de câncer de pele é o desenvolvimento de um algoritmo que classifique 

característica dessas imagens, e compare com uma imagem padrão (conhecida). Esta 

técnica não usa a medição dos dados discretos extraídos da imagem visualmente, como é 

feito por especialistas em Dermatologia. Uma das contribuições deste trabalho é a análise 

do conteúdo da imagem que permitirá diferenciar lesões benignas, melanoma e não 

melanoma. 

4.2 Aprendizado Estatístico 

 Desenvolvida por Vapnik [Vap95], a teoria do aprendizado estatístico define os 

conceitos em que a técnica de SVM se baseia, além de evidenciar matematicamente os 

principais resultados. 

 Seja !��	 O�'�612  um conjunto de treinamento com N exemplos, onde xi é o padrão de 

entrada para o i-ésimo exemplo e di é a resposta desejada correspondente. Os dados do 

domínio em que o aprendizado está ocorrendo são gerados de forma independentes e 

identicamente distribuída em relação a uma função de densidade de probabilidade 

desconhecida F��	 O� [Smo02], [Bur98]. Vapnik em [Vap99] descreve que o objetivo do 

processo de aprendizagem estatística é alcançar uma função indicadora que minimize o 

risco funcional (denominado erro), por meio das relacões extraídas do conjunto de 

treinamento.  
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A Equação 4.1 [Mül01] quantifica o erro esperado de um classificador ` para dados 

de teste.  Assim, o risco esperado mede a capacidade de generalização de ` [Pas04], dado 

por: 

V�`� � c s�`���	 O�OF��	 O�    (4.1) 

onde s�`���	 O� é uma função custo relacionanda a previsão `��� para uma saída desejada O. A função custo geralmente utilizada para problemas de classificação é 0/1, que é 

definida por s�`���	 O� � 1̂ |O ) `���|, retornando o valor 0 se � é classificado de forma 

correta e 1 caso contrário [Smo02]. 

 O risco funcional é a probabilidade da saída desejada ser diferente da saída obtida 

pela máquina após a escolha de uma função indicadora. Como F��	 O� não é conhecido, 

não se pode calcular diretamente este risco, utilizando-se um princípio indutivo para sua 

aproximação [Mül01].  

 No processo de escolha da melhor função que se ajusta ao conjunto de treinamento, 

é necessário a criação de uma medida de discrepância ou perda, que sinaliza à máquina 

quando houver erros ou acertos durante a aprendizagem [Vap99]. Um princípio indutivo 

usado pelas máquinas de aprendizagem existentes é a minimização do risco empírico de `. 

A Equação 4.2, mede o desempenho do classificador nos dados de treinamento, por meio 

da taxa de classificações incorretas obtidas no conjunto de treinamento [Mül01]. 

V�n�������`� � 1̂ ∑ s�`����	 O��o�61     (4.2) 

  

Sua minimização nem sempre é suficiente para a obtenção de resultados adequados, 

pois ela não leva em consideração a complexidade das funções indicadoras. É possível 

estabelecer condições para o algoritmo de aprendizado que garantam a obtenção de 

classificadores cujos valores de risco empírico convergem para o risco esperado. Porém, 

para valores menores, geralmente não é possível determinar esse tipo de garantia [Mül01].  

As funções (ou hipóteses) consideradas são ilustradas na Figura 4.3 por meio das 

bordas, também denominadas fronteiras de decisão. Quando a complexidade das funções é 

superior à necessidade do problema, ocorre o sobre-ajuste (overfiting) da função em 
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relação ao conjunto de treinamento. Quando ela é menor ocorre o sub-ajuste (underfitting). 

A capacidade de generalização é reduzida em ambos os casos. 

Figura 4.3 - (a) Overfitting, (b) Underfitting, e (c) Função de aproximação mais adequada [Car05a]. 

A teoria do aprendizado estatístico estabelece o risco esperado de uma função ao 

seu risco empírico e a um termo de capacidade. A Equação 4.3 denota esse limite, onde é 

garantido com a probabilidade 1 - θ, em que θ ∈ [0, 1] [Vap95]. 

    (4.3) 

onde a dimensão VC (Vapnik-Chervonenkis) é dada por h da classe de funções à qual 

classificador f pertence. A quantidade de exemplos do conjunto de treinamento é 

representada por n e o termo de capacidade é referenciada pela parcela de raiz na soma 

[Vap95]. Este princípio usa a dimensão VC para controlar a complexidade das funções 

indicadoras, de forma a adaptá-lo a cada problema, onde será descrita na seção 4.3. 

4.3 Dimensão VC (Vapnik-Chervonenkis) 

 A dimensão VC denominada em homenagem aos seus criadores Vapnik e 

Chervonenkis, pode ser definida como a medida da capacidade de aprendizado de uma 

classe de funções que classifica corretamente o maior número de amostras de treinamento 

[Bur98]. 

 A Figura 4.4 exemplifica esse conceito, com a dimensão VC igual a 3, pois este é o 

maior número de classes que podem ser separadas por uma reta, para qualquer padrão de 

classificação binária que as amostras podem admitir [Bur98]. Por indução, a dimensão VC 

para funções lineares no ℜn, com n ≥ 2, e n + 1. 

2n
h 

(a) (c)(b)

θ
4 R( f ) ≤ Rempírico ( f ) +  h (ln(     ) + 1) – ln (   ) 
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Figura 4.4 – Possíveis separações de três pontos por uma reta [Smo02]. 

Existem classes de funções com valores de dimensão VC (capacidades) diferentes, 

tais como: lineares, exponenciais, polinomiais. Uma capacidade maior indica que é 

possível construir máquinas bem mais complexas, mas com tendência ao sobre-ajuste, 

causando a perda da generalização, e quanto menor essa capacidade haverá muita restrição 

no que a máquina pode fazer [Cri00]. Para  resolver este problema é usado a minimização 

do risco estrutural (SRM – Structural Risk Minimization) a fim de encontrar um valor 

ótimo para esta capacidade. 

A Figura 4.5 apresenta três exemplos de classificação binária com diferentes 

funções.  O conjunto de treinamento é representado por duas classes, onde a classe 1 é 

dada pelos pontos verdes e a classe 2 é representada pelos pontos azuis. Em (a) um 

conjunto de treinamento foi classificado por uma função linear, onde é apresentada uma 

menor capacidade, boa generalização e o maior erro de treinamento; em (b) uma função 

polinomial, que tem capacidade intermediária, uma boa generalização e pequeno erro de 

treinamento; e em (c) foi usada para classificação a função de base radial gaussiana, apesar 

de mostrar uma alta capacidade e menor erro de treinamento (representados pelos pontos 

vermelhos), além de possuir generalização baixa. 
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Figura 4.5 – Diferentes funções para classificação binária [Smo02].  

4.4 Minimização do Risco Estrutural 

 O risco esperado pode ser minimizado pela escolha adequada do algoritmo de 

aprendizado, de um classificador que minimize o risco empírico e que pertença a uma 

classe de funções com baixa dimensão VC, ressaltada na Equação 4.3, definindo um 

princípio de indução conhecido como minimização do risco estrutural [Vap98]. 

A minimização do risco estrutural desenvolvida por Vapnik [Vap82] é uma forma 

de tratar o problema da escolha de uma dimensão apropriada. Seja uma estrutura na qual o 

conjunto com possíveis classes (hipóteses) foi divido em subconjuntos dada por: 

b1 � b^ � � � b5 � �    (4.4) 

onde �5 é a dimensão VC de cada subconjunto b5 com a propriedade �5 v �5d1. 

A técnica de minimização do risco estrutural consiste em encontrar o subconjunto 

de funções que minimiza o limite superior de risco (erro de generalização). Pode ser 

solucionado treinando uma série de máquinas, uma para cada subconjunto, com o objetivo 

de minimizar o risco empírico [Bur98]. A máquina a ser escolhida será aquela cuja soma 

do risco empírico e da razão 
�o for a menor. 

O termo 
�o indica que a capacidade da máquina é diretamente proporcional a 

dimensão VC, representada por �, e inversamente proporcional ao número de exemplos de 

treinamento �. Para um subconjunto particular b5, seja �̀5 o classificador com o menor 

risco empírico. À medida que � cresce o risco empírico de �̀5 diminui, uma vez que a 

(a) (b) (c)
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complexidade do conjunto de classificadores é maior. Contudo, o termo de capacidade 

aumenta com �, resultando um valor ótimo �� em que se obtém uma soma mínima do risco 

empírico e do termo de capacidade, minimizando assim o limite sobre o risco esperado. Os 

conceitos acima mencionados podem ser visualizados na Figura 4.6. 

Figura 4.6 – Princípio de minimização do risco estrutural [Smo02]. 

4.5 Máquina de Vetores de Suporte - SVM 
  

 Um conceito fundamental no projeto de Support Vector Machine - SVMs é o de 

margem de separação entre as classes que estão associadas ao erro permitido na 

classificação. A margem de separação é controlada pelo usuário como um parâmetro 

adicional de treinamento, além do erro do conjunto de treinamento [Hay01]. O problema 

de separação é formulado como um problema de programação quadrática com restrições 

lineares, que dependem dos dados de treinamento, dos parâmetros que definem os Kernel

(descrita na seção 4.5.3) e da margem de separação [Cri00]. A resolução do problema da 

programação quadrática resulta em vetores de suporte dentro da margem de separação 

definida pelo usuário. 

 O problema de classificação pode ser tomado como um problema de duas classes 

sem perda de generalidade [Gun98]. A tarefa é separar duas classes por uma função que é 

induzida a partir de amostras de treinamento. O objetivo é produzir um classificador que 

apresenta um bom desempenho junto a amostras não-observadas durante o treinamento, 

isto é, um classificador com bom grau de generalização.  

Tomando como exemplo a Figura 4.7(a), podemos observar que há vários 

classificadores lineares possíveis que podem separar as amostras disponíveis sem nenhum 

erro, mas há somente um que maximiza a margem (maximiza a distância entre o 
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classificador e a amostra mais próxima de cada classe). Este classificador linear é chamado 

de hiperplano de separação ótima, pois ao menos intuitivamente, espera-se que este 

hiperplano generalize melhor os demais, quando amostras não utilizada durante a fase de 

treinamento devem ser classificadas. 

Considerando a Figura 4.7(b) e (c) podemos descrever o funcionamento das SVMs 

da seguinte forma: dadas duas classes e um conjunto de pontos que pertencem a essas 

classes, uma SVM determina o hiperplano que separa os pontos de forma a colocar o maior 

número de pontos da mesma classe do mesmo lado, enquanto maximiza a distância de cada 

classe a esse hiperplano. A distância de uma classe a um hiperplano é a menor distância 

entre ele e os pontos dessa classe e é chamada de margem de separação. O hiperplano 

gerado pela SVM é determinado por um subconjunto dos pontos das duas classes, chamado 

vetores de suporte. 

       

Figura 4.7 – Classificação entre duas classes C1 e C2 usando hiperplanos: (a) Hiperplanos arbitrários hi, (b) 
Hiperplano de separação com margem pequena, e (c) Hiperplano de margem máxima. 

 Nas próximas seções serão apresentadas as construções do hiperplano para padrões 

linearmente separáveis e padrões não-separáveis. 

44..55..11 HHiippeerrppllaannoo ÓÓttiimmoo ppaarraa PPaaddrrõõeess LLiinneeaarreess SSeeppaarráávveeiiss

 O objetivo de uma Máquina de Vetor de Suporte para padrões linearmente 

separáveis é construir um hiperplano como superfície de decisão de tal forma que a 

margem de separação entre exemplos positivos e negativos seja máxima.  
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 Seja uma função real `�%  ¡ io ¢ i, onde a entrada � � ��1	� 	 �o� ′é atribuída a 

uma classe positiva, se `��� � *, e é atribuído a uma classe negativa caso contrário. 

Considera-se o caso onde `��� é uma função linear de � $  , e definida por: 

`��� � £¤ � � � #    

                       � ∑ ��¤�� � #o�61     (4.5) 

dado que �£¤	 #� $ io ¥io são parâmetros que controlam a função e a regra de decisão é 

dado por sinal �`����, onde será usada a convenção que sinal (0) = 1. A metodologia de 

treinamento implica que esses parâmetros devem ser aprendidos a partir dos dados de 

entrada (�o� [Cri00]. 

 Interpretando geometricamente o exemplo acima, o espaço de entrada   é dividido 

em duas partes pelo hiperplano definido pela equação �� � � � # � *, ilustrada pela Figura 

4.8. Um hiperplano é um subespaço afim de dimensões � ) � que divide o espaço em duas 

metades que correspondem às entradas das duas classes distintas, apresentadas pelos 

pontos azuis e vermelhos no gráfico. O hiperplano é a linha escura, com a região positiva 

representado pelos círculos azuis e a negativa abaixo representada pelos círculos 

vermelhos. O vetor £ define uma direção perpendicular ao hiperplano, enquanto variar o 

valor de # (bias) o hiperplano se desloca paralelamente a ele mesmo. Dessa forma, uma 

representação envolvendo � � � parâmetros livres é necessária se alguém deseja 

representar todos os possíveis hiperplanos em io.  

Figura 4.8 – Conjunto de treinamento de duas dimensões com um hiperplano separando w e b. 

Seja ( ){ }N

i 1ii d,x
=

 uma amostra de treinamento, onde xi é o padrão de entrada para o 

i-ésimo exemplo e di é a resposta desejada correspondente. Uma superfície de decisão na 

forma de um hiperplano é representada por 

0=+ bxwT
     (4.6) 

b 

w 



Tese de Doutorado  Capítulo 4 

84

dado que o padrão é representado pelo subconjunto di = +1 e o padrão representado pelo 

subconjunto di = -1 são linearmente separáveis. Onde x é um vetor de entrada, w é um 

vetor peso ajustável e b é um bias. Assim temos: 

1para     0

1para     0

−=<+

+=≥+

i
T

i
T

dbxw

dbxw
    (4.7) 

 É denominada margem de separação, representado por ρ, um dado vetor peso de w

e bias b, a separação entre o hiperplano definido na Equação (4.6) e o ponto de dado mais 

próximo. Então, conclui-se que a superfície de decisão é referida como o hiperplano ótimo. 

 Seja wT e b0 representem os valores ótimos do vetor peso e de tendência (bias), 

respectivamente. O hiperplano ótimo, representando uma superfície de decisão linear 

multidimensional no espaço de entrada, é definido por: 

00 =+ bxwT      (4.8) 

A função discriminante fornece uma medida algébrica da distância de x até o hiperplano. 

( ) 0bxwxg T +=     (4.9) 
Expressando x como 

T

T

p
w

w
rxx +=

onde xp é a projeção normal de x sobre o hiperplano ótimo, e r é a distância algébrica 

desejada; r é positivo se x estiver no lado positivo do hiperplano ótimo e negativo se x 

estiver no lado negativo. Assim, g(xp) = 0, resulta que 

( ) TT wrbxwxg =+= 0

ou 

( )
Tw

xg
r =      (4.10) 

 Através da Figura 4.9 pode-se amostrar que a distância da origem (i.e., x = 0) até o 

hiperplano ótimo é dada por Tw/b0 . Se b0 > 0, a origem está no lado positivo do 
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hiperplano ótimo; se b0 < 0, ela está no lado negativo. Se b0 = 0, o hiperplano ótimo passa 

pela origem. 

Figura 4.9 – Interpretação das distâncias algébricas de pontos até o hiperplano ótimo para um caso 
bidimensional. 

Como foi ilustrado pela Figura 4.9 vemos que (w0, b0) satisfaz a restrição: 

1para     1

1para     1

0

0

−=−≤+

+=≥+

ii
T

ii
T

dbxw

dbxw

  
   (4.11) 

onde os pontos de dados particulares (wi, bi) para a Equação (4.11) é satisfeita com o sinal 

de igualdade são chamados de vetores de suporte, isto é, são aqueles pontos de dados que   

se encontram mais próximos da superfície de decisão e são, portanto, os mais difíceis de 

classificar. 

 Assim, o hiperplano ótimo definido pela Equação (4.9) é único no sentido de que o 

vetor peso �7 fornece a máxima separação possível entre exemplos positivos e negativos. 

