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RESUMO 

 

 O aumento da população mundial, com proporção maior de idosos, acarreta o 

aumento do número de indivíduos com perda visual, sendo a catarata uma das maiores 

causas de cegueira no mundo. A catarata é uma patologia dos olhos que consiste na 

opacidade parcial ou total do cristalino (lente natural do olho) ou de sua cápsula. Pode 

ser desencadeada por vários fatores, como traumatismo, idade, diabetes mellitus, uso de 

medicamentos, entre outros. Sabe-se que o atendimento por oftalmologistas no Brasil 

nas áreas rurais e mais pobres é inferior ao necessário e muitos pacientes com doenças 

tratáveis como a catarata ficam sem diagnóstico e, consequentemente, sem tratamento.  

Neste contexto, esse projeto apresenta o desenvolvimento do OPTICA, um sistema de 

teleoftalmologia que utiliza smartphones para detecção de urgências oftalmológicas, 

disponibilizando um auxílio ao diagnóstico à catarata utilizando sistemas especialistas e 

técnicas de processamento de imagens. As imagens são capturadas por um celular e, 

juntamente, com um questionário com informações do paciente são transmitidos de 

forma segura via plataforma SANA Mobile para uma central online de laudos que 

dispõem de um sistema inteligente de auxilio ao diagnóstico à catarata e de médicos 

oftalmologistas que analisam as informações e emitem o laudo do paciente. Desta 

forma, o OPTICA permite levar atendimento oftalmológico à população mais pobre e 

menos favorecida, melhorando a triagem de pacientes graves e aumentando o acesso ao 

diagnóstico e tratamento.  

 

 

Palavras-chaves: teleoftalmologia, smartphones, catarata, processamento digital de 

imagens, sistemas inteligentes.  

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The increasing in world population, with higher proportion of elderly, leads to 

an increase in the number of individuals with vision loss and cataracts are one of the 

leading causes of blindness worldwide. Cataract is an eye disease that is the partial or 

total opacity of the crystalline lens (natural lens of the eye) or its capsule. It can be 

triggered by several factors such as trauma, age, diabetes mellitus, and medications, 

among others. It is known that the attendance by ophthalmologists in rural and poor 

areas in Brazil is less than needed and many patients with treatable diseases such as 

cataracts are undiagnosed and therefore untreated.  In this context, this project presents 

the development of OPTICA, a system of teleophthalmology using smartphones for 

ophthalmic emergencies detection, providing a diagnostic aid for cataract using 

specialists systems and image processing techniques. The images are captured by a 

cellphone camera and along with a questionnaire filled with patient information are 

transmitted securely via the platform Mobile SANA to a online server that has an 

intelligent system available to assist in the diagnosis of cataract and provides 

ophthalmologists who analyze the information and write back the patient’s report.  

Thus, the OPTICA provides eye care to the poorest and least favored population, 

improving the screening of critically ill patients and increasing access to diagnosis and 

treatment. 

 

 

Key-words: Teleophthalmology, smartphones, cataract, digital image processing, 

intelligent systems.   
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CAPÍTULO	  1	  

INTRODUÇÃO	  

 

A perda visual representa consequências adversas para o indivíduo e à 

sociedade. O aumento da população mundial, com proporção maior de idosos, acarreta 

o aumento do número de pessoas com perda visual, sendo a catarata uma das maiores 

causa de cegueira no mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 

2001, 20 milhões de pessoas sofriam de cegueira parcial (visão subnormal1) causada por 

catarata. A previsão é de que esse número esteja em 40 milhões em 2020. (OMS, 2001)  

De acordo com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), no Brasil, 70% das 

pessoas com mais de 60 anos têm essa doença. A cegueira no Brasil atinge 1,5 milhão 

de pessoas das quais cerca de 60% são evitáveis e 20% são recuperáveis e uma parcela 

grande da população atinge a cegueira parcial ou total por falta de assistência, 

informação e tratamento (CBO, 2010). 