Esta condição é alcançada minimizando a norma euclidiana do vetor peso £. 

44..55..22 HHiippeerrppllaannoo ÓÓttiimmoo ppaarraa PPaaddrrõõeess NNããoo LLiinneeaarrmmeennttee SSeeppaarráávveeiiss

 De acordo com o conjunto de treinamento dado, não é possível construir um 

hiperplano de separação sem nos defrontarmos com erros de classificação [Hay01]. Mesmo 

assim, procuramos encontrar um hiperplano ótimo que minimize a probabilidade de erro de 

classificação, calculada como a média sobre o conjunto de treinamento. Neste caso é dita 

como sendo flexível, pois existirão pontos (exemplos de treinamento) que infringirão as 

desigualdades da Equação 4.11.  
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O hiperplano de separação entre classes é suave se um ponto de dado ��¦	 O�� violar 

a seguinte condição dada pela equação abaixo: 

O���¤�� � #� � ��%%%%%%%%%� � �	
	� 	 >   (4.12) 

A Figura 4.10 ilustra as três formas diferentes de violação. Considerando que a 

linha azul na figura representa o hiperplano e que os vetores de suporte estão indicados 

pelos pontos preenchidos de preto. Observamos que a classificação correta é apresentada 

na Figura 4.10(a) em que o ponto preenchido de vermelho estar localizado dentro da 

margem de separação e do lado correto do hiperplano. Na Figura 4.10(b) e (c) a 

classificação está incorreta, pois o ponto vermelho marcado está localizado do lado 

incorreto do hiperplano e dentro da margem de separação; e o ponto vermelho marcado 

está localizado do lado incorreto do hiperplano e fora da margem de separação, 

respectivamente. 

Figura 4.10 – Exemplo do ponto de dado com relação à superfície de decisão [Smo02]. 

Para generalizar a situação descrita é inserido uma variável escalar e não negativa 

� � ��1	�^	� �§�, chamada de variável solta, que é incluída na equação que define o 

hiperplano de separação, dado por: 

( ) Nbxwd ii
T

i ,,2,1i    1 L=−≥+ ξ     (4.13) 

dessa forma quando o ponto �� satisfaz a equação (4.9): 

  ( ) N,,,,bwxd T
ii L21i   1 =≥+⋅     (4.14) 

¨ ¨¨

(b)(a) (c)
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As variáveis soltas ξi medem o desvio de cada amostra de condição ideal de 

separabilidade de padrões. Para * C � v �, o ponto de dado se encontra dentro da região 

de separação, mas no lado correto da superfície de decisão, como observado na Figura 

4.11. Para ξi >1, a amostra está localizada no lado incorreto do hiperplano de separação. 

Para ξi = 0 a amostra está localizada em sua posição ideal e a Equação (4.13) se reduz à 

Equação (4.14). Mesmo ξi > 0 satisfazendo a Equação (4.13) são os pontos de dados 

particulares chamado de vetores de suporte.  

Os vetores de suporte são as amostras que satisfazem a igualdade presente na 

Equação 4.13, isto é, são as amostras que estão mais próximas do hiperplano.  

É importante ressaltar que se o vetor que tem � � * e não é vetor suporte (Equação 

4.13 maior que 1), for deixado fora do conjunto de treinamento a superfície de decisão não 

muda. Enquanto uma amostra com � m * ficar de fora do conjunto de treinamento, a 

superfície de decisão tem grande chance de mudar. Contudo, os vetores de suporte são 

definidos do mesmo modo tanto para o caso linearmente separável como para os casos 

não-separáveis. 

Figura 4.11 – Exemplo da representação das variáveis soltas �. 

 O hiperplano de separação ótima é então considerado como a solução para o qual o 

erro de classificação, como média sobre o conjunto de treinamento, é minimizado [Hay01]. 

Assim será feita a minimização da função: 

{��� � ∑ U��� ) ��2�61 %    (4.15) 

com relação ao vetor peso £, a restrição da Equação 4.13 e a restrição em relação a u£u^: 

� m � � � *	Y � � *

� m �
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u£u^ v 1©%     (4.16) 

definida pela função indicadora U�� ) �� dada por: 

U�� ) �� � �*%/G%�� ) �� v *�%/G%�� ) �� m *%�%    (4.17) 

 A minimização de {�ª� em relação a £ é um problema de otimização que pertence 

a uma classe de problemas. Para tratar esta questão será feita uma aproximação. Tem-se: 

{��� � ∑ ��2�61 %    (4.18) 

O funcional a ser minimizado em relação ao vetor peso w é dado por: 

{�£	 �� � 1̂£¤£ � �∑ ��2�61    (4.19) 

     

que satisfaça à restrição 

O��£¤�� � #� � � ) ��%%%F-N-%� � �	
	� 	 >  (4.20) � � *%%%F-N-%MJOJ%�
    

 A minimização de w é conseguida pela minimização da dimensão VC. O termo 

∑
=

N

i
iC

1

ξ  pode ser pensado como alguma medida de erro de classificação. Ele faz o 

hiperplano de separação ótimo menos sensível à presença de exemplos ruins no conjunto 

de treinamento. O parâmetro C pode ser considerado como um parâmetro de regularização, 

isto é, controla o compromisso entre a complexidade da máquina e o número de erros de 

treinamento. O hiperplano de separação ótima tende a maximizar a distância mínima 
w

1

para um C pequeno e minimizar o número de pontos errados para um C grande. Para 

valores intermediários de C a solução para o problema acima compensa o erro para uma 

margem grande, demonstrado pela Figura 4.12. 
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Figura 4.12 – As variáveis soltas ξi e ξj para o problema de classificação medem o quanto um ponto 
falhou em ter uma margem de 2ρ  a partir do hiperplano. Se ξi > 2ρ , então xi é classificado de forma 
errada por (w, b). 

 A variável C é escolhida pelo usuário e normalmente determinada 

experimentalmente, através do desempenho do algoritmo via dados de validação, ou de 

forma analítica estimando a dimensão VC. 

 Em analogia com o que foi feito para o caso linearmente separável, o exemplo 

acima pode ser transformado em um problema dual. Usando o método dos multiplicadores 

de Lagrange { }N

iia 1=
, podemos formular o problema dual para padrões não-separáveis, que 

maximizam a função objetivo, que é dada por: 

( ) ∑ ∑∑
= = =

−=
N

i

N

i

N

j
j

T
ijijii xxddQ

1 1 12

1
αααα    (4.21) 

sujeito a restrições 

∑
=

=
N

i
iid

1

0α      (4.22) 

N,,,iCi L21  para  0 =≤≤ α

 A função objetivo Q(α) a ser maximizada é a mesma para os casos de padrões 

linearmente separável e não-separável. O caso não-separável difere do caso separável pelo 

fato de que a restrição αi ≥ 0 é substituída pela restrição mais rigorosa 0 ≤ αi ≥ C. Exceto 

por esta modificação, a otimização restrita para o caso não-separável e os cálculos dos 

valores ótimos do vetor peso w e do bias b procedem do mesmo modo como no caso 

linearmente separável. A solução ótima para o vetor peso w é dada por: 

Margem ρ

Xi

Xj

ξi 

ξj 
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∑
=

==
sN

i
iii,

T xdw
1

0 0α       (4.23) 

onde Ns é o número de vetores de suporte. Enquanto que b pode ser determinado a partir de 

αααα, e pelas novas condições de Karush-Kuhn-Tucker [Hay01]: 

( )[ ] N,,,i,bxwd ii
T

ii K21      01 ==+−+ ξα    (4.24) 

N,,,i,ii K21      0 ==ξμ     (4.25) 

 Os μi são multiplicadores de Lagrange que foram introduzidos para forçar a não-

negatividade das variáveis soltas �� para todo i. No cálculo do ponto mínimo (ponto de 

sela), a derivativa da função Lagrangeana com respeito as variáveis �� é zero, sendo assim: 

B� � «� � �       (4.26) 

Combinando as Equações (4.25) e (4.26) nota-se 

�� � *%/G%B� � �      (4.27) 

Como no caso separável, os pontos xi para os quais αi > 0 são chamados de vetores 

de suporte. A diferença existente agora é que tem que distinguir entre os vetores de suporte 

para os quais * v B� v �. Pode-se observar que as variáveis%�� não aparecem no problema 

dual. A função objetivo a ser minimizada é igual em ambos os casos. 

 Os multiplicadores de Lagrange são analisados da seguinte forma: quando 0 < ξ ≤

1, as amostras correspondentes constituem um vetor de suporte; se for ξi = 0 tem-se uma 

amostra de treinamento que não participa da solução do problema, e caso seja αi = C as 

amostras estão classificadas incorretamente [Hay01]. 

 A Figura 4.13 exemplifica o hiperplano de separação ótima com os respectivos 

vetores margem e erros. Todos os pontos que não são vetores são corretamente 

classificados e caem fora da margem divisora. 
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Figura 4.13 – Hiperplano de separação ótimo generalizado.

 As duas classes (Classe 1 – laranja e Classe 2 – lilás) ilustradas pela Figura 4.13 são 

não linearmente separáveis. A linha escura (verde) é o hiperplano de separação ótimo, as 

linhas tracejadas são as margens, as amostras em cima das linhas tracejadas são os vetores 

margem (αi < C) e os exemplos que estão do lado contrário do padrão a que pertencem são 

os erros (αi = C). 

44..55..33 SSVVMMss ppaarraa RReeccoonnhheecciimmeennttoo ddee PPaaddrrõõeess

 A complexidade da função objetivo a ser aprendida depende da forma como é 

representada e a dificuldade da tarefa de aprendizagem pode variar de acordo. A 

construção de uma máquina de vetor de suporte para uma tarefa de reconhecimento de 

padrões depende de duas operações que são demonstradas pela Figura 4.14. 

 As SVMs lidam com problemas não lineares mapeando o conjunto de treinamento 

de seu espaço original, referenciado como dado de entrada, para um novo espaço de maior 

dimensão, denominado espaço de características [Hea98]. 

Figura 4.14 – (a) Conjunto de amostras não linear, (b) Fronteira não linear no espaço de entradas, e em (c) 

Fronteira linear no espaço de características [Mül01].

(a)

x1 

x2 

(b)

x1 

x2 

(c)

z2 

z1 

z3 
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 Costumeiramente, quando se deseja selecionar características, pode-se procurar por 

um conjunto menor de características que ainda contém a informação essencial contida nos 

atributos originais, também conhecido como redução de dimensionalidade. Isso traz 

benefícios tanto computacionalmente, quanto na generalização, pois, geralmente esses dois 

parâmetros degradam quando o número de característica cresce. 

 Tem-se que {�%  ¬  um mapeamento em que X é o espaço de entradas e 
denota o espaço de característica. A escolha adequada de { permite a separação por uma 

SVM linear, procedimento este fundamentado pelo teorema de Cover [Hay01].  

Para um conjunto de dados não linear no espaço de entradas X, esse teorema prova 

que X pode ser transformado em um espaço de características  no qual com alta 

probabilidade os dados são linearmente separáveis. Deve satisfazer a duas condições: que a 

transformação seja não linear, e que a dimensão do espaço de característica seja bastante 

alta. 

 Os dados de i^ para i® mudam com o mapeamento descrito na Equação 4.28, o 

conjunto de dados não linear em i^ torna-se linearmente separável em i®, como ilustrado 

na Figura 4.14. Assim podemos encontrar um hiperplano que seja capaz de separar os 

dados, apresentados na Equação 4.29. Embora a função apresentada seja linear em i®, 

corresponde a uma fronteira não linear em i^. 

{��� � {���	 �^� � ��1̂ 	 ¯
�1�^	 �^̂�   (4.28) 

`��� � £ � {��� � # � �1�1̂ � �^¯
�1�^ � �®�^̂ � # � *  (4.29) 

 Os dados mapeados para um espaço de maior dimensão utilizando { e aplica-se a 

SVM linear sobre este espaço. Dessa forma é encontrado o hiperplano com maior margem 

de separação, garantindo uma boa generalização. 

44..55..44 AAss FFuunnççõõeess KKeerrnneell

 A superfície de decisão da SVM, que no espaço de características é sempre linear, 

normalmente é não linear no espaço de entrada. Como descrito nas seções anteriores, a 

idéia de uma Máquina de Vetor de Suporte depende de duas operações matemáticas que 

podem ser resumidas como: Primeiro o mapeamento não-linear de um vetor de entrada 
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para um espaço de características de alta dimensionalidade, que é oculto da entrada e da 

saída. Em segundo lugar, é necessário construir um hiperplano ótimo para separar as 

características descobertas no primeiro passo. Esta não linearidade da superfície de 

separação é obtida pelas funções de Kernel (ou núcleo do produto interno) e depende da 

solução de problemas que representam exemplos não linearmente separáveis. 

 Um Kernel é uma função que recebe dois pontos ��%8%�� do espaço de entradas e 

calcula o produto escalar desses dados no espaço de características [Her01]. Dado por: 

  ����	 ��� � {���� � {����    (4.30) 

 Para garantir a convexidade do problema de otimização e que o Kernel apresente 

mapeamento nos quais seja possível o cálculo de produtos escalares, utiliza-se a função 

kernel que segue as condições estabelecidas pelo teorema de Mercer [Mer09],[Smo02]. Os 

Kernels que satisfazem a condição de Mercer são caracterizados por dar origem a matrizes 

positivas semi-definidas k, em que cada elemento ��� é definido por ��� � ����	 ��� para 

todo ��	 � � �	� 	 �� [Her01]. 

 Uma vez que o mapeamento das SVMs é realizado por uma função Kernel, e não 

diretamente por {���, nem sempre é possível saber exatamente qual mapeamento é 

efetivamente realizado, pois as funções de Kernel realizam um mapeamento implícito dos 

dados. Desta maneira, nas formulações da SVM os exemplos de treinamento nunca 

aparecem isolados, mas sempre em forma de um produto interno, que pode ser substituído 

por uma função de Kernel a ser escolhida [Vap95]. Na Tabela 4.1 abaixo, encontram-se 

algumas funções comumente utilizadas como função Kernel. Nos experimentos realizados 

neste trabalho a função Kernel utilizada foi polinomial e RBF. 

Tabela 4.1 – Funções típicas usadas como Kernel.

Tipo de Kernel Expressão Parâmetro

Polinomial ( )p

ixTx 1+
A potência p é especificada pelo usuário a priori

RBF
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−−
2

22

1
exp ixx

σ

A largura σ2, comum a todos os núcleos, é 

especificada a priori pelo usuário 

Perceptron ( )10tanh ββ ixTx
O teorema de Mercer é satisfeito apenas de β0,β1
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Independente de como uma máquina de vetor suporte é implementada, ela difere da 

abordagem convencional para o projeto de um perceptron de múltiplas camadas de uma 

forma fundamental. Na abordagem convencional, a complexidade do modelo é controlada 

mantendo-se o número de características (neurônios ocultos) pequeno. Por outro lado, a 

máquina de vetor de suporte oferece uma solução para o projeto de uma máquina de 

aprendizagem controlando a complexidade do modelo independentemente da 

dimensionalidade. 

 As SVMs também apresentam uma característica atrativa que é a convexidade do 

problema de otimização formulado em seu treinamento, implicando na existência de um 

único mínimo global. As imagens de câncer de pele são de difíceis análises por terem 

características muito próximas. O uso de funções Kernel para padrões não linearmente 

separáveis torna o algoritmo eficiente, pois permite a construção de simples hiperplanos 

em um espaço de alta dimensão de forma tratável do ponto de vista computacional. Assim, 

permite separar as características extraídas pelos descritores, classificando-as a qual grupo 

pertence essa imagem quanto ao tipo de câncer. 

44..55..55 AAss SSVVMM´́ss ppaarraa MMúúllttiippllaass CCllaasssseess

 A SVM é um algoritmo para classificação de padrões baseado em duas classes. 

Entretanto, pode-se construir um classificador de padrões baseado no SVM para múltiplas 

classes. Apesar de existirem na literatura estudos sobre a classificação multiclass com o 

SVM ainda não existe um padrão definitivo [Cla99]. Os autores em [Sch95] propuseram o 

modelo de classificador do tipo one vs. all (um contra todos).  Enquanto os autores em 

[Cla99] apresentaram o modelo de classificação do tipo one vs. one (um contra um). Para 

os dois modelos são de fato classificadores de somente duas classes C1 (+1) e C2 (-1). 