O Brasil conta com 17.740 especialistas de oftalmologia no país, uma média de 

um profissional para cada 10.724 habitantes. A recomendação estabelecida pela OMS 

para a América Latina é de um oftalmologista para cada 35 mil habitantes. Mesmo o 

país dispondo de uma quantidade de oftalmologistas superior ao indicado pela OMS, o 

local de atendimento desses profissionais ainda é bastante restrito, fazendo com que as 

áreas rurais e mais pobres sofram de uma carência de profissionais, exames, e aparelhos 

oftalmológicos (CBO, 2010). 

 A catarata é uma patologia dos olhos que consiste na opacidade parcial ou total 

do cristalino ou de sua cápsula. Pode ser desencadeada por vários fatores, como 

traumatismo, idade, diabetes mellitus, uveítes, uso de medicamentos, etc. Tipicamente 

apresenta-se como embaçamento visual progressivo que pode levar à cegueira ou visão 

subnormal.  

 Atualmente, uma das técnicas cirúrgicas mais modernas para o tratamento da 

catarata consiste na remoção do cristalino por microfragmentação e aspiração do núcleo, 

                                                
1 Visão subnormal: acuidade visual < 20/70 ou maior ou igual a 20/400) e cegueira (acuidade visual 
menor que 20/400). 
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em um processo chamado facoemulsificação, e posterior implante de uma lente 

intraocular. 

 A evolução da técnica permite, hoje, incisões muito pequenas, entre 2 e 3 

milímetros, o que dispensa a necessidade de sutura e possibilita que o paciente seja 

submetido à cirurgia de catarata com anestesia tópica (apenas colírios), saindo da sala 

de cirurgia já enxergando, com uma visão bem próxima da visão esperada, a qual 

costuma ocorrer em cerca de um mês após a cirurgia. 

 É uma patologia altamente tratável, mas existem milhares de pessoas que 

chegam à cegueira parcial ou total, por falta de um diagnóstico, principalmente no  

interior do país e em regiões economicamente menos privilegiadas (CBO, 2010). 

Vários trabalhos vêm abordando técnicas para a detecção de doenças oculares e 

em reconhecimento de padrões (seção 1.3). Alguns algoritmos exigem uma 

complexidade computacional alta, não sendo adequados para serem embarcados em 

tecnologia móvel, além do processamento de imagem que sempre requer um 

processamento e codificação sem perdas na área médica. Há alguns trabalhos na 

literatura relacionados com o diagnóstico da catarata, porém, a maioria dos estudos só 

são viáveis se implementados em condições onde há oftalmologistas suficiente e boas 

condições de infraestrutura de saúde.  

 Desta forma, esse projeto apresenta o desenvolvimento do OPTICA, um sistema 

de teleoftalmologia que utiliza smartphones no auxílio ao diagnóstico à catarata, 

utilizando sistemas inteligentes e técnicas de processamento de imagens, permitindo, 

assim, levar atendimento oftalmológico à população mais pobre e menos favorecida, 

que não tem acesso a médicos especialistas,  otimizando a triagem de pacientes graves e 

aumentando o acesso ao diagnóstico e tratamento.    

 O desenvolvimento de um projeto de telediagnóstico para o pré-diagnóstico da 

catarata e outras doenças oculares, focadas, especialmente, para áreas rurais, trará uma 

grande contribuição na área da saúde, beneficiando a sociedade em geral. Com o 

sistema será possível diagnosticar problemas da visão a distância sem a necessidade de 

um oftalmologista no local, tendo em vista que o equipamento poderá ser utilizado por 

qualquer agente de saúde, pois através da internet móvel no celular, envia as 

informações para uma central de laudos online que será acessada por um médico 

especialista para, então, fornecer o diagnóstico final.  Isso permite que uma maior 

parcela da população possa receber o tratamento a tempo.  
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 Este contexto enfatiza o caráter multidisciplinar do tema, que envolve áreas de 

engenharia  biomédica, engenharia de computação, ciência da computação, física óptica, 

medicina, matemática e estatística. 