 A Figura 4.15 apresenta como modelo o caso de separação de três classes C1 

(melanoma), C2 (benigno), e C3 (não-melanoma). Para o exemplo “um contra todos” são 

utilizados três máquinas as quais são treinadas da seguinte forma: máquina 01 treinada 

para [C1 x todos], onde C1 é considerada classe +1, enquanto que o conjunto formado por 

C2 e C3 (todos) é considerado sendo da classe -1. A máquina 02 é treinada para [C2 x 

todos] e a máquina 03 para [C3 x todos] respectivamente. 
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Figura 4.15 – SVM multiclass para três classes classificadas através do modelo “um contra todos”.

 O exemplo da Figura 4.15 mostra as três máquinas utilizadas para classificação de 

um padrão desconhecido, que é aplicado aos dados de entrada, através da estratégia 

(modelo) “um contra todos”. Cada uma das três máquinas pode ser considerada como um 

classificador binário, ou seja, elas apresentam com resultado apenas duas hipóteses: +1 que 

corresponde a primeira classe e -1 que corresponde a segunda classe treinada. 

 É fácil compreender que, se cada uma das três máquinas da Figura 4.15 possui duas 

respostas possíveis, então existem oito combinações ou respostas possíveis. O passo 

nomeado por “decisor”, da Figura 4.15 serve para verificar as respostas encontradas pelas 

três máquinas e decidir qual é a classificação final do padrão desconhecido. A Tabela 4.2 

mostra os resultados para as três máquinas do exemplo da Figura 4.15 e os respectivos 

resultados para a análise. 

Tabela 4.2 – Análise dos resultados da estratégia “um contra todos” para três classes.

Máquina SVM

Respostas 

01

[C1 x Todos] 

02

[C2 x Todos] 

03

[C3 x Todos] 

Resultado da 

Análise 

1 1 -1 -1 C1

2 -1 1 -1 C2

3 -1 -1 1 C3

4 1 1 1 Triplo Empate 

5 -1 -1 -1 Inconsistente 

6 1 1 -1 Empate 
7 1 -1 1 Empate 

8 -1 1 1 Empate 

 As combinações das respostas 1, 2 e 3 correspondem a classificação para as classes 

C1, C2 e C3 respectivamente. Para a resposta 5 é considerada como inconsistência pois não é 

possível encontrar nenhuma reposta. As respostas 4, 6, 7 e 8 ocorrem empates os quais 

Melanoma

Benigno

Não-Melanoma

Dados de 
Entrada 

C1 x todos

C2 x todos

C3 x todos

Decisor
Respostas 
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podem ser decididos através da utilização das máquinas treinadas através da estratégia “um 

contra todos”, ou seja, para o caso da resposta número 6 onde foi observado um empate 

entre as classes C1 e C2, uma máquina treinada com C1 x C2 resolveria a questão. 

 A estratégia “um contra um” também pode ser utilizada para classificação de 

múltiplas classes. Utilizando o mesmo exemplo do caso da separação de três classes C1, C2

e C3, pode-se também fazer a classificação com somente três máquinas. Para este exemplo, 

a máquina 01 é treinada para classificar [C1 x C2], ou seja, C1 é considerada a classe +1, 

enquanto que o C2 é considerado com classe -1. A máquina 02 classifica [C1 x C3] e a 

máquina 03 classifica [C2 x C3], respectivamente ilustrada na Figura 4.16. 

Figura 4.16 – SVM multiclass para três classes classificadas através da estratégia “um contra um”.

 Neste exemplo apesar de possuir duas respostas inconsistentes, ou seja, duas 

combinações de respostas sem classificação possível, as outras 6 combinações de respostas 

oferecem uma decisão conclusiva. Para este caso a Tabela 4.3 apresenta as respostas 

possíveis. 

Tabela 4.3 – Análise dos resultados da estratégia “um contra um” para três classes.

Máquina SVM

Respostas 

01

[C1 x C2] 

02

[C1 x C3] 

03

[C2 x C3] 

Resultado da 

Análise 

1 1 1 1 C1

2 1 1 -1 C1

3 -1 1 1 C2

4 -1 -1 1 C2

5 1 -1 -1 C3

6 -1 -1 -1 C3

7 1 -1 1 Inconsistente 

8 -1 1 -1 Inconsistente 

Melanoma

Benigno

Não-Melanoma

Dados de 
Entrada 

C1 x C2

C1 x C3

C2 x C3

Decisor
Respostas 
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MMééttooddoo ddee CCllaassssiiffiiccaaççããoo ddee LLeessõõeess
DDeerrmmaattoollóóggiiccaass

5.1 Introdução 

 Apreciando a evolução dos conhecimentos médicos em nosso país, pode-se ver a 

exata descrição sintomática de numerosas doenças aqui existentes, e tudo baseado na 

simples observação, sem os recursos técnicos sofisticados dos exames complementares de 

hoje. A observação pura precede sempre o estudo científico que explica e esclarece ao 

especialista qual procedimento seguir em busca de um diagnóstico. 

 As Pesquisas indicam que o diagnóstico de tumor de pele em imagens 

dermatológicas pode ser automatizado baseado em certas características físicas em 

conjunto com a informação de cor, as quais são características de diferentes categorias de 

câncer de pele.  

 As lesões de pele podem ter características físicas similares, como foi demonstrado 

no capítulo 2, por isso diagnosticar melanoma maligno é uma tarefa difícil. Em muitos 

casos, o dermatologista deve realizar a biópsia para determinar se um tumor é maligno ou 

benigno. 

 O método proposto neste trabalho tem como objetivo desenvolver uma técnica 

inteligente para auxiliar ao médico dermatologista no diagnóstico de câncer de pele. 

Método este que extrai informações relevantes das imagens digitais das lesões de forma 

diferenciada em relação ao processo de análise dos especialistas. A técnica desenvolvida, 

os experimentos e resultados obtidos serão detalhados neste capítulo.  

CCaappííttuulloo

5
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5.2 Diagrama de Blocos do Método Proposto 

 Na Figura 5.1 é apresentado o diagrama de blocos detalhado do método proposto 

para extração de características e classificação de imagens de câncer de pele.  

Figura 5.1 – Diagrama de bloco detalhado do método proposto.
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No método proposto a imagem original passa inicialmente por uma etapa de pré-

processamento através dos seguintes procedimentos: segmentação, operadores 

morfológicos, extração da borda da imagem e eliminação do ruído. Esta etapa tem como 

objetivo enfatizar as características da imagem para análise visual e para eliminar o ruído 

das imagens provenientes de fontes externas. 

O segundo passo é a utilização da Transformada Wavelet Packet, das características 

do modelo de cor RGB (ou HSI), e os descritores de Fourier ou os regionais (área, 

perímetro e coeficiente de compacidade) para determinação dos descritores de textura, cor 

e forma respectivamente. O objetivo desta etapa é selecionar um conjunto de padrões no 

qual está concentrado o conteúdo de informação representativa dos dados. 

Os dados selecionados são armazenados em um vetor contendo todas as 

características extraídas. Essas características são utilizadas como dados de entrada no 

classificador inteligente. 

Para a etapa de classificação utilizamos as Máquinas de Vetores de Suporte, que se 

baseiam na idéia de que dados dois pontos linearmente separáveis no espaço, ao se 

encontrar um hiperplano que separe esses dois conjuntos, a classificação de um novo ponto 

torna-se comum, pois basta verificar o sinal do resultado ao se inserir esse ponto na 

equação do hiperplano encontrado [Vap98]. No entanto, é quase imediata a percepção de 

que podem existir infinitos hiperplanos que separam dois conjuntos de pontos linearmente 

separáveis no espaço. Mostra-se que o hiperplano cuja margem de separação para os 

pontos mais próximos (vetores de suporte) é a maior, é o hiperplano que minimiza o risco 

de se classificar erroneamente um novo ponto.  

O desafio do classificador SVM é, portanto, o de encontrar o hiperplano com a 

maior margem de separação para os pontos mais próximos a ele. Esse problema pode ser 

resolvido como um problema de programação quadrática para a maximização da margem. 

A formulação dual desse problema nos permite não linearizar o algoritmo com a ajuda de 

função de núcleo (Kernel) [Cri00]. Assim o algoritmo passa a ser capaz de classificar 

conjuntos que não são linearmente separáveis. Utilizamos em nosso trabalho duas funções 

Kernel: o RBF e o polinomial. O classificador inteligente é dividido em 6 máquinas SVMs, 

onde as características selecionadas dos dados de entrada são atribuídas às máquinas. As 

máquinas são treinadas e validadas dando uma hipótese do diagnóstico. 



Tese de Doutorado  Capítulo 5 

100

Uma avaliação do método é realizada levando em conta a confiabilidade e a 

robustez do conjunto de ferramentas utilizadas, comparando com a avaliação das imagens 

efetuadas pelo especialista.  

O trabalho desenvolvido fez uso do Matlab 7.0 para implementação dos algoritmos 

e elaboração de uma interface (Anexo), possibilitando a aplicação das extrações dos 

descritores e classificação automática. 

5.3 Aquisição e Seleção das Imagens 

O primeiro passo no método desenvolvido é a aquisição da imagem, isto é, adquirir 

uma imagem digitalizada. O sistema de aquisição não foi implementado. Em nosso 

trabalho fizemos uso de imagens digitais clínicas, dermatoscópicas e de 

videodermatoscopia, disponibilizadas nos bancos de imagens (DermImag [Der05], 

DermAtlas [Der00], Germany Database [Ger05], MedEd [Med05], Bank [Ban05], 

Denmark Database [Den05], Dermnet [Der05a], Image Database [Ima05], Dermatology 

Database [Der05]), representando de forma real a situação das lesões de pele. 

A base de dados inclue as informações do exame como: a data realizada, a idade do 

paciente, o tipo de lesão, patologias presentes e a resolução utilizada (o número de linhas, 

de pixel por linha e de bits por pixel com que foram adquiridas as imagens). 

 As imagens selecionadas foram capturadas usando um dermatoscópio e o 

videodermastoscópio (Figura 5.2). Muitas imagens dos bancos de dados não foram 

utilizadas devido à subjetividade durante o processo da aquisição. Um exemplo desses 

fatores foi a influência da luz externa, podendo alterar a qualidade da imagem modificando 

a informação dos dados. Outro ponto importante observado foi a adequação das dimensões 

das imagens e a padronização dos formatos de aquisição. 

 A análise de lesões cutâneas pode ser realizada pelo médico através de 5 meios 

distintos não exclusivos: 

� Análise visual direta da lesão cutânea;  

� Análise visual da lesão cutânea com o uso de dermatoscópio manual;  

� Análise visual da lesão cutânea com o uso de vídeodermatoscópio;  

� Análise computacional da imagem da lesão cutânea numa estação de trabalho;  

� Análise remota por troca de informações (imagens e dados) entre especialistas 

médicos, em estações remotas (telemedicina).  
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 Para a realização da análise visual da lesão cutânea o médico pode ou não dispor de 

um dermatoscópio. No caso da análise da lesão cutânea sem o uso de dermatoscópio, usa-

se como procedimento para análise a regra ABCD clínica (Assimetria, Borda, Cor e 

Diâmetro da lesão). Por sua vez, o dermatoscópio pode ou não estar acoplado a uma 

câmera de vídeo. 

 O módulo de vídeodermatoscopia consiste das seguintes características: 

� Visualização das imagens de lesões de câncer, com aumento de 20 a 50 vezes; 

� Captura das imagens de lesões de câncer através de equipamento imageador 

composto por um videodermatoscópio (microcâmera, anel de luz e fonte); 

conectado ao computador com placa digitalizadora de imagens;

� Compressão de imagens nos formatos JPG e MPEG; 

� Calibração do vídeodermatoscópio de forma a possibilitar medições 

quantitativas a partir das imagens capturadas; 

� Catalogação do mapa de lesões e das imagens do vídeodermatoscópio para um 

paciente selecionado; 

� Disponibilização das imagens adquiridas nos exames através de rede local ou 

Intranet; 

� Indicação da localização da lesão no corpo do paciente utilizando-se um mapa 

de lesões.  

Figura 5.2 – (a) Dermatoscópio e (b) Vídeodermatoscopio, para análise e armazenamento de imagens 
[Poz05]. 

Banco 
de 

Imagens 
(a) 

(b) 
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5.4 Pré-processamento da Imagem 

 Devido a diversidade das imagens analisadas neste trabalho e a ausência de controle 

durante a fase de aquisição das mesmas, muitas apresentam problema de brilho e 

luminosidade, sendo necessário o uso de ferramentas de ajuste. A etapa de pré-

processamento de imagem desenvolvida tem o intuito de melhorar a percepção automática 

dos dados através do computador para um processamento posterior, conforme apresenta o 

diagrama da Figura 5.3 e a descrição seguinte. 

Figura 5.3 – Etapa de pré-processamento da imagem. 

55..44..11 CCoonnvveerrssããoo RRGGBB -- HHSSII

Explorando as características aditivas do sistema de cores dos monitores de vídeo, é 

possível a combinação das características desejadas de até três imagens, designando uma 

delas para cada canal cromático do sistema RGB. Através desta técnica, pode-se obter um 

destaque de áreas de interesse, usando a composição colorida mais adequada. 

O algoritmo desenvolvido tem início com a transformação da imagem 

originalmente em RGB para HSI. Neste novo espaço, a transformação tem como principal 

função separar a informação espacial da informação espectral, que podem ser analisadas e 

processadas individualmente. Deste modo, toda a informação espectral de uma composição 

colorida, no espaço RGB, é direcionada para os canais de matiz e saturação. Assim, o canal 

de intensidade contém apenas a informação espacial e pode, portanto, ser trocado por uma 

imagem equivalente de melhor resolução espacial.  

A aplicação da transformação HSI inversa produz uma imagem colorida no espaço 

RGB, que contém a informação espectral da imagem colorida original e a informação 

espacial da imagem de melhor resolução espacial que foi inserida.  

Conversão Segmentação Morfologia 
Matemática 

Extração 
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 A imagem original foi analisada nos dois modelos de cores RGB e HSI. Nestes 

dois modelos a imagem pode ser decompostas em três canais, que são R (Red), G (Green) 

e B (Blue) ou H (Hue), S (Saturation) e I (Intensity), e analisadas separadamente (Figura 

5.4). Após a obtenção desta imagem é aplicado o processo de segmentação. 

Figura 5.4 – Decomposição dos modelos de cores. Em (a) Imagem Original, (b) Modelo de cor RGB e (c) 
Modelo de cor HSI. 

55..44..22 SSeeggmmeennttaaççããoo

 Em processamento da imagem, segmentar consiste em identificar e extrair 

estruturas homogêneas presentes em uma cena, sendo a eficiência deste processo 

diretamente relacionada ao desempenho final da análise automática da imagem. A grande 

dificuldade da segmentação reside no fato de não se conhecer de antemão o número e tipo 

de estruturas que se encontram na imagem. 

A segmentação da imagem tem como objetivo separar a região da lesão da região 

da pele, através do algoritmo k-means (distâncias médias). O algoritmo seleciona grupos de 

dados pela sua proximidade, detectando um número ótimo de classes (Figura 5.5). 

O método faz uso de imagens coloridas para o diagnóstico e identificação de lesão 

dermatológica. A cor da lesão é dependente de um contexto visual, influenciado pelas 

cores existentes em sua volta, pelas condições de iluminação da região, além da cor da pele 

do paciente. Cada tipo de pigmentação apresentado por diferentes tipos de lesões 

dermatológicas possuem índices de cores específicos. 

(b) 

(a) 

R G B 

H S I 

(c) 
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Figura 5.5 – Processo de segmentação da imagem utilizando o algoritmo k-means. Em (a) Imagem Original – 
melanoma e (b) Imagem segmentada. 

55..44..33 MMoorrffoollooggiiaa MMaatteemmááttiiccaa

 Antes de fazer uso da morfologia matemática, a imagem segmentada passa pela 

aplicação de um processo de binarização, necessário para aplicar os operadores 

morfológicos, cujo objetivo final é possibilitar a detecção do contorno da lesão. 