1.1 Objetivos  

1.1.1 Objetivo geral  

 O presente trabalho tem como objetivo principal o desenvolvimento de um 

sistema de teleoftalmologia para pré-diagnóstico de catarata utilizando técnicas de 

processamento de imagens e de sistemas inteligentes. 

 O principal objetivo, e maior contribuição desse trabalho, é o desenvolvimento 

do sistema especialista, no qual consegue transcrever para o computador a forma que o 

médico analisa a suspeita de catarata ao olhar a foto do olho do paciente.  

1.1.2 Objetivos específicos 

  Os objetivos específicos estão divididos em três partes: sistema móvel de 

aquisição e transmissão dos dados, sistema especialista responsável pela análise das 

imagens e pré-diagnóstico da catarata e o sistema de diagnóstico web, responsável por 

mostrar as informações do servidor em uma plataforma de laudos para acesso dos 

oftalmologistas.  

i. Sistema Móvel:  

 

a. Desenvolvimento do sistema de aquisição de imagens via celular; 

b. Captura das imagens através do celular e criação de um banco de dados 

contendo as imagens de olhos com catarata, sem catarata, com a pupila dilatada e sem 

a pupila dilatada;  

c. Desenvolvimento de um questionário, na plataforma SANA Mobile, com 

perguntas e fotos relacionadas ao paciente; 

d. Transmissão das informações do questionário para o servidor OpenMRS.  
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ii. Sistema Inteligente:  

a. Classificação e análise das imagens do banco de dados utilizando técnicas de 

processamento de imagens e sistemas inteligentes para fornecer um pré-diagnóstico 

de catarata;  

b. A elaboração de um sistema especialista que consiga extrair e replicar as 

técnicas utilizadas por um médico oftalmologista ao diagnosticar a catarata; 

c. Aplicar os algoritmos desenvolvidos no banco de dados com imagens contendo 

olhos com a pupila dilatada e também sem a pupila dilatada e comparar o diagnóstico 

fornecido.  

iii. Sistema de diagnóstico web:  

a. Adaptação da plataforma OpenMRS para o OPTICA, permitindo o acesso dos 

médicos com objetivo de análise dos dados e emissão de diagnósticos.  

 

  É importante ressaltar a contribuição do trabalho, além da parte técnica 

desenvolvida. O objetivo é não somente utilizar técnicas de computação para um auxílio 

no diagnóstico da catarata, mas também, através do sistema especialista transcrever o 

pensamento do médico para um algoritmo de pré-diagnóstico. Com isso, pode-se ir 

além do diagnóstico da catarata e abrir portas para inúmeros trabalhos e testes futuros.  

1.2 Motivação 

 Os custos globais diretos com a cegueira são estimados em 25 bilhões de dólares, 

se considerados os custos indiretos este valor dobraria. No âmbito socioeconômico 

constitui um elevado ônus para a comunidade e o país, já que interfere na integração e 

participação comunitárias das pessoas afetadas, representando, também, uma limitação 

da produtividade e da capacidade de trabalho. Além disso, os gastos com programas de 

reabilitação e educação dos deficientes visuais são maiores que aqueles necessários à 

prevenção. 

 Ao mesmo tempo em que a  catarata é uma das maiores causas de cegueira do 

mundo, é também uma doença que  quando diagnosticada tem alta possibilidade de 

cura. Porém, uma grande parte da população permanece sem diagnóstico por não ter 

acesso a um médico especialista. Nesse cenário, a motivação do OPTICA se enquadra, 
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também, em levar atendimento médico especializado para áreas remotas, que, 

atualmente, sofrem com a falta de médicos, tratamento e acompanhamento adequado.  

 É notório que os sistemas de informação na área hospitalar são muito 

dispendiosos e de difícil aquisição para instituições públicas.  Assim, além de 

possibilitar importantes impactos de natureza científica e tecnológica, este projeto 

contribuirá para atender uma demanda por soluções inovadoras de software exigidas na 

área de telemedicina, ajudando e facilitando a vida da população, principalmente quanto 

à prevenção de doenças oculares graves e cegueira.   

1.3 Estado da arte 

O presente trabalho é multidisciplinar, ou seja, envolve a área médica, mais 

especificamente, de diagnóstico, a área de aplicações móveis, e a área de processamento 

de imagens e sistemas inteligentes. Essa seção apresenta os principais trabalhos 

encontrados em cada área de conhecimento que possuem relação com o trabalho 

desenvolvido.  

1.3.1 Telemedicina  

Supriyanti et al (SUPRIYANTI R., et al., 2012) desenvolveram um sistema de 

teleoftalmologia para áreas rurais na Indonésia.  Primeiramente, os pacientes em áreas 

rurais são fotografados, usando uma câmera digital, por não especialistas, depois essas  

imagens são analisadas pelo sistema de triagem de catarata para classificar entre as 

condições graves e não graves. Pacientes com condições não graves são capazes de ir 

para casa imediatamente, enquanto os pacientes com doenças graves exigem mais 

exames. Por último, as imagens para condições graves são enviadas para um 

oftalmologista no hospital para obter uma análise mais aprofundada através da internet. 

Além disso, os pacientes com doenças graves são entrevistados por um oftalmologista 

que está no hospital através de webcam que está conectada à rede de computadores, a 

fim de fazer um diagnóstico preciso da doença ocular e dar instruções sobre o que  

deve ser feito em relação à sua doença. 

Pamplona et al desenvolveram o NETRA (PAMPLONA V. et al. , 2011). Uma 

solução portátil e barata para estimar os erros de refracção no olho humano. Embora 

existam dispositivos ópticos caros de estimativa de correção refrativa, o objetivo é 
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simplificar o mecanismo, colocando o ser humano no circuito. Um sensor de frente de 

onda tradicional Shack-Hartmann usa lasers e sensor digital de alta sensibilidade que 

torna as soluções caras, volumosas e requer profissionais treinados. Essa solução cria 

um sensor de Shack-Hartmann inverso. É baseado em um display programável de alta 

resolução e combina elementos de óptica de baixo custo, interface interativa e 

reconstrução computacional. Através desta plataforma, é desenvolvida uma nova gama 

de interatividade que é extremamente sensível aos parâmetros do olho humano, como a 

erros de refração, distância focal, velocidade de focagem, opacidade do cristalino, etc.  

Na mesma linha de NETRA, Pamplona et al começaram a desenvolver o 

CATRA (PAMPLONA V. et al., 2011) com o objetivo de diagnosticar a catarata. O 

sistema utiliza uma técnica de dispersão, o que permite ao utilizador responder ao que 

experimentar visualmente. O dispositivo digitaliza a seção de lente por seção. O usuário 

vê os  padrões projetados e pressiona alguns botões para mapear a atenuação da luz em 

cada seção do olho. Esta informação é recolhida pelo dispositivo de criação de um mapa 

de atenuação de toda a lente. Isto permite monitorizar a progressão da gravidade da 

catarata. Os mapas permitem simular a percepção visual de um sujeito de catarata 

afetada ao longo do tempo.  

Ribeiro (RIBEIRO A. G. et al., 2014) apresentam um trabalho com o objetivo de 

fazer a  triagem de emergências oftalmológicas do segmento anterior. O trabalho é 

focado em áreas rurais e tem como objetivo levar atendimento oftalmológico à 

população carente que não tem acesso a esse tipo de especialista. Para isso, é utilizado 

um sistema móvel de aquisição de dados e um sistema web para avaliação dos dados 

pelo médico.  

1.3.2 Processamento de Imagens 

Pesquisadores de Bangladesh apresentam um sistema off-line que utiliza de 

técnicas de processamento de imagens para classificar o estágio da catarata, 

basicamente diferencia catarata nuclear e cortical. O sistema diferencia do OPTICA em 

sendo off-line e analisa um banco de dados onde todas as imagens são de cataratas 

nucleares ou corticais. Portanto, o sistema apenas diferencia o tipo da catarata. 