O processo de binarização significa transformar imagens em tons de cinza em 

imagens binárias. Tendo como entrada uma imagem I em tons de cinza, verificam-se os 

valores de intensidade dos pixels para decidir se este receberá o valor preto ou branco. A 

decisão é feita pela comparação numérica dos pixels com um determinado valor chamado 

limiar (Threshold). Se o pixel de interesse tem valor menor do que o nível do limiar, então 

receberá valor preto, caso contrário receberá valor branco. 

 No trabalho proposto utiliza-se a binarização de forma dinâmica. O algoritmo 

calcula um novo valor do limiar para cada região da imagem ao invés de utilizar um único 

valor para toda a imagem. A principal vantagem de se utilizar a binarização dinâmica em 

vez da estática é evitar que seja responsabilidade do usuário fornecer um valor de limiar, 

pois este teria que avaliar e fornecer um valor (limiar) para o grau de intensidade de cor da 

imagem.  

 Uma vez a imagem tenha sido binarizada, foram utilizadas operações morfológicas 

de abertura e fechamento como método para eliminar os pequenos orifícios aberto na 

imagem durante a fase de segmentação (Figura 5.6). Para a determinação do elemento 

estruturante (círculo, quadrado ou triângulo) utilizado neste trabalho, a escolha foi baseada 

nos resultados obtidos durante a fase de teste. Esse parâmetro pode ser escolhido durante a 

etapa de pré-processamento, selecionando de forma manual o que melhor se adequar à 

imagem que está sendo trabalhada no momento. 

(a) (b) 
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Figura 5.6 – Imagem após a utilização dos operadores morfológicos. Em (a) Imagem Original – benigna, (b) 
Imagem segmentada com o algoritmo k-means, e (c) Imagem após a aplicação dos operadores morfológicos. 

55..44..44 EExxttrraaççããoo ddaa BBoorrddaa ddaa IImmaaggeemm

 Nos processos realizados nas etapas anteriores, em algumas imagens se faz 

necessário o uso de uma técnica para extrair o ruído na borda da imagem. Para eliminar os 

pixels que estão conectados na borda utilizamos o algoritmo de conectividade. 

 A conectividade é uma propriedade de ligação entre dois pixels que faz com que 

sejam considerados como parte de uma mesma região em uma imagem. Dois pixels serão 

considerados conectados (pertencentes ao mesmo objeto), se eles são de alguma forma 

adjacentes (vizinhos) e se seus níveis de cinza satisfazem certo critério de similaridade 

[Gon02].  

 De acordo com os diferentes tipos de conectividade tem-se: 

� Conectividade – 4: se q é um dos 4-vizinhos de p. 

� Conectividade – 8: se q é um dos 8-vizinhos de p. 

� Conectividade – mista: ou p e q são 4-vizinhos ou são vizinhos diagonais e 

não existe 4-vizinho que seja comum a p e q, ou seja, N4(p) ∩ N4(q) = ∅.  

Um pixel p, de coordenadas (i, j), tem 4 vizinhos horizontais e verticais, cujas 

coordenadas são (i+1, j) (i-1, j) (i, j+1) e (i, j-1). Estes pixels formam a vizinhança – 4 de 

p, designada por N4(p). 

Os 4 vizinhos diagonais de p são os pixels de coordenadas (i-1, j-1) (i-1, j+1) (i+1, 

j-1) e (i+1, j+1) que constituem a vizinhança Nd(p).  

 A vizinhança 8 de p é definida como: N8(p) = N4(p) ∪ Nd(p).  

 A conectividade utilizada neste trabalho foi vizinhança - 8. Nos testes realizados, a 

vizinhança - 8 foi o que gerou melhores resultados ilustrados na Figura 5.7. 

(a) (b) (c) 
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Figura 5.7 – Imagem após a utilização da extração da borda da imagem. Em (a) Imagem Original – 
melanoma, (b) Imagem segmentada com o algoritmo k-means, (c) Imagem após aplicação dos operadores 

morfológicos, e (d) Após a extração da borda da imagem. 

55..44..55 EExxttrraaççããoo ddoo RRuuííddoo

 O algoritmo de extração de ruído é usado para as imagens que não tem os pixels 

conectados na borda da imagem. Uma caixa de diálogo durante a execução do processo é 

aberta onde pode ser colocada a quantidade de linhas a serem eliminadas (Figura 5.8). Esse 

parâmetro é dado de acordo com a imagem em uso. 

Figura 5.8 – Imagem após a utilização do algoritmo extração de ruído. Em (a) Imagem Original – melanoma, 
(b) Imagem segmentada com o algoritmo k-means, (c) Imagem após aplicação dos operadores morfológicos, 

e (d) Imagem após a extração do ruído. 

 A etapa de pré-processamento da imagem finaliza com a imagem segmentada, 

apresentada na Figura 5.9, a qual está preparada para a etapa de extração de características.  

Figura 5.9 – Etapa final do pré-processamento da imagem. Em (a) Imagem Original – Não melanoma, (b) 
Imagem segmentada. 

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

(a) (b) 

(a) (b) (c) (d) 
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5.5 Extração de Características 

A extração de características é a etapa em que as informações quantitativas da 

imagem são extraídas para descrever diferentes informações como cor, forma e textura. 

Este processo é realizado após a segmentação da imagem. A seleção dessas características 

é um dos passos relevantes para obter um bom resultado na etapa de classificação. A 

Figura 5.10 apresenta os passos para realização deste processo com base no diagrama de 

blocos do método proposto descrito na seção 5.2. 

Figura 5.10 – Etapa do processo de seleção das características. 

5.5.1 Descritor de Textura 

 Textura é uma das características mais importantes para classificação e 

reconhecimento, e pode ser caracterizada por variações locais dos valores de pixels que se 

repetem de maneira regular ou aleatória ao longo do objeto ou imagem [Gon02]. Pode 

também ser definida como um arranjo repetitivo de padrões sobre uma área, com o 

objetivo de medir a sua aspereza, observando fatores como as dependências de níveis de 

cinza, autocorrelação, entre outros. 
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 Para gerar o vetor de característica de textura da imagem foi desenvolvido um 

algoritmo baseado na Transformada Wavelet Packet, conhecida como Transformada 

Wavelet de Árvore Estruturada. A Transformada Wavelet de Árvore Estruturada fornece a 

representação tempo/freqüência de forma simultânea, o que é de grande auxílio, pois em 

muitos casos é de interesse conhecer a ocorrência de um componente espectral num 

determinado instante.  

 Em Sikorski [Sik04] a Transformada Wavelet foi utilizada para classificação de 

lesões de pele benigna e maligna. Os resultados obtidos apresentaram um desempenho de 

83% de acerto comparado ao sistema cormecial SolarScan. No entanto, os autores alertam 

para o fato de que os coeficientes wavelets possuírem muitas informações, mas a 

dificuldade é como melhor representá-las para a classificação. 

Para esse processo as Transformada Wavelets possuem a propriedade de 

multiresolução, o que facilita o processo de extração de características a partir dos 

coeficientes transformados. A Transformada Wavelet representa o sinal original como um 

conjunto de coeficientes dados pelo produto interno do sinal original com uma função 

elementar de energia finita, a base da transformada [Dau90].  

A interpretação da estrutura ou detalhe da imagem depende da resolução da 

imagem, que é hierarquicamente decomposta em uma pirâmide em múltiplas resoluções. A 

decomposição da imagem é realizada através de dois filtros complementares – passa alta e 

passa-baixa, originando duas novas imagens. A imagem A (aproximação) contém as 

componentes de baixa freqüência e a imagem D (detalhe) contém as componentes de alta 

freqüência da imagem original.  

A wavelet packet ao contrário da wavelet piramidal decompõe tanto a imagem de 

aproximação quanto a imagem de detalhe, originando uma estrutura em forma de árvore. O 

contexto teórico utilizado para o desenvolvimento desse algoritmo foi relatado no capítulo 

3. 

Para esta análise tomamos como base o método proposto por Chang e Kuo [Cha93], 

que utiliza o cálculo da energia média normalizada de cada canal. A decomposição wavelet 

packet determina importante meio de freqüência dinamicamente baseado nos cálculos da 

energia da imagem das diferentes bandas de freqüência e pode ser visto como o método 

adaptativo de multicanal.  

A decomposição de um canal é determinada baseada na proporção da energia média 

do canal pela energia média mais alta de um canal para alguns níveis de decomposição. 
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Caso o valor calculado da energia exceda um determinado valor do limiar pré-

determinado, o canal é decomposto. Assim, os canais das freqüências dominantes são 

então usados como características para classificação. 

Este método descobre o nível que contém informação significante e então 

seletivamente favorece a decomposição. A imagem é decomposta em 4 sub-imagens em 

cada nível de decomposição. Em cada sub-imagem ���� �� é calculada a energia média �
como segue: 
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onde 	 e 
 são as dimensões do pixel da imagem ���� �� nas direções x e y. 

Foi observado que o método proposto por Chang e Kuo [Cha93] tem algumas 

limitações quanto ao seu desempenho para várias classes, uma vez que seu limiar é 

constante e utiliza a hipótese que a grande energia média é um bom critério de 

discriminação. Assim, não sendo possível identificar a estrutura da árvore diferenciada 

para as classes de imagens de lesões de pele, ilustrada pela Figura 5.11. 

Para superar estas limitações desenvolvemos o critério da distribuição de energia 

em cada nível, com uma proporção da energia adaptativa do limiar de cada nível. As sub-

imagens que são decompostos são escolhidas com base na razão �� (Equação 5.3) da 

energia de uma sub-imagem pela energia da imagem de origem, ���� (Equação 5.1) 

comparada ��� � �� com o limiar � (Equação 5.2). Caso o valor de �� seja maior que o 

limiar a imagem é decomposta. O limiar para cada nível é selecionado para mostrar a 

melhor separação da característica para o nível que contém informação relevante por 

discriminação. 
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onde k é o número total de imagens em cada nível, i é a sub-imagem, j o nível de 

decomposição e p a imagem do nível anterior (de origem). 
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Figura 5.11 – (a) Canal de decomposição e (b) Representação da árvore estruturada. 

Com base na decomposição descrita acima para cada classe de imagem foi gerada 

uma estrutura de árvore aproximada. Cada imagem foi decomposta com base na proporção 

adaptativa do limiar resultando um mapa de energia chamada assinatura (Figura 5.12). Esta 

assinatura é usada na análise de textura e classificação de diferentes imagens, onde cada 

imagem decomposta terá como característica seus canais de freqüências dominantes mais 

representativos. 

A decomposição da Transformada Wavelet Packet foi utilizada devido a sua 

capacidade de decompor os canais de aproximação e detalhe, possibilitando assim um 

melhor detalhamento do espectro de freqüência. O sinal é decomposto até o 4º nível, o qual 

possui 256 canais. No entanto são decompostos os 340 canais pertencentes aos 4 níveis de 

decomposição, dos quais será extraída a estrutura da árvore de decisão através do limiar 

adaptativo. 

A Figura 5.12 apresenta a árvore de decisão com dois ramos de freqüência 

dominante ABBC e DBDA selecionadas conforme o critério mencionado acima. Portanto, 

para cada imagem são calculados 84 canais de energia, 84 variância dos canais, e 8 ramos 

de freqüência dominante (cada ramo é representado por 4 canais) por meio da 

Transformada Wavelet Packet, onde os canais com energia menor que o limiar são zerado.  

Este procedimento proporciona a escolha das janelas que melhor representam a 

imagem, diminuindo sensivelmente o tempo de treinamento e melhorando o desempenho 

do sistema. A wavelet mãe utilizada na decomposição foi a db3 (Daubechies). Como 

descritores de textura da imagem são utilizadas as energias e variância de cada banda 

normalizada e as 8 assinaturas dos ramos de freqüência dominantes mais representativos, 

como exemplificada na Tabela 5.1 para as imagens das lesões melanocísticas.  
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Figura 5.12 – Representação da decomposição da árvore estruturada e dois canais de freqüência dominante 
ABBC e DBDA representados pelas linhas laranja. 

Tabela 5.1 – Ramos de freqüências dominantes para 50 amostras de lesões melanocística. 

Tipo de 

Árvore 

Número de 

Ocorrências

Ramos de Freqüência Dominante 

1 2 3 4 5 

1 10 AABB ABAB BBBB AABB AACC

2 18 AABB ABAB BBBB AABB AABC

3 14 AABB ABAB BBBB AACC AABB

4 5 AABB ABAB BBBB AABC AABB

5 3 AABB ABAB BBBB AACC AABC

55..55..22 DDeessccrriittoorr ddee CCoorr

O método faz uso de imagens coloridas para o diagnóstico e identificação de lesão 

dermatológica. A cor da lesão é dependente de um contexto visual, influenciado pelas 

cores existentes em sua volta, pelas condições de iluminação da região, além da cor da pele 

do paciente. Cada tipo de pigmentação apresentado por diferentes tipos de lesões 

dermatológicas possuem índices de cores específicos. 

Para extrair os descritores de cor utilizamos a imagem gerada pelo processo de 

segmentação realizada pelo algoritmo k-means. Os descritores de cor são calculados de 

duas formas: a) utilizamos a média dos pixels da cor da pele e a média dos pixels da cor da 

lesão; e b) será extraído somente as cores RGB (ou HSI) da lesão sem a influência da pele, 

acrescido da variância em cada um dos canais, que vai nos dar a variação da cor de cada 

4  
Sub-imagens 

16  
Sub-imagens 

64  
Sub-imagens 

256  
Sub-imagens 

ABBC DBDA
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canal de cor na lesão. Assim, teremos os descritores RGB (ou HSI) de toda a imagem e os 

descritores RGB (ou HSI) só da lesão. 

Como teste foi utilizado também o histograma da imagem e atributos estatísticos 

extraídos do gráfico gerado (Figura 5.13). O histograma de uma imagem fornece 

informação útil para fazer realce e análise da imagem. O histograma de uma imagem 

revela a distribuição dos níveis de cinza da imagem. É representado por um gráfico que dá 

o número de pixels na imagem para cada nível de cinza (Figura 5.13). 

O realce local da imagem pode ser baseado em outras propriedades de intensidade 

de pixels em uma vizinhança. A média de intensidade e a variância (ou desvio padrão) são 

duas propriedades freqüentemente usadas devido a sua relevância para a aparência de uma 

imagem. Dessa forma, a média é uma medida do brilho médio e a variância é uma medida 

do contraste [Gon02]. 

Uma transformação local baseado nos conceitos descritos mapeia a intensidade de 

uma imagem de entrada f(x, y) em uma nova imagem g(x, y) através da transformação em 

cada pixel (x, y): 

       g(x, y) = A(x, y) ⋅ [f(x, y) – m(x, y)] + m(x, y)                         (5.4) 

em que 
  

          A(x, y) = k                   0 < k < 1                           (5.5) 

onde m(x, y) e σ(x, y) são os níveis de cinza médio e o desvio padrão computados numa 

vizinhança centrada em (x, y), M é a média global de f(x, y) e k é uma constante 

pertencente ao intervalo indicado na Equação 5.5. 

 Os valores das quantidades variáveis A, m e σ dependem da vizinhança pré-definida 

de (x, y). A aplicação do fator de ganho local A(x, y) a diferença entre f(x, y) e a média 

local amplifica as variações locais. Como A(x, y) é inversamente proporcional ao desvio 

padrão da intensidade, áreas com baixo contraste recebem ganho maior. A média é então 

adicionada para restaurar o nível médio de intensidade da imagem na região local. 

σ(x, y) 
M 
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Figura 5.13 – Representação do histograma da imagem. Em (a), (c) e (e) Imagem original, benigno, 

melanoma e não-melanoma respectivamente, e (b), (d) e (f) o histograma da imagem.

A Figura 5.14 ilustra a representação das classes das lesões em relação aos 

descritores de cor RGB extraídos. 

Figura 5.14 – Representação das classes das lesões em relação ao componente de cor. 

(a) 

(c) 

(e) 

(d) 

(b) 

(f)

x - Benigno 
+ - Não-melanoma 
* - Melanoma 
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 Uma vez que a imagem encontra-se segmentada, os grupos de pixel resultantes são 

descritos e representados. A representação de uma região envolve duas escolhas: 1) uma 

região pode ser representada em termos de suas fronteiras – características externas; e 2) 

ser representada em termos de seus pixels que compõem a região – características internas. 

Uma representação externa é escolhida quando a atenção primária estiver voltada para 

características de forma. Por outro lado, uma representação interna é selecionada quando a 

atenção estiver voltada para propriedades de cor e textura. 

 Após a realização da segmentação, são extraídos os descritores de forma, através 

dos descritores regionais e descritores de Fourier. A aplicação dos descritores de Fourier 

descreve o contorno da forma, criando sua assinatura. Assinatura é uma representação 

funcional unidimensional de uma fronteira, são invariantes a translação, mas depende da 

seleção do ponto sobre o principal (maior) auto-eixo que esteja mais distante do centro. 

Baseado nessas assunções de uniformidade em mudanças de escala em relação a ambos os 

eixos e que a amostragem seja tomada em intervalos iguais de θ, mudanças no tamanho da 

forma resultarão então em mudanças na amplitude dos valores correspondentes da 

assinatura. A idéia básica é remover a dependência do tamanho preservando a forma 

fundamental da função. 

O objetivo é conseguir representar à lesão por meio de seu contorno independente 

das invariâncias a escala, rotação, translação e espelhamento do sinal, como apresentado 

pela Figura 5.15. Dessa maneira, tendo encontrado o contorno da lesão na imagem é 

aplicada a FFT dos pontos do contorno (coeficientes), onde serão escolhidos os 100 

primeiros pontos, os quais representam a maior energia. Em seguida, calculamos a área, o 

perímetro e o coeficiente de compacidade da lesão. 
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Figura 5.15 – Extração das características de forma da lesão. Em (a) e (c) Imagem Original – melanoma e (b) 
e (d) representação do contorno da lesão. 

5.6 Vetor de Características 

Um padrão é uma descrição quantitativa ou estrutural de um objeto [Gon02], e este 

pode ser formado por um ou mais descritores. Dessa forma, um padrão é um arranjo de 

descritores. Uma família de padrões que compartilham de algumas propriedades comuns é 

chamada de classe de padrões. As principais combinações de padrões utilizadas são os 

vetores (descrições quantitativas), cadeia e árvores (descrições estruturais). Os vetores de 

padrões são representados como colunas (matrizes n x 1) como representado na Figura 

5.16. 

O modelo dos descritores de um vetor de padrões x depende da técnica de medida 

usada na descrição do próprio padrão físico. Uma vez que o conjunto de características 

tenha sido selecionado, um vetor de padrões representará cada amostra física. Cada objeto 

será representado por um ponto no espaço Euclidiano, cuja dimensão espacial será igual ao 

número de características presentes no vetor. 

As características mais representativas utilizadas neste trabalho serão formadas 

pelos descritores de cor, forma e textura descritos anteriormente. Atributos esses que serão 

agrupados na forma de um vetor para cada imagem em particular, no qual atuarão como os 

(d) (c) 

(a) (b) 
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dados de entrada do classificador inteligente. O vetor de características é formado por 11 

descritores, representado pelas variáveis apresentadas na Figura 5.16. 

Figura 5.16 – Diagrama de blocos dos vetores de características.

Cada vetor formado com as características presentes nas imagens de uma 

determinada lesão será utilizado para a geração de um conjunto de treinamento e um 

conjunto de validação utilizada para o processo de classificação e validação. 

O procedimento deve ser realizado tanto para a uma lesão que compõe o banco de 

dados, seja um conjunto de treinamento, quanto para uma lesão que se deseja classificar. 

Entretanto, a classificação de uma lesão da pele só poderá ser realizada após o treinamento 

do classificador. 

5.7 Classificador Inteligente 

A classificação de padrões será realizada através de algoritmos de aprendizado de 

máquina - Support Vector Machine (SVM), que se trata de máquina de aprendizagem 

baseada na teoria da aprendizagem estatística, amplamente utilizada em inteligência 

artificial. Sua implementação ocorre por meio de algoritmos e ferramentas de otimização 

complexas. 

 Os descritores extraídos serão dados como padrões de entrada para a SVM, que 

atuará como método de reconhecimento de padrões (Figura 5.17). A SVM é treinada 

através de aprendizado supervisionado e possui algumas características particulares que 

justificam a sua utilização neste trabalho, tais como: a detecção automática dos exemplos 

mais relevantes nas bases de dados utilizadas, chamados vetores de suporte; a robustez aos 

exemplos das bases que são notadamente errôneos; e o mapeamento implícito dos 

Vetores de características 

RGBCor: [0.4005  0.2351  0.1995] 

RGBCorLesão: [0.8418 0.4894 0.4410 0 0 0.3404]

VetorCorRGB: [1x 64440 double]

CorEstatística: [1x15 double] 

Energia: [1x84 double]

Variância: [1x84 double] 

Área: 16165 

Compacidade: 23.9334 

Perímetro: 622 

EnerContorno: [1x100 double] 

AssiEnergia: [1x32 double] 
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exemplos em um espaço de dimensões elevadas, através das funções kernel. Sua 

fundamentação teórica encontra-se no capítulo 4 deste trabalho. 

Figura 5.17 – Etapa de classificação através das máquinas especialistas. 

 O conjunto de características formado será dividido em dois sub-conjuntos, um de 

treinamento e outra de validação. É nesta etapa que as características extraídas das imagens 

são introduzidas nas máquinas.  

Esta fase é responsável pela busca das características ou a união delas que melhor 

represente uma determinada classe. Esses dados de entrada tornam as máquinas 

especialistas, elaboradas com a finalidade de confirmar uma hipótese em função dos 

relacionamentos existentes. A seleção dessas características é realizada pelo usuário da 

ferramenta na etapa de treinamento das máquinas. A Figura 5.18 exemplifica como são 

selecionadas algumas características na fase de treinamento realizada pelas máquinas. 

Figura 5.18 – Exemplo dos dados de entrada em cada máquina especialista. 

Melanoma x Outras Classes

Desc. Textura (Energia + Assinatura) 

Benigno x Outras Classes

Desc. Textura (Energia + Assinatura) + Desc. Forma (Coef. de Compacidade) 

Não Melanoma x Outras Classes

Desc. Cor (Média dos pixels da lesão) + Desc. Forma (Contorno) 

Melanoma x Benigno

Desc. Cor (Média dos pixels da lesão) 

Melanoma x Não Melanoma

Desc. Cor (Média dos pixels da lesão) + Desc. Forma (Contorno) 

Benigno x Não Melanoma

Desc. Cor (Média dos pixels da lesão) + Desc. Forma (Contorno) 

Máq. 1

Máq. 2

Máq. 3

Máq. 4

Máq. 5

Máq. 6

VDT

VDC

VDF

Classificador 
Inteligente 

SVM 

Máq.1 

Máq.2 

Máq.3 

Máq.4 

Máq.5 

Máq.6 
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Realizamos dois testes com o classificador SVM. No primeiro teste a estratégia 

utilizada foi a tradicional um-contra-todos e a decisão foi feita através de uma Máquina de 

Comitê na forma de mistura de especialistas. No segundo teste foi utilizada a nova 

estratégia chamada de Máquinas SVM Especialistas, onde em caso de empate são 

adicionados novos atributos às máquinas determinando a qual categoria pertence. O 

objetivo é que o resultado da classificação não seja igual, onde as saídas tendem a assumir 

os valores +1 ou -1. Em caso de empate as máquinas selecionam outras características e 

realizam o treinamento um-contra-um. 

Na tarefa de classificação um conjunto de características pertence a uma classe 

dentre um conjunto pré-definido de classes. O objetivo da classificação é descobrir algum 

tipo de relacionamento entre os atributos que permita encontrar um conhecimento que 

possa ser utilizado para presumir a classe de uma lesão ainda não classificada.

A Figura 5.19 ilustra o esquema de classificação proposto, onde as características 

de textura, forma e cor são as bases para a tomada de decisão das máquinas. 

Figura 5.19 - Estrutura de treinamento e classificação das máquinas especialistas. 
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O sistema de classificação é composto por 6 máquinas SVM especialistas, onde as 

máquinas realizam os testes de acordo com a estratégia escolhida da classificação. Cada 

máquina representa uma classe, máquina 1 – melanoma; máquina 2 – benigna; máquina 3 

– não-melanoma e para os casos de empate a máquina 4 - melanoma x benigno; máquina 5 

– melanoma x não-melanoma; e máquina 6 – benigna x não-melanoma.  

Para o primeiro teste realizado denominado de Máquinas SVM Especialistas, todas 

as máquinas recebem o mesmo conjunto de dados de entrada. Esses dados podem ser todos 

os atributos ou parte deles. 

Já no caso dos testes das Máquinas de Comitê na forma de mistura de especialistas, 

as três primeiras máquinas inicializam o treinamento com características distintas e em 

caso de empate são adicionadas, ou retirados atributos e realizado treinamento utilizando a 

estratégia um-contra-um, realizada pelas máquinas 4, 5, e 6. 

Por exemplo, a máquina 1 representa o câncer de pele melanoma através da 

estratégia um-contra-todos. A classe melanoma é treinada usando como dado de entrada as 

características de textura (energia + assinatura) como exemplificado na Figura 5.18. Dessa 

forma seguindo o mesma raciocínio, a máquina 2 representa o tipo de câncer de pele 

benigno e a máquina 3 a lesão de pele não-melanoma, com suas características específicas 

usando a estratégia um-contra-todos. 

Em seguida, o sistema verifica se o padrão de teste é benigno ou não-melanoma 

conforme a classificação das características dos dados de entrada. A máquina especialista 

que obtiver o maior número de classificação positiva é declarada vencedora e então o 

sistema irá classificar as lesões de pele com características adicionadas aos padrões de 

entrada em uma estratégia de um-contra-um. 

Para os testes realizados utilizamos como Kernel a função de base radial 

(Guassiana) e o polinomial em todas as máquinas especialistas. O valor da variável & dado 

é um valor empírico que está entre 1 a 20. A quantidade de vetores de suporte usada pelas 

máquinas será descrita na seção dos resultados, onde se mostra a influência dos dados de 

entrada testados. As respostas das máquinas são comparadas com uma tabela de decisão 

contendo as possíveis classificações desejadas entre as classes de lesões testadas, conforme 

a Tabela 5.2. As respostas desejadas são representadas por Melanoma (10), Não-melanoma 

(20), Benigno (30) e Indeciso (0). 
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Tabela 5.2 – Tabela de decisão das classes das lesões. 

MQ1 MQ2 MQ3 MQ4 MQ5 MQ6 RESPOSTA 

1 -1 -1 X X X Melanoma 

-1 1 -1 X X X Benigno 

-1 -1 1 X X X Não-Melanoma 

x x x 0 0 0 0 Indeciso 

x x x 0 0 1 20 Benigno 

x x x 0 0 -1 30 Não-Melanoma 

x x x 0 1 0 10 Melanoma 

x x x 0 1 1 0 Indeciso 

x x x 0 1 -1 10 Melanoma 

x x x 0 -1 0 30 Não-Melanoma 

x x x 0 -1 1 20 Benigno 

x x x 0 -1 -1 30 Não-Melanoma 

x x x 1 0 0 10 Melanoma 

x x x 1 0 1 10 Melanoma 

x x x 1 0 -1 0 Indeciso 

x x x 1 1 0 10 Melanoma 

x x x 1 1 1 10 Melanoma 

x x x 1 1 -1 10 Melanoma 

x x x 1 -1 0 30 Não-Melanoma 

x x x 1 -1 1 0 Indeciso 

x x x 1 -1 -1 30 Não-Melanoma 

x x x -1 0 0 20 Benigno 

x x x -1 0 1 20 Benigno 

x x x -1 0 -1 30 Não-Melanoma 

x x x -1 1 0 20 Benigno 

x x x -1 1 1 20 Benigno 

x x x -1 1 -1 0 Indeciso 

x x x -1 -1 0 30 Não-Melanoma 

x x x -1 -1 1 20 Benigno 

x x x -1 -1 -1 30 Não-Melanoma 

5.8 Avaliação e Interpretação 

 O método proposto permite uma precisão maior no diagnóstico, evitando que sinais 

sadios sejam retirados. Indica de forma mais precisa as lesões que devem ser selecionadas 

para um estudo histopatológico17, levando por fim a um diagnóstico definitivo. Os sinais 

que não apresentarem indícios de malignidade podem ser monitorados por meio das 

fotografias armazenadas em um banco de imagens digital. Este processo se chama 

Monitorização de Lesões Pigmentadas Cutâneas. 

 Nem todo o sinal escuro da pele apresenta algum risco de ser ou se tornar um 

câncer de pele. Na verdade, a grande maioria dos sinais apresenta um caráter benigno. 
                                               
17 Análise da lesão usando microscópio. 
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Algumas vezes ocorrem, com o passar dos anos, mudanças no tamanho e no aspecto dos 

sinais. Geralmente estas alterações representam processos evolutivos naturais e são 

benignas. A monitorização é essencial para perceber, a tempo, qualquer alteração maligna. 

 A função do crítico na ferramenta desenvolvida (anexo) tem o objetivo de avaliar 

os resultados gerados pelas máquinas em relação às descrições especificadas pelos 

especialistas. Descrição esta baseada na análise dos tumores da pele pela regra ABCD e os 

estudo de casos ocorrido. O método também sugere a que classe a lesão pertence, seja ele, 

melanoma, não-melanoma ou benigno. 

5.9 Resultados 

Esta seção apresenta diversos testes realizados com a finalidade de observar o 

desempenho da metodologia adotada. Foram realizados testes com imagens digitais de 

câncer de pele do tipo melanoma, não-melanoma e benigno. Nestes testes, examinou-se o 

desempenho dos descritores de cor, forma e textura proposto como atributos de entrada no 

classificador SVM. 

A base de dados contendo 122 imagens digitais foi utilizada para testar e validar o 

método proposto. Estas imagens são regiões de interesse contendo lesões da pele, obtidas a 

partir de exames clínicos, de dermatoscopia e videodermatoscopia. As lesões apresentadas 

pelas imagens são classificadas como melanoma, não-melanoma e benigno, de acordo com 

a análise do seu tamanho, forma e coloração. As lesões melanoma possuem bordas 

irregulares, são assimétricas, com duas ou mais tonalidades e geralmente maiores que 

6mm. Enquanto as lesões benignas apresentam borda regular, são simétricos, possuem 

uniformidade na coloração e são inferiores a 6mm. Todos os casos foram previamente 

analisados e classificados por médicos dermatologistas. 

Para efeito de comparação dois testes foram realizados. Primeiro o método foi 

testado com todas as características como dado de entrada. Para as 3 primeiras máquinas a 

estratégia tradicional (um-contra-todos) e as outras 3 máquinas um-contra-um (empate). O 

segundo teste foi realizado com as Máquinas de Comitê na forma de mistura de 

especialistas. Cada máquina recebe um descritor ou a união de descritores selecionados 

pelo usuário que melhor representa aquela classe. Para as máquinas onde ocorreram 

empate são eliminados ou adicionados novos descritores que não foram utilizados na 

estratégia um-contra-todos. 
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Os melhores parâmetros do classificador foram escolhidos experimentalmente 

usando-se um conjunto de validação. Para o experimento realizado com todas as 

características, utilizamos 102 imagens, sendo 59 melanomas, 11 benignas e 32 não-

melanoma com o kernel RBF.  

No Teste 1 obtivemos um percentual de acerto significativo, tendo 1 falso-negativo 

e 3 falso-positivo para lesões melanoma. Para as lesões benignas não houve taxa de acerto 

devido a pequena quantidade de amostra e a grande diversificação entre elas. Já para a 

classe não-melanoma obtivemos 7 amostras falso-negativa, como ilustrado na Tabela 5.3.  

Tabela 5.3 - Matriz de confusão com resultados para todos os descritores como dado de entrada, para o banco 
de imagens completo (Kernel RBF). 