(MUAMMER D., et al., 2011) 
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Em Ghassan et al, pesquisadores utilizam o banco de dados CASIA 3.0 para 

desenvolver novas técnicas de extração das características da pupila, com objetivo da 

segmentação da mesma. (GHASSAN J. MOHAMMED, et al, 2010) 

Huiqi LI et al, utilizam uma abordagem para a detecção automática de 

opacidades corticais  e grau de severidade da catarata cortical a partir de imagens de 

retroiluminação. A diferença do OPTICA é que eles utilizam imagens resultantes da 

retroiluminação e, nesse caso, precisa-se de um equipamento específico que dificilmente 

seria encontrado em áreas remotas. Os pesquisadores obtiveram imagens apenas de 

cataratas cortical e aplicaram técnicas para fornecer a severidade das mesmas.  (HUIQI 

LI, et al, 2008) 

Em Milad et al, um algoritmo de posicionamento da pupila para eye tracking em 

tempo real é proposto sendo importante localizar com precisão a posição da pupila em 

um sistema de rastreamento dos olhos. Geralmente o método utilizado é a combinação 

de algoritmos de detecção de borda e da elipse. Algoritmos de detecção de borda são 

utilizados para detectar as bordas da pupila, enquanto o da elipse deve encontrar a 

melhor elipse que finalmente encaixe a pupila e o centro da elipse que é considerado 

como a localização da pupila. Este algoritmo é aceitável, exceto a localização da borda 

da pupila que tem uma grande influência sobre a sua eficácia e a elipse é um método 

demorado. Este artigo centra-se na precisão do algoritmo principal e em algumas 

melhorias dele e usa transformada circular de Hough para detectar a área da pupila. Em 

primeiro lugar, localiza a posição da pupila por projeção cinza. Em segundo lugar, 

coloca um círculo na pupila através de circular transformada de Hough (MILAD 

SOLTANY et al, 2011).  

No trabalho de AMEL S. T., um sistema de reconhecimento de íris é 

apresentado com várias etapas. Em primeiro lugar, o pré-processamento da imagem é 

executado, seguido por extração da porção da íris a partir da imagem do olho. A parte 

da íris é então normalizada e o código da Iris é construído usando Daugman. Resultados 

mostraram que as imagens de códigos únicos podem ser geradas a cada olho, extraindo 

as características importantes da imagem, e combinando essas características com dados 

em um banco de dados íris. Esta abordagem será simples e eficaz. O sistema é 

implementado usando Matlab® (AMEL SAEED TUAMA, 2012). 
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1.3.3 Sistemas Inteligentes 

Kalyany R. et al, propõe um trabalho que se concentra em um sistema de 

inferência fuzzy, desenvolvido para resolver o problema, minimizando a interação 

humana. Um olho é visto através de uma lâmpada de fenda e sua imagem é gravada. O 

pré-processamento de imagem é feito pela aplicação de funções Matlab®. e apenas a 

região de interesse, ou seja, a pupila, e alguma porção da íris são extraídas e a região 

irrelevante, como a porção da face de fundo é descartada. Foi utilizado o Sistema de 

Inferência Fuzzy para projetar funções de pertinência para diferentes tipos de catarata e 

as regras são enquadradas para classificar a catarata em um dos seus dois tipos em 

estudos denominados nucleares e cortical. A determinação do grau da catarata é feita 

apenas para o tipo de catarata cortical (KALYANI R., SANJAY S.,2010). 