Classe Melanoma Benigno Não-melanoma %
Melanoma 55 1 3 92,73
Benigno 6 0 5 0
Não-melanoma 7 0 25 78,13

Mesmo tendo uma boa taxa de acerto para as lesões não-melanoma e melanoma 

pode ser observado que tem uma grande diferença de probabilidade na classificação. Essa 

diferença se deve ao fato de algumas lesões não-melanoma apresentarem aspectos 

semelhantes com as lesões melanoma. A Figura 5.20 apresenta os cálculos gerados pelos 

descritores de cor no processo de classificação das máquinas na estratégia tradicional um-

contra-todos. 

Figura 5.20 – Representação espacial dos descritores de cor para lesões melanoma x não-melanoma. 

No Teste 2 investigamos o Kernel polinomial para um conjunto de 106 imagens (61 

melanomas, 10 benignas e 35 não melanomas). O treinamento foi realizado com todos os 

descritores como dado de entrada. Do ponto de vista do classificador com Kernel 

+ - Não-melanoma 
* - Melanoma 
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polinomial em relação ao Kernel RBF para o vetor com todas as características, não ouve 

resultados superiores. A taxa de classificação ficou de 82,46% para lesões melanoma, e 

79,48% para lesões não melanoma. O desempenho da classificação das lesões benignas 

ocorre devido ao mesmo problema (Tabela 5.4) descrito no Teste 1. 

Tabela 5.4 - Matriz de confusão com resultados para todos os descritores como dado de entrada, para o banco 

de imagens completo (Kernel polinomial). 

Classe Melanoma Benigno Não-melanoma %
Melanoma 49 0 12 82,46
Benigno 5 0 5 0
Não-melanoma 5 0 30 79,48

 A Figura 5.21 apresenta os cálculos gerados pelos descritores de cor para o 

conjunto de imagens do Teste 2. Podemos observar no gráfico que os padrões das lesões 

benignas (representada pela cor azul) estão misturados com os padrões das lesões 

melanoma (indicada pelos pontos rosa), tornando o processo de classificação mais 

complexo. Todos esses problemas ocorrem devido a diversificação de imagens dentro da 

mesma classe. Para esse conjunto de imagens as lesões benignas são classificadas como 

melanoma e não melanoma, como ilustrado na Tabela 5.4. 

Figura 5.21 – Representação espacial dos descritores de cor para o conjunto de imagens do Teste 2. 

Devido a grande diversificação das amostras dentro de uma mesma classe, no Teste 

3 utilizamos apenas 7 imagens de cada classe. A taxa de acerto global (Tabela 5.5) 

apresentou resultado superior aos realizados nos Testes 1 e 2, com 100% para melanoma e 

86% para lesões benignas e não-melanoma. Podemos observar que houve uma melhora 

x - Benigno 
+ - Não-melanoma 
* - Melanoma 
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significativa com relação a taxa de acerto para lesões benignas. O Kernel usado foi o RBF. 

Para a solução ótima foi usada 8 vetores de suporte. 

Tabela 5.5 - Matriz de confusão com resultados para todos os descritores, utilizando o banco de dados com 
apenas 7 imagens de cada classe. 

Classe Melanoma Benigno Não-melanoma %
Melanoma 7 0 0 100
Benigno 0 6 1 86
Naõ-melanoma 0 1 6 86

 No Teste 4 utilizamos a máquina de comitê na forma de mistura de especialista com 

a mesma quantidade de imagens empregada no Teste 3, onde o kernel usado foi o 

polinomial. Apenas 3 vetores de suporte foram necessários para a solução ótima. As 

máquinas iniciaram com os descritores de textura e depois foram adicionados os 

descritores de cor. O resultado teve uma melhora para a classe não-melanoma com 1 falso-

positivo e uma queda para a classe benigna com 2 falso-negativo (Tabela 5.6). 

Tabela 5.6 - Matriz de confusão com resultados para as máquinas de comitê na forma de mistura de 
especialistas, utilizando o banco de dados com apenas 7 imagens de cada classe. 

Classe Melanoma Benigno Não-melanoma %
Melanoma 7 0 0 100
Benigno 2 5 0 80
Naõ-melanoma 0 1 7 100

 No Teste 5 o kernel foi o polinomial, para 7 imagens de cada classe. A quantidade 

de vetores de suporte necessário para a solução ótima foi 8. Os descritores utilizados como 

dados de entrada foi o de cor e a assinatura da wavelet packet. O resultado teve uma 

melhora para a classe benigna, enquanto a classe melanoma e não-melanoma obteve um 1 

falso-negativo, tendo uma diminuição na taxa de acerto na classificação (Tabela 5.7). 

Tabela 5.7 - Matriz de confusão com resultados para as máquinas de comitê na forma de mistura de 
especialistas, utilizando o banco de dados com apenas 7 imagens de cada classe. 

Classe Melanoma Benigno Não-melanoma %
Melanoma 6 0 1 90
Benigno 0 7 0 100
Naõ-melanoma 0 1 6 90

 Com relação a análise visual dos processos executados em cada etapa para extração 

das características serão ilustrados alguns resultados obtidos. Como exemplo as Figuras 

5.22 e 5.23 apresentam imagens de lesão melanoma após aplicação das técnicas utilizadas 

neste trabalho. 
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Figura 5.22 – Representação visual da etapa do pré-processamento e extração dos atributos. (a) Imagem 
Original, (b) Segmentação com o algoritmo k-means, (c) Aplicação da morfologia matemática, (d) Após 

extração do ruído da imagem, (e) Imagem segmentada, (f) Após detecção do contorno, (g) Representação da 
Imagem através do histograma, e (h) Aplicação da Transformada Wavelet para dois níveis de decomposição. 

1.1 1.2 1.3 1.4

(e)

(a)

(b) (c) (d)

(f) (g)

1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4

Imagem 
Original (h)
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Figura 5.23 – Representação visual de uma lesão melanoma e os processos de análise. (a) Imagem Original, 
(b) Segmentação com o algoritmo k-means, (c) Aplicação da morfologia matemática, (d) Após extração do 
ruído da imagem, (e) Imagem segmentada, (f) Após detecção do contorno, (g) Representação da Imagem 

através do histograma, e (h) Aplicação da Transformada Wavelet para dois níveis de decomposição. 

(e)

(b) (c) (d)

(f) (g)

(a)

Imagem 
Original (h)

1.1 1.2 1.3 1.4
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CCoonncclluussõõeess ee EExxppeeccttaattiivvaass

6.1 Conclusão 

 A classificação do câncer de pele é um desafio para engenharia médica. As lesões 

da pele não dependem só de mudanças histopatológicas, como também varia em situações 

fisiológicas normais.  

 A imagenologia18 é uma especialidade médica que utiliza o conhecimento 

anatômico desde o planejamento do exame a ser realizado até a interpretação final dos 

resultados. Contudo, é necessário precisão, qualidade e máximo desempenho. Razão esta a 

busca por métodos avançados de processamento de imagens que pudesse dar resultados 

satisfatórios. 

Dentre as contribuições realizadas neste trabalho, o método empregado teve como 

objetivo a extração de descritores de cor, forma e textura baseado nas técnicas de 

processamento digital de imagens e Transformada Wavelet Packet para classificação de 

lesões da pele utilizando máquina de vetor de suporte. 

O método usou imagens coloridas de câncer de pele. Diante dos vários sistemas de 

representação da cor, a escolha do mais adequado para a construção do vetor de 

características foi feita considerando-se a relação entre suas componentes. O sistema de 

representação HSI foi investigado, devido a pouca correlação entre o componente matiz, 

saturação e intensidade. 

                                               
18 Imagenologia é o estudo de estruturas, órgãos e sistemas através de imagens com o intuito de diagnosticar 
patologias, dentre os quais podemos destacar: Raios X, Tomografia Computadorizada, Ressonância Nuclear 
Magnética, Ecografia, Hemodinâmica - Coronária, Periférica e Cerebral, Densitometria Óssea. 

CCaappííttuulloo

6
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Os experimentos apresentados utilizaram técnicas de processamento digital de 

imagens existentes na literatura, mas que apresentaram problemas em situações especiais 

complexas. Todo o processo de extração de características se tornou mais abrangente, uma 

vez que as imagens não foram totalmente adquiridas, principalmente com relação às 

condições de luminosidade. 

 Por outro lado, uma investigação mais detalhada foi realizada na etapa de extração 

das características. O descritor de textura foi obtido a partir da análise de multiresolução 

dos coeficientes wavelets, gerados em termos de medidas estatísticas. Ao invés de utilizar 

todas as janelas da imagem de uma determinada lesão, efetuamos a seleção dos canais de 

freqüência dominante do meio utilizando o limiar dinâmico. Os vetores de energia obtidos 

através da wavelet packet são utilizados para este fim. Este procedimento proporciona a 

escolha das janelas que melhor representam a imagem, diminuindo sensivelmente o tempo 

de treinamento do algoritmo na extração dos atributos de textura e melhorando o 

desempenho do sistema. 

As wavelets permitem analisar as imagens em escalas diferentes. Pequenas escalas 

dos coeficientes podem detectar granularidade nas imagens enquanto largas escalas de 

coeficientes podem representar a total tendência da imagem. Com o uso das wavelets na 

extração dos descritores de textura o método desenvolvido obteve uma melhora satisfatória 

na classificação dos diferentes padrões utilizados. Para as 3 classes de imagens de lesões 

de pele foi obtido acerto de 92,73% para melanoma, 86% para lesões benigna e não-

melanoma. 

Na tarefa de classificação foi utilizado a Máquina de Vetor de Suporte (SVM) que 

baseia-se nos princípios da minimização do risco estrutural, proveniente da teoria do 

aprendizado estatístico. Tem como objetivo construir hiperplanos ótimos que apresente a 

máxima margem de separação. Para este fim duas estratégias foram utilizadas. 

O primeiro método foi testado com todas as características como dado de entrada 

no classificador SVM. Para as três primeiras máquinas a estratégia tradicional (um-contra-

todos) e as outras três máquinas um-contra-um (empate). O segundo teste foi realizado 

com as Máquinas de Comitê na forma de mistura de especialistas. Cada máquina recebe 

um descritor ou a união de descritores selecionados pelo usuário que melhor representa 

aquela classe. Para as máquinas onde ocorreu empate foram eliminados ou adicionados 

novos descritores que não tinham sido utilizados na estratégia um-contra-todos. 
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Essa estratégia foi empregada devido à diversificação das imagens dentro de uma 

mesma classe. A nova estratégia de decisão hierárquica comparada com a estratégia 

tradicional provou ser mais eficiente, pois apresentou melhores resultados de 

reconhecimento. A taxa de acerto global foi de 100% para melanoma e 90% para lesões 

benignas e não-melanoma. 

Conforme os resultados apresentados, conclui-se que a união das técnicas propostas 

apresentou desempenho de reconhecimento significativo à estratégia tradicional um-

contra-todos. A estratégia de decisão hierárquica também se mostrou mais rápida que a 

tradicional, devido ao uso de poucos dados de entrada. Portanto, concluímos que a 

estratégia hierárquica é mais robusta, pois com poucos dados de entrada em suas seis 

máquinas especialistas pode-se obter a decisão completa, diminuindo sensivelmente a 

complexidade de decisão. 

 O método mostrou eficiente para as imagens analisadas, obtendo assim um vetor de 

características que podem ser aplicados em um processo de reconhecimento e classificação 

das lesões benignas e malignas. 

6.2 Contribuições 

 Na busca de técnicas robustas para análise e classificação de câncer de pele 

auxiliando ao diagnóstico médico, foram investigadas e implementadas alguns métodos. 

Dentre as principais contribuições da tese cita-se: 

� Investigação em imagens dermatológicas, tendo como objetivo entender o 

desenvolvimento das lesões da pele, suas causas e conseqüências; 

� Investigação da transformada wavelet packet para extração de características de 

textura nas imagens digitais de câncer de pele; 

� Investigação das técnicas de processamento digital de imagens para extração de 

atributos de cor e forma nas imagens colorida de lesões da pele; 

� Avaliação visual das características extraídas das imagens de câncer de pele; 

� Pesquisa do método de avaliação das lesões de pele realizadas pelos médicos 

especialistas, automatizando o processo; 

� Estudo da união das características como dados de entrada para um classificador 

neural; 
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� A classificação das lesões analisadas através da máquina de vetor de suporte 

(SVM);  

� A estrutura de hierarquia das máquinas SVMs no processo de classificação; 

� Avaliação e interpretação dos resultados obtidos, definindo a que classe elas 

pertencem; e 

� O desenvolvimento de um produto de software que realiza todo o processo 

utilizado para análise, extração das características e classificação das imagens de 

câncer de pele de forma automática. 

6.3 Trabalhos Futuros 

 Este trabalho teve como objetivo apresentar a extração das características relevantes 

da imagem, baseada nas técnicas de processamento de imagem e transformada wavelet

packet para a classificação das lesões da pele usando máquina de vetor suporte. As técnicas 

propostas nesta tese foram incorporadas em uma ferramenta com o intuito de tornar o 

processo automático. Existem diversas atividades que podem dar continuidade ao trabalho 

e que serão colocadas a seguir: 

• Com o objetivo de aperfeiçoar o problema estudado, poderiam ser pesquisados 

outros métodos de processamento digital de imagens na extração das 

características; 

• A investigação da transformada wavelet fractal para descobrir quantos e quais 

atributos são significativos para caracterizar o conjunto, assim como determinar a 

correlação entre esses atributos; 

• Formação de uma base de dados local, tendo o controle no processo de aquisição da 

imagem e a presença do especialista no estudo da imagem; 

• A presença de um crítico utilizando lógica fuzzy após o processo da classificação, 

atuando com todas as informações demarcadas pelo médico dermatologista; 

• Adicionar novas regras de classificação as máquinas SVMs; 

• Testar o método proposto com outras imagens médicas, comparando sua influência 

na velocidade computacional e no desempenho geral. 

Assim, foram listadas as principais contribuições e resultados do trabalho 

desenvolvido e foram feitas algumas sugestões que espera-se, possam auxiliar o 
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desenvolvimento de outras pesquisas relacionadas com a análise e classificação de 

imagens médicas. 
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GGlloossssáárriioo ddee DDeerrmmaattoollooggiiaa

Alergia: reação inflamatória anormal, perante substancias (alérgenos) que habitualmente 
não deveriam produzi-la. Entre estas substâncias encontram-se poeiras ambientais, 
medicamentos, alimentos etc. 

Anamnese: informações obtidas do paciente e de outros sobre a sua história médica atual e 
pregressa. 

Benigno: não maligno, como certos tumores.

Biópsias: extirpação de um fragmento de tecido vivo com finalidade diagnóstica. 

Biotipo: grupo de indivíduos todos com o mesmo genótipo. 

Câncer: é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o 
crescimento desordenado (maligno) de células que invadem os tecidos e órgãos, podendo 
espalhar-se (metástase) para outras regiões do corpo. 

Camada córnea: a pele é formada por um epitélio estratificado pavimentoso. As camadas 
mais profundas sofrem sucessivas mitoses, sendo chamadas de germinativas ou de 
malpighi. Conforme as células migram para a superfície, são impregnadas por queratina, 
uma proteína que protege contra a desidratação. Esta camada superficial é chamada de 
camada córnea, e ocorre nos vertebrados terrestres.  

Camada de ozônio: camada de gás O3, situada a 30 ou 40 km de altura, atua como um 
verdadeiro escudo de proteção, filtrando os raios ultravioletas emitidos pelo sol. Gases 
nitrogenados emitidos por aviões e automóveis, assim como o CFC (clorofluorcarbono) 
têm efeito destrutivo sobre a camada de ozônio. O preço desta destruição é o aumento da 
radiação ultravioleta, o que provoca uma maior taxa de mutações nos seres vivos, 
acarretando, por exemplo, maior incidência de câncer no homem. Além disso, é muito 
provável a ocorrência de distúrbios na formação de proteínas vegetais, com 
comprometimento do crescimento das plantas e a redução das safras agrícolas. Admite-se 
que o clima sofra transformações, principalmente com o aquecimento da superfície do 
planeta. 

Carcinomas: tumor maligno formado de células epiteliais que infiltram as estruturas 
vizinhas podendo ocasionar metástase. 

Carcioma basocelular: o carcinoma basocelular (basalioma ou epitelioma basocelular) é 
um tumor maligno da pele. É o câncer da pele mais freqüente, representando cerca de 70% 
de todos os tipos. Sua ocorrência é mais comum após os 40 anos de idade, nas pessoas de 
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pele clara e seu surgimento tem relação direta com a exposição acumulativa da pele à 
radiação solar durante a vida. 

Carcinoma Espinocelular: é um tumor maligno da pele, representando cerca de 20 a 25% 
dos cânceres da pele. Pode surgir em áreas de pele sadia ou previamente comprometidas 
por algum outro processo como cicatrizes de queimaduras antigas, feridas crônicas ou 
lesões decorrentes do efeito acumulativo da radiação solar sobre a pele, como as ceratoses 
solares. 

Células: Estrutura mínima organizada que funciona como a unidade que compõe os 
diferentes órgãos e tecidos do organismo. É composta basicamente por uma membrana 
citoplasmática, citoplasma e núcleo. 

Células de Langerhans: é um grupo especial de células do pâncreas que produzem 
insulina e glucagon, substâncias que agem como importantes reguladores do metabolismo 
de açúcar. 

Células Mioepiteliais: Referente ao mioepitélio. 

CFC ou Clorofluorcarbono: clorofluorcarbonos são substâncias empregadas em 
equipamento de refrigeração e de ar condicionado, na fabricação de espumas de plástico, 
de material de limpeza para chips de computadores e como propelentes em tubos de spray. 
Os clorofluorcarbonos liberam átomos de cloro, destruidores da camada de ozônio.  

Comprimentos de onda: a luz solar é uma forma de energia radiante composta de vários 
comprimentos de onda. Dentre eles, o olho humano só consegue distinguir os 
compreendidos em 390 nanômetros e 760 nanômetros, que compõem a luz visível ou luz 
branca. Essa luz, ao passar por um prisma, decompõe-se em sete cores (as cores do arco-
íris). Cada cor compreende determinados comprimentos de onda. 

Corpúsculo de Golgi e Mazzoni: respondem apenas à percepção de pressão. 

Corpúsculo de Krause: percepção do frio. 

Corpúsculo de Meissner: percepção do tato leve quando passamos ligeiramente as mãos 
por uma superfície, são eles os responsáveis pelas sensações que experimentamos. 

Corpúsculo de Ruffini: percepção do calor. 

Corpúsculo de Vater Paccini: percepção da pressão. 

Crista Neural: grupo de células embrionárias derivadas do revestimento do tubo neural 
que migra para diferentes locais, e origina os vários tipos de células adultas, incluindo as 
células nervosas nos gânglios periféricos, células chrormaffin, melanócitos e células de 
Schwann. 

Datiloscopia: é o processo de identificação humana por meio das impressões digitais. 

Dermatóglifos: são os sulcos da pele com disposição individual e peculiar, quando 
localizados nas polpas dos dedos são conhecidos, também, como impressões digitais. 

Dermatofibromas: são pequenos nódulos vermelhos ou castanhos decorrentes de um 
acúmulo de fibroblastos, as células localizadas no tecido mole que se encontra sob a pele. 
A causa dos dermatofibromas é desconhecida. Esses tumores são comuns e, geralmente, 
aparecem como nódulos duros e isolados, freqüentemente nos membros inferiores. Alguns 
indivíduos apresentam muitos dermatofibromas. Eles podem causar prurido. 
Habitualmente, os dermatofibromas não são tratados, exceto quando são incômodos ou 
aumenta de tamanho. Sob anestesia local, eles podem ser removidos cirurgicamente. 
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Dermatoscopia: é um exame para detecção e prevenção de câncer do pele. A 
dermatoscopia é um exame que serve para avaliar pintas e prevenir alguns tipos de câncer 
de pele, diferenciando as pintas benignas das lesões de risco. O exame é realizado pelo 
dermatologista através de um aparelho chamado dermatoscópio. Este aparelho aumenta a 
imagem em 10 a 70 vezes, como um microscópio e gera imagens que podem ser gravadas 
no computador. É um exame preventivo com precisão diagnóstica de até 97% de acerto 
preservando o paciente de cirurgias desnecessárias e podendo diagnosticar lesões malignas, 
ainda em fase inicial. 

Diagnóstico: usado com doenças para todos os aspectos de diagnóstico, incluindo exames, 
diagnóstico diferencial e prognóstico. Exclui exames de massa para os quais "/prevenção & 
controle" é usado. Exclui diagnóstico cintilográfico para o qual "/cintilografia" é usado; 
exclui diagnóstico radiográfico para o qual "/radiografia" é usado; exclui diagnóstico por 
ultra-som para o qual "/ultra-sonografia" é usado. 

Discos de Merkel: como os Corpúsculos de Meissner, captam toques leves. 

Doenças Neurocutâneas: grupo de transtornos caracterizados por malformações de 
origem ectodérmica e crescimentos neoplásicos na pele, sistema nervoso e outros órgãos. 

Embriogênese: desenvolvimento morfológico e fisiológico dos embriões. 

Eczema: a eczema é uma erupção com manchas avermelhadas que provocam muita 
coceira. Geralmente, aparecem na superfície interna dos cotovelos, nos pulsos nos 
tornozelos e nas bochechas entre 2 e 6 meses de idade.

Epiderme: porção do epitélio que reveste os organismos, tanto externa quanto 
internamente. 

Eritema: é o nome dado à coloração avermelhada da pele ocasionada por vasodilatação 
capilar, sendo um sinal típico da inflamação. Ao pressionar a superfície afetada com uma 
lâmina de vidro (manobra denominada vitroscopia), deve desaparecer, reaparecendo ao 
cessar a pressão. Pode ser causada por infecção, massagem da pele, tratamentos elétricos, 
alergias, exercício intenso e radiação (queimaduras solares). 

Estrato: ou camada córnea da pele é uma espécie de "tinta" que nos protege contra várias 
agressões: excesso de luz, umidade, calor, lesões físicas, etc. A camada córnea é 
constituída basicamente de células mortas, aderidas à camada mediana através do colágeno 
e elastina. Nela ficam retidos os detritos como poluição e sujeira. Por isso recomenda-se 
fazer uma esfoliação uma vez ao mês, tanto para tirar estes detritos como para retirar o 
excesso de células mortas. 

Eumelanina: são os pigmentos que vão do castanho ao negro em forma de bastonete que 
se formam a partir da promelanina, mediante o processo de oxidação. 

Folículo piloso: o folículo piloso é um invaginação da epiderme, que se apresenta com 
uma dilatação terminal, o bulbo piloso, quando o pêlo está na fase de crescimento. Quando 
o pêlo está na fase de repouso o bulbo piloso não é observado. No centro do bulbo piloso 
está a papila dérmica. As células que recobrem a papila formam a raiz do pêlo, de onde 
emerge o eixo do pêlo. 

Funções Sensoriais: permitem sentir a temperatura, a vibração, a pressão e os estímulos 
nocivos. 

Fotoalergia: é uma reação imunológica, que assemelha-se a uma alergia de contato e 
requer uma exposição prévia da pessoa ao produto. As reações de fotossensibilidade 
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envolvem principalmente as áreas do corpo expostas à luz ultravioleta (UV), tais como o 
rosto, os braços, o dorso das mãos e a parte da frente do pescoço. Para minimizar as 
reações é preciso fazer uso dos protetores solares. 

Fotobiologia: é o ramo da biologia que estuda os efeitos da energia radiante (luz) sobre os 
seres vivos. 

Fotoenvelhecimento: existem dois tipos de envelhecimento da pele, o envelhecimento 
cronológico (ao passar dos anos) e o fotoenvelhecimento (causadas por exposições solares 
contínuas e prolongadas). O efeito do sol na pele é cumulativo, levando a um espessamento 
da camada mais superficial da pele e perda da elasticidade da mesma, desencadeando o 
aparecimento de rugas, manchas claras e escuras, pele seca e grossa, e feridas que não 
cicatrizam (que podem ser o início de um câncer da pele). 

Fotoquimioterapia: o princípio deste método é introduzir no organismo do paciente um 
composto chamado fotossensibilizador, que absorve a luz na região visível e que seja não 
ativo no seu estado fundamental, e em seguida iluminar a região do corpo a ser tratada com 
luz visível formando um estado ativo deste fotossensibilizador induzido assim a morte do 
tecido iluminado. Uma grande vantagem é que separadamente, nem o fotossensiblizador 
nem a luz visível produzem efeitos nocivos para o paciente, e funcionam somente quando 
atuam juntos na região do corpo a ser tratado evitando assim os efeitos colaterais graves 
para o organismo. 

Fotossensibilidade: é a resposta anormal da pele quando ela entra em contato com uma 
substância e recebe uma irradiação (que pode ser do sol ou de qualquer outra fonte de luz). 
As reações podem ser de fototoxicidade e de fotoalergia. 

Genodermatoses: doenças hereditárias causadas por predisposição genética.

Glândulas sebáceas: as glândulas sebáceas produzem a oleosidade ou o sebo da pele. 
Mais numerosas e maiores na face, couro cabeludo e porção superior do tronco, não 
existem nas palmas das mãos e plantas dos pés. Estas glândulas eliminam sua secreção no 
folículo pilo-sebácea. 

Glândulas sudoríparas: as glândulas sudoríparas são encontradas em toda a pele, com 
exceção de certas regiões como a glande. São glândulas tubulosas simples. Seu ducto é 
mais estreito que a sua porção secretora e não é ramificado. A porção secretora localiza-se 
na derme. O suor secretado pelas glândulas é uma solução extremamente diluída, que 
contém algumas proteínas que são secretadas por um tipo de células. Há também sódio, 
potássio, cloreto, uréia, amônia e ácido úrico, produtos da secreção de outro tipo de 
células. Ao atingir a superfície da pele o suor evapora-se provocando a queda da 
temperatura. Alguns produtos de secreção são eliminados através do suor. Além deste tipo 
de glândula sudorípara há, nas axilas, na região perianal e pubiana e na auréola mamaria 
glândulas sudoríparas apócrinas. São glândulas maiores e com a região secretora dilatada e 
localizada na hipoderme. Seu ducto é igual aos das outras glândulas, mas desembocam 
num folículo piloso. A secreção dessas glândulas é ligeiramente viscosa e sem cheiro, mas 
adquire um odor desagradável e característico pela ação das bactérias da pele. Na mulher, 
as glândulas axilares modificam-se durante o ciclo menstrual. Admite-se que as glândulas 
do cerúmen do ouvido sejam glândulas sudoríparas modificadas. 

Hipoderme: a hipoderme, também chamada de tecido celular subcutâneo, a porção mais 
profunda da pele é composta por feixes de tecido conjuntivo que envolve células 
gordurosas (adipócitos) e formam lobos de gordura. Sua estrutura fornece proteção contra 
traumas físicos, além de ser um depósito de calorias. 
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Histopatologia: é o estudo dos tecidos como meio de diagnóstico de uma doença.  

Infravermelha: radiação infravermelha é a radiação eletromagnética com comprimento de 
onda superior ao da radiação visível e inferior ao das microondas. Os raios infravermelhos 
aparecem no espectro pouco além do limite da luz vermelha visível. São usados para obter 
imagens de objetos distantes, como na astronomia ou no sensoriamento remoto da terra, 
por não serem dispersados pela neblina na atmosfera. 

Interferon-alfa: é uma proteína produzida naturalmente pelo nosso organismo para 
incrementar nosso sistema imunológico e regular outras funções das células. A maior parte 
das formas de Interferon Alfa permanecem em nosso organismo por apenas um dia porém 
elas podem ser modificadas para que permaneçam por maior.  

Imunopatologia: é o ramo da medicina que lida com as reações imunes associadas a 
doenças. 

Leucodermia Solar: são sardinhas brancas que atingem braços e pernas principalmente e 
são causadas pela exposição solar repetitiva ao longo de muitos anos. O sol tem efeito 
cumulativo sobre a pele que mancha com o tempo. 

Lesões: alteração estrutural ou funcional devida à doença. Comumente o emprego do 
termo é restrito as alterações morfológicas. 

Linfonodos: é um gânglio linfático, órgão responsável pela barreira entre as bactérias e 
células neoplásicas que migram pelo sistema linfático. 

Maligno: que ameaça saúde ou a vida. 

Melanócito: melanócito é a célula responsável pela fabricação do pigmento (melanina). 

Melanina: a melanina é um pigmento natural produzido por células especiais chamadas de 
melanócitos. Ela é a principal responsável pela cor da pele e dos cabelos, por isto existem 
pessoas negras, morenas claras e escuras, brancas, etc. Chamamos estas cores de tom de 
pele. Além do tom da pele, existe o sub-tom, que é definido pela melanina predominante 
na cor.  

Melanoma: tumor maligno da pele, pigmentada devido à proliferação dos melanócitos. 
Está muito relacionado à exposição solar. Neoplasia maligna, derivada de células capazes 
de formar melanoma, que pode ocorrer na pele de qualquer parte do corpo, no olho, ou 
raramente, nas mucosas dos genitais, ânus, cavidade oral ou outros locais; ocorre 
principalmente em adultos e pode originar-se de um nevo pigmentado ou lentigo maligno. 
Nas fases precoces, as formas cutâneas se caracterizam pela proliferação de células na 
junção-epidérmica que logo invadem amplamente o tecido adjacente. As células variam em 
quantidade e pigmentação do cistoplasma; os núcleos são relativamente grandes e com 
freqüência de forma bizarra, com proeminentes nucléolos acidófilos; as figuras mióticas 
tendem a ser numerosas. Os melanomas metastatizam freqüentemente de forma ampla, e os 
linfonodos regionais, fígado, pulmões e cérebro são provavelmente comprometidos. 

Melanose Solar: mancha que aparece depois dos 40 anos de idade. 

Metástase: é a formação de uma nova lesão tumoral a partir da primeira, mas sem 
continuidade entre as duas. Isso implica que as células neoplásicas se desprendem do 
tumor primário caminham através do interstício, ganham uma via de disseminação, são 
levadas para um local distante e lá formam uma nova colônia neoplásica. 

Micologia: é a ciência que estuda os fungos. 
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Neoplasias: formações de tumores ou neoplasmas. Qualquer crescimento anormal no 
corpo humano. Conforme suas características clínicas e microscópicas, as neoplasias são 
divididas em dois grupos: neoplasias malignas e neoplasias benignas. Somente as 
neoplasias malignas são chamadas de câncer. 

Nevo: um tipo de hamartoma que representa uma malformação estável circunscrita da pele 
e ocasionalmente da mucosa oral, que não é devida a causas externas e, portanto é 
presumida de origem hereditária. O excesso (ou a deficiência) de tecido pode envolver 
elementos epidérmicos, de tecido conjuntivo, anexiais, nervoso ou vascular. 

Nevos atípicos: são tumores cutâneos escuros, achatados ou elevados, mas maiores que os 
nevos comuns (diâmetro maior que 1,5 cm) e não são necessariamente redondos. A sua cor 
varia do brônzeo ao castanho escuro, freqüentemente sobre um fundo rosado. Alguns 
indivíduos apresentam mais de 100 nevos atípicos e novos continuam a surgir mesmo após 
a meia-idade. Os nevos atípicos podem ocorrem em qualquer local do corpo, embora sejam 
mais comuns em áreas cobertas (p.ex., nádegas, mamas e couro cabeludo), uma 
distribuição consideravelmente diferente da dos nevos comuns. A tendência a apresentar 
nevos atípicos é hereditária, embora alguns indivíduos sem história familiar possam 
apresentá-los. Um indivíduo com nevos atípicos e com dois ou mais familiares que 
apresentaram muitos nevos atípicos e melanoma (síndrome do nevo displásico) apresenta 
um alto risco de desenvolver um melanoma maligno. 

Nevo displásico: que tem como característica lesões cuja coloração não é uniforme e pode 
variar do róseo ao negro, o tamanho é maior, as bordas são irregulares e a pigmentação 
também. Alguns adquirem o aspecto de "ovo frito" com uma parte central mais escura e 
elevada. 

Nevo congênito: existe uma forma de nevo melanocítico chamada de nevo melanocítico 
congênito que, em alguns casos, pode ser de grande dimensão, formando uma mancha 
elevada, rugosa, de coloração marrom ou negra e, geralmente, recoberta por pêlos. Quando 
atingem áreas muito extensas do corpo recebem a denominação de nevo congênito gigante. 