Jenny Y., aborda o desafio de criar um mecanismo automatizado para substituir 

a classificação subjetiva, realizada atualmente por oftalmologistas. Com base em 

observações cuidadosas,  características do padrão de anel formado por fibras no olho, o 

perfil de intensidade da linha do meio de pixels no olho, bem como a distribuição de 

pixels em regiões particulares do olho são definidos. Usando um vector de 

características, uma rede neural é treinada para distinguir entre as diferentes classes de 

cataratas. Experimentos realizados com 3 classes e um conjunto de 383 imagens 

mostram a eficácia desse  método. (JENNY Y., 2010) 

Em Huiqi Li et al, uma máquina de vetor de suporte (SVM) é proposta para 

detectar o grau da catarata nuclear automaticamente. A abordagem proposta foi testada 

usando as imagens de lentes de Singapura Centro National Eye  (HUIQI Li, et al, 2008). 

 Em comparação com o trabalho desenvolvido, foram analisadas algumas 

características e vantagens que o OPTICA apresenta que não foram encontradas 

(combinadas) nos outros trabalhos. A Tabela 0.1 mostra um comparativo do OPTICA 

com os principais trabalhos relacionados, encontrados na literatura.  
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Tabela 0.1 Comparação do OPTICA com os trabalhos atuais da literatura 

Trabalhos Sist.Móvel Teleoftalmologia Diagnóstico PDI Sist. 
Inteligentes 

Banco 
de 

dados 
(real) 

Kalyani   X X X  
CATRA/NETRA X X X    

Ribeiro X X X   X 
Muammer  X X X   
Supriyanti  X X X   

Huiqi     X  
Jenny    X X  

OPTICA X X X X X X 

 

1.4 Estrutura do trabalho  

Este trabalho está organizado conforme apresentado a seguir. O Capítulo 2  

apresenta a anatomia do olho humano e suas anomalias, enfatizando as causas e 

tratamento da catarata. O Capítulo 3 apresenta soluções móveis para a saúde, trazendo 

conceitos e aplicações das mesmas. Esse capitulo descreve também a plataforma SANA 

e o OpenMRS, ambos adaptados para serem utilizados nesse trabalho. O Capítulo 4 

apresenta as técnicas e conceitos que serão utilizados na área de processamento de 

imagens e sistemas especialistas. O Capítulo 5 é dedicado ao OPTICA, detalhando a 

metodologia proposta, descrição do sistema implementado, técnicas utilizadas e 

ferramenta desenvolvida. O Capítulo 6 apresenta análise e discussão  dos resultados 

obtidos. E finalmente, o Capítulo 7 apresenta as conclusões e trabalhos futuros.  
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CAPÍTULO	  2	  

2. OLHO	  HUMANO	  	  
 

Neste capítulo são apresentados fundamentos necessários ao entendimento da 

anatomia do olho humano, focando na doença catarata, seu diagnóstico e tratamentos.  

2.1 Anatomia do olho humano 

A visão constitui um dos cinco sentidos do ser humano. É uma percepção muito 

importante para os seres vivos e, em especial, para o homem, pois permite distinguir 

objetos através de imagens, incluindo as cores e a noção de profundidade. 

O olho é um canal de informação altamente desenvolvido, a quase totalidade das 

informações, sensações e emoções vividas são recebidas através dos olhos. Estes são 

compostos por um sistema sensível às mudanças de luz, capaz de transformar em 

impulsos eléctricos. Todas as sensações visuais são criadas por feixes de luz que entram 

nos olhos através da pupila. A luz é conduzida através da córnea até a retina, onde se 

formam as imagens. Já na retina, estas imagens são processadas e filtradas, antes de 

serem enviadas para o centro visual no cérebro, onde serão totalmente processadas e 

interpretadas (RAMOS, 2006). 

O olho é constituído por três camadas: externa, intermédia e interna. A camada 

externa funciona como camada protetora do olho, constituída pela córnea, a parte 

transparente do olho que funciona como uma lente, e a esclera, popularmente 

denominada pela “parte branca” do olho. A camada intermediaria compreende a íris, a 

coroide (ou corióide) e o corpo ciliar. Esta camada é também denominada por túnica 

vascular. Na camada interna, camada nervosa, encontra-se a retina. A retina é composta 

por células nervosas e é responsável por transportar a imagem através do nervo óptico 

para que o cérebro a interprete. Pode-se, assim, afirmar que não é com os olhos que 

visualiza-se, mas sim, com o cérebro, sendo estes os responsáveis pela captura de luz e 

transmissão das informações ao cérebro (MEIRA L, 2012). 
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Na Figura 2.1 encontra-se esquematizado o diagrama do olho humano. A córnea 

cobre ligeiramente a íris e, a pupila, por onde a luz passa, e com a sua curvatura 

acentuada, é o principal meio que faz com que os raios paralelos, que vêm do infinito, 

se convirjam e cheguem juntos à fóvea central. A íris, localizada entre a córnea e o 

cristalino, é uma membrana de forma circular e colorida e com uma abertura no centro, 

denominada de pupila, e a sua função é controlar a entrada de luz no olho. Quando 

exposta a muita luminosidade, diminui a sua abertura central, e do mesmo modo, 

quando exposta a pouca luminosidade, dilata-se, aumentando o tamanho da pupila. O 

cristalino é uma lente, que através da sua variação dióptrica, torna possível a visão 

nítida em todas as distâncias. Quando se olha para perto, o cristalino torna-se 

convergente, aumentando o seu poder de refracção e quando se olha para longe, torna-se 

menos convergente, diminuindo seu poder dióptrico. 

 

 

Figura 2.1. Anatomia do olho humano, corte transversal. 

 

De outra perspectiva, a Figura 2.2 oferece uma visão frontal do olho humano, 

mais concretamente, a anatomia externa. 

O desempenho visual é dependente de diversos fatores: integridade da retina e 

das vias visuais neurais; qualidade da imagem retiniana e nível de luminância do 

ambiente. Por sua vez, a qualidade da imagem retiniana é dependente dos erros 

refrativos, do tamanho pupilar e da qualidade óptica da córnea e do cristalino 

(MATSUSHIMA, RIBEIRO FILHO e SILVA, 2003). 
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Figura 2.2. Anatomia externa do olho humano. (MEIRA L, 2012) 

 
A acuidade visual mede a capacidade do sistema visual de reconhecer um alvo, e 

isto depende de três fatores principais: a iluminação do fundo, o contraste do alvo com o 

fundo e o ângulo que o alvo subtende no ponto nodal do olho. Porém, a visão é 

complexa e exige a interação de muitos fatores, tanto fisiológicos quanto psicológicos 

(SPALTON, HITCHINGS e HUNTER, 1998). 

2.2 Catarata 

O termo catarata foi introduzido por Constantinus Africanus. A tradução do 

termo “sufusão” para o Latin “cataracta” (queda de água). A catarata (Figura 2.3) é 

definida como qualquer opacificação do cristalino que reduza a acuidade visual, 

acomete 75% dos indivíduos acima dos 70 anos de idade e pode causar cegueira se não 

tratada (MÜNESTAN e WACHMEISTER, 1997).  

O cristalino é uma lente transparente biconvexa, mantida frontalmente atrás da 

íris pela zônula, que, por outro lado, induz variações de espessura pela recomposição 

das imagens sobre o plano retiniano. É responsável por um terço do poder refracional do 

olho (MEDEIROS e GONÇALVES, 2003).  
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Figura 2.3. a)Olho normal b)olho com catarata 

 

2.2.1 Fatores de risco  

Alguns autores mencionam a catarata como um processo natural de 

envelhecimento. Na verdade, essa definição está parcialmente correta. A catarata pode 

ocorrer durante toda a vida: em todas as fases de desenvolvimento do cristalino, na vida 

embrionária, com a formação do núcleo cristaliniano, durante o surgimento e o 

crescimento das fibras corticais ao redor do núcleo, durante a infância, na vida adulta e, 

mais comumente, na vida senil. 