Orifícios Sudoríparos: também conhecidos como os poros cutâneos são os orifícios 
externos dos canais excretores das glândulas sudoríparas. 

Ozônio: forma do oxigênio em que a molécula está formada por três átomos (O3). Nas 
partes superiores da estratosfera e, em menor medida, nas baixas camadas da mesosfera, 
em alturas compreendidas entre 20 e 35.000 metros (estendendo-se para além dos 50.000 
metros), os raios ultravioletas da radiação solar produzem ozônio, agindo sobre a molécula 
ordinária do oxigênio. Embora a concentração de ozônio seja sempre pequena, realiza duas 
funções importantes, pois evita que cheguem à terra altas doses de raios ultravioletas (letais 
para os seres vivos) e faz papel importante no seu equilíbrio térmico. 

Ozônio estratosférico: o ozônio estratosférico é o componente-chave na absorção da 
radiação ultravioleta, protegendo a vida contra os efeitos nocivos desta radiação. O ozônio 
é criado e destruído a partir de uma série de reações complexas que envolvem a luz. Ele é 
também um gás de efeito estufa, por absorver a radiação infravermelha que é liberada pela 
terra. O ozônio troposférico pode ser obtido através do deslocamento do ozônio 
estratosférico em quantidades limitadas, mas ele é principalmente produzido por reações 
fotoquímicas complexas associadas à emissão de gases pelo homem, freqüentemente em 
cima de grandes cidades. Esses gases podem ser o monóxido de carbono, metano e o óxido 
nitroso. 
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Perfusão do membro: a perfusão isolada de órgãos ou de membros, também denominada 
perfusão regional, consiste em um conjunto de técnicas que permitem controlar a 
circulação de um órgão ou de um membro, independente da circulação do restante do 
organismo. O sangue para a infusão arterial é oxigenado em um oxigenador, enquanto uma 
bomba propulsora é utilizada para circular o sangue através do leito vascular do órgão ou 
da extremidade. O equipamento, constituído de bombas propulsoras, oxigenadores e 
circuitos são os mesmos utilizados na circulação extracorpórea convencional. 

Pigmentação: formação e acumulação (normal ou patológica) de pigmentos nos tecidos. 

Pigmento: substância corada, qualquer que seja a sua origem, estrutura e natureza. Entre 
os pigmentos orgânicos figuram a hemoglobina, a eritropsina, os pigmentos biliares, a 
siderofilina, a ceruleoplasmina, a melanina. 

Prognóstico: predição da provável evolução e do desfecho de uma moléstia, lesão ou 
anomalia do desenvolvimento de uma paciente. 

Propriocepção: é a capacidade neurológica de perceber a posição espacial das estruturas 
do corpo sem auxílio dos outros órgãos sensitivos. Esta capacidade é perdida ou 
comprometida em algumas doenças neurológicas, entre elas o derrame (AVC). É a 
sensibilidade própria aos ossos, músculos, tendões e articulações e que fornece 
informações sobre a estática, o equilíbrio, o deslocamento do corpo no espaço etc. 

Queratinócitos: são células diferenciadas do tecido epitelial (pele) e invaginações da 
epiderme para a derme (como os cabelos e unhas) de animais terrestres responsáveis pela 
síntese da queratina. São as células mais presentes na epiderme (representa 80% das 
células epidérmicas). Os queratinócitos formam as quatro camadas da epiderme: camada 
basal, camada espinosa, camada granulosa e camada córnea. A camada basal é a mais 
profunda e é constituída por uma só camada de células cúbicas que se dispõem por cima da 
união dermo-epidérmica. A camada espinosa de Malphigui é constituída por múltiplas 
fileiras de queratinócito, de citoplasma eosinófilo, aplanados e unidos entre si por pontes 
intercelulares. 

Queimadura solar: a queimadura solar é uma resposta inflamatória da pele em função da 
agressão sofrida pela exposição à radiação. a maior parte das queimaduras são de primeiro 
grau, quando a pele fica vermelha, quente ao toque e dolorida. 

Quimioterapia: usado com doenças para o seu tratamento com drogas, produtos químicos 
e antibióticos. Para dietoterapia e radioterapia usar qualificadores específicos. 

Radiação solar: a radiação solar chega em todos os comprimentos de onda ou freqüências, 
mas principalmente entre 200 e 3000 nanometros (ou 0,2-3 mícrons). O máximo de 
emissão se verifica no comprimento de onda de 0,48 mícrons. 

Radiação ultravioleta: a radiação ultravioleta é uma parte do espectro solar, e pode ser 
separada em três partes: a radiação uv-a, que se estende desde 320 a 400 nanômetros (nm); 
a radiação uv-b, que vai de 280-320 nm; e a radiação uv-c, que vai de 280 a comprimentos 
de onda ainda menores. O uv-c é totalmente absorvido na atmosfera terrestre, e por isto 
não é de maior importância para medidas feitas da superfície da terra. 

Radioterapia: é um método capaz de destruir células tumorais, empregando feixe de 
radiações ionizantes. Uma dose pré-calculada de radiação é aplicada, em um determinado 
tempo, a um volume de tecido que engloba o tumor, buscando erradicar todas as células 
tumorais, com o menor dano possível às células normais circunvizinhas, à custa das quais 
se fará a regeneração da área irradiada. 
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Sardas ou Efélides: são manchas pequenas que parecem um ponto. Por isso, são chamadas 
de manchas puntiformes pelos médicos. Nestes pontos, tem-se um aumento da quantidade 
de melanina.  

Síntese da melanina: a pigmentação da pele depende da quantidade de melanina, o 
pigmento que dá cor à pele. Esta quantidade é determinada por herança genética. A síntese 
de melanina é teoricamente explicada pela presença de uma enzima - tirosinase - 
concentrada no aparelho de golgi dos melanócitos. O pigmento é originado a partir da 
polimerização do aminoácido tirosina por intermédio da ação da tirosinase, a qual passa de 
aminoácido incolor a um pigmento castanho. A tirosina polimerizada deposita-se em 
vesículas denominadas de melanossomas, os quais caminham pelos prolongamentos 
citoplasmáticos dos melanócitos, onde são fagocitados pelos queratinócitos e se 
concentram na camada de queratina. 

Terapia Biológica: são compostos que age em mediadores e fenômenos naturais e 
fisiológicos. Esta terapia nas doenças inflamatórias intestinais (DII) objetiva promover um 
bloqueio seletivo de mediadores inflamatórios (imunidade adquirida), bem como do 
aumento da imunidade inata. 

Terminações Nervosas Livres: terminações nervosas sensíveis aos estímulos mecânicos, 
térmicos e especialmente aos dolorosos. Não formam corpúsculos. É importante frisar que 
a dor que sentimos é sempre igual podendo variar apenas em intensidade, logo, a dor que 
sentimos ao quebrar um braço é igual à dor que sentimos quando recebemos um beliscão 
variando apenas na intensidade.  

Tumor: massa circunscrita de tecido novo sem função fisiológica, que resulta da 
proliferação anormal das células, isto é, qualquer massa anormal, resultante da 
multiplicação celular excessiva. 

Tumor Benigno: tem um comportamento mais organizado e não é capaz de invadir 
tecidos ou originar metástases (células de câncer que saem do seu local de origem e vão 
para outras partes do corpo). 

Tumor Maligno: é aquele que se divide de forma caótica, rápida e invade outros tecidos. 
Ele pode gerar as conhecidas metástases, que são “focos” de câncer distante da região do 
corpo na qual ele começou. Dependendo do tipo de células malignas que crescem, o tumor 
recebe o nome diferente: carcinoma, adenocarcinoma, melanoma e etc. 

Ultravioleta: a radiação ultravioleta é um tipo de radiação eletromagnética invisível ao 
olho humano, com comprimentos de onda menores que a da luz visível e mais longo que 
os dos raios x. A radiação ultravioleta natural é produzida principalmente pelo sol, mas 
nem todos os comprimentos de onda chegam à superfície terrestre. Partes deles, 
principalmente os mais nocivos aos seres vivos, são interceptadas pela alta atmosfera, 
notadamente pela camada de ozônio. 

Videodermatoscopia: processo que permite total visualização da epiderme devido à super 
ampliação de imagens. É que são feitos diagnósticos precisos com amplos benefícios para 
o paciente. 

Videodermatoscópio: é uma caneta ótica com uma microcâmera de alta definição, capaz 
de ampliar uma imagem com qualidade microscópica. Utilizado por dermatologistas em 
clínicas e hospitais, o aparelho pode ser acoplado em monitores (TV/PC) para fazer uma 
análise demonstrativa da pele. 
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Xeroderma Pigmentosum: (XP) é uma síndrome rara caracterizada principalmente pela 
alta susceptibilidade a câncer de pele e extrema sensibilidade à luz solar. Os portadores de 
XP não conseguem corrigir os danos na molécula de DNA causados pela luz ultravioleta 
presente na luz solar. Estas lesões podem acarretar na morte das células ou gerar mutações, 
que se acumulam no material genético do paciente e podem levar a formação de câncer nas 
regiões da pele expostas a luz solar. 
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FFeerrrraammeennttaa DDeesseennvvoollvviiddaa

A.1 Utilização da Ferramenta Desenvolvida 

 A Figura 1 ilustra os principais botões da interface da ferramenta desenvolvida.  

  

  

Figura 1 – Interface da ferramenta desenvolvida.
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A implementação da ferramenta de reconhecimento das lesões da pele foi 

desenvolvida com a linguagem de programação Matlab 7.0. A vantagem de sua utilização 

se faz devido a uma quantidade de funções pré-definidas bastante usadas em 

processamento digital de imagens. A interface do programa foi criada com o intuito de 

tornar o processo automático na classificação das lesões. A ferramenta é simples e de fácil 

manuseio. A ferramenta é composta por botões que permitem modificar alguns parâmetros 

e realiza as operações básicas necessárias para a identificação que são: o pré-

processamento, extração das características (cor, forma e textura), treinamento e 

classificação das imagens de lesões da pele. A ferramenta permite também a visualização 

dos resultados de cada etapa realizada. 

O modelo criado foi chamado de Sistema de Análise de Câncer de Pele – SACP. Os 

botões de comandos são descritos abaixo: 

1 – Botões de Inicialização ilustrados na Figura 2. 

• Abrir Imagem – permite abrir a imagem a ser trabalhada. 

• Limpa Tela – exclui todo processo realizado apresentado na área de trabalho. 

Figura 2 – Botões de Inicialização da ferramenta. 

2 – Botões de seleção do tipo de câncer de pele. Durante a etapa de treinamento da rede o 

tipo de câncer é selecionado (Figura 3). 

Figura 3 – Seleção do tipo de câncer da pele. 

3 – Botões de modelos de cores da imagem (Figura 4). Os modelos utilizados nos 

experimentos foram o RGB e o HSI. A ferramenta possibilita a utilização da imagem 

completa como também permite trabalhar em apenas uma das bandas de cores dos 

modelos. 
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Figura 4 – Seleção do modelo de cores. 

4 – Botões do pré-processamento da imagem (Figura 5). Etapa onde é realizado todo o 

tratamento da imagem para o processo de extração das características.  

• Botão da Transformada de Hottelin (TH) – executa a função da TH que é uma 

técnica que tem como objetivo obter uma transformação que descorrelacione as 

variáveis do processo mudando cada pixel para uma nova base. Isto é, levando a 

imagem transformada para um novo espaço de cores. Durante a fase de tratamento 

da imagem usando a TH algumas imagens apresentaram ruído depois da utilização 

do algoritmo, dessa forma não permitindo uma análise correta na extração dos 

descritores. 

• Botão k-means – executa a função do algoritmo k-means que realiza a segmentação 

da imagem separando a lesão da região da pele. 

• Botão Morfologia Matemática – executa a função das operações morfológicas 

abertura e fechamento, que tem como objetivo eliminar orifícios na lesão, ocorridos 

durante a etapa da segmentação realizada pelo algoritmo k-means. 

• Botão Filtro da Mediana – executa a função da mediana que tem como objetivo 

eliminar ruído da borda da lesão. 

• Botão Elimina Ruído – executa a função que tem como objetivo excluir algum 

ruído não eliminado pelo botão da mediana. 

• Botão Lesão Segmentada – executa o processo de segmentação automática. 
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Figura 5 – Etapa de tratamento da imagem. 

5 – Etapa da Extração dos Descritores (Figura 6). Esta fase é divida em 3 partes: análise de 

forma, análise de cor e análise de textura.  

5.1 – Análises de Forma  

• Botão Contorno – executa a função do algoritmo de detecção do 

contorno. 

• Botão Limpa Arq. Forma – apaga todos os atributos de forma existente 

no vetor dos descritores. 

5.2 – Análises de Cor  

• Botão k-means Cor Imagem – extrai os descritores de cor com a 

influência da pele. 

• Botão k-means Cor Lesão – extrai os descritores de cor sem a influência 

da pele. 

• Botão Vetor Cor RGB – gera gráfico RGB dos pontos da cor com base 

nos cálculos estatísticos da imagem completa e outra somente com as 

cores da lesão. 

• Botão Cor RGB Estatística – gera os parâmetros estatísticos variância, 

desvio padrão, média, e mediana da imagem completa como também 

somente da lesão. 
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• Botão Gráfico Cor RGB Estatística – gera gráfico RGB dos pontos da 

cor com base nos cálculos estatísticos para as classes. 

• Botão Histograma – gera histograma da imagem. 

• Botão Plota Cor – gera um gráfico com as três componentes RGB. 

• Botão Limpa Arq. Cor - apaga todos os atributos de cor existente no 

vetor dos descritores. 

5.3 – Análises de Textura  

• Botão Wavelet – executa a função do algoritmo de detecção de atributos 

de textura usando a Transformada Wavelet Piramidal. 

• Botão Wavelet Packet – executa a função do algoritmo de atributos de 

textura usando Transformada Wavelet Packet. 

• Botão Wavelet Packet Assinatura – executa a função Transformada 

Wavelet Packet Assinatura extraindo atributos de textura com os canais 

de freqüência dominante. 

• Botão Limpa Arq. Textura - apaga todos os atributos de textura 

existentes no vetor dos descritores. 

Figura 6 – Etapa da extração dos descritores: em (a) extração das características de forma, (b) extração das 

características de cor e (c) extração das características de textura.  

  

(a) (b) (c) 
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6 – Etapa da Formação dos Vetores de Características (Figura 7).  

• Botão Grava Descritores – grava os descritores gerados na etapa de 

extração de características em um arquivo com todos os vetores. 

• Botão Limpa Descritores – exclui o arquivo dos descritores existente. 

Figura 7 – Botões da formação dos vetores de características de cor, forma e textura.  

7 – Etapa de Seleção dos Vetores dos Descritores (Figura 8).  

• Botão Descritor Treino – seleciona quais os vetores de características 

fará parte do treinamento e da validação. 

• Botão Limpa Arq. Descritor – exclui o arquivo dos descritores 

selecionados para o treinamento e validação. 

Figura 8 – Botões de seleção dos vetores de características para o treinamento e validação. 

8 – Etapa de Classificação (Figura 9).  

• Botão Treinamento – abre a caixa de diálogo para escolha dos 

descritores ou união dos descritores. Os parâmetros da rede como taxa 

de aprendizado, número de vetores suporte utilizados, são analisadas 

nesta fase, ilustrado na Figura 9(b). 

• Botão Validação – valida as máquinas com os descritores selecionados. 

• Botão Teste Validação – realiza o teste de validação entre as máquinas, 

caso ocorra inconsistência em suas respostas. 

• Botão Matriz de Confusão – avalia o desempenho do classificador a 

partir de um conjunto de validação. 
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Figura 9 – Etapa de Classificação: (a) Treinamento, validação e classificação, e (b) Janela para escolhas dos 

descritores. 

9 – Campo de Visualização (Figura 10).  

• Área de visualização da imagem trabalhada, apresentada na Figura 10 

(a). 

• Área de visualização dos processos realizados, ilustrado na Figura 10 

(b). 

Figura 10 – Área de visualização: (a) Imagem original, e (b) Resultado dos processos realizados.

(a) 

(b) 

(a) (b) 