As cataratas congênitas têm como principais causas as infecções congênitas, as 

doenças metabólicas e a associação com síndromes genéticas. Na vida adulta, uma série 

de transformações químicas no interior do olho é responsável pelo processo de 

opacificação e enrijecimento do cristalino. Entretanto, situações diversas podem 

precipitar e acelerar a formação da catarata, como as inflamações intraoculares 

(uveítes). O principal fator de risco para catarata é a idade. A literatura mostra que 

quanto maior a idade, maior o risco de se ter catarata. Associado a isso, fatores 

genéticos podem justificar por que pessoas de mesma idade podem ter ou não catarata.  

Além disso, a exposição à radiação ultravioleta, UV-B, também tem sido 

considerada uma importante causa aceleradora da catarata, visto que populações 

residentes em áreas tropicais têm maior incidência de catarata e em idade mais precoce 

do que as que vivem em regiões geográficas de climas frios. Hábitos de vida, como o 

tabagismo, e estado nutricional, também podem precipitar a formação da catarata.   

Doenças sistêmicas, sobretudo, as que cursem com estado de hiperglicemia, 

como o diabetes mellitus, são fatores de risco para catarata. Os traumatismos, contusos 

ou penetrantes, também podem provocar a opacificação do cristalino. As causas 
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acidentais constituem significativo percentual de catarata entre jovens, frequentemente 

do sexo masculino, são trabalhadores ou vítimas da violência urbana, em suas duas 

principais manifestações, as agressões físicas e os acidentes automobilísticos. 

(MEDEIROS e GONÇALVES, 2003). 

2.2.2 Classificação da catarata 

A catarata é classificada, de acordo com a sua localização, em: cortical, 

subcapsular, nuclear e polar (Figura 2.4). A maioria dos sistemas de classificação de 

catarata utiliza fotografias em lâmpada de fenda (Figura 2.5) (Figura 2.6) para 

documentar a opacidade do cristalino e retroiluminação (Figura 2.6) para identificar 

opacidades corticais e subcapsulares posteriores (SPARROW, J. R.; MILLER, A. S.; 

ZHOU, J. 2004). 

A catarata pode ser de quatro tipos: congênita, juvenil, senil e as relacionadas 

com doenças sistêmicas, intraoculares, traumas e substâncias tóxicas. As cataratas 

adquiridas, em geral, ocorrem em pessoas acima dos 60 anos e são as conhecidas como 

cataratas senis (envelhecimento do cristalino). Traumas oculares, uso de 

corticosteroides, inflamações intraoculares, exposição excessiva à radiação ultravioleta 

e diversas doenças associadas, como o diabetes, por exemplo, são causas conhecidas. O 

componente genético também tem sido identificado como possível fator de risco. Ela 

pode ser uni ou bilateral, total ou parcial.  (HAMMOND et al., 2001). 
 

 

Figura 2.4. Classificação da catarata quanto a sua localização. 
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Figura 2.5. Exame feito com uma lâmpada de fenda 

 

 

a)      b) 

Figura 2.6. a) Corte óptico da catarata polar vista com a lâmpada de fenda b) catarata polar 
vista através da retroiluminação.  

 

2.2.3 Diagnóstico 

O diagnóstico de catarata é feito pelo oftalmologista. Ao fazer um exame 

minucioso, ele verificará se o cristalino possui alguma lesão (aparência de véu 

esbranquiçado nos olhos).  Deve-se associar a queixa subjetiva do paciente aos sinais 

objetivos do exame oftalmológico. As queixas mais frequentes são: diminuição da 

acuidade visual, sensação de visão “nublada ou enevoada” (Figura 2.7), sensibilidade 

maior à luz, alteração da visão de cores, mudança frequente da refração. Os sinais 

objetivos encontrados no exame oftalmológico de rotina são: perda da acuidade visual, 
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mensurada geralmente pela Tabela de Snellen2 (Figura 2.8) e alteração da transparência 

do cristalino na biomicroscopia do segmento anterior em midríase, em exame realizado 

com lâmpada de fenda. 

 

 

Figura 2.7. Exemplo de Visão sem catarata (a) e com catarata (b) 

 

 

Figura 2.8. Tabela de Snellen 
 

  

Existem vários exames que podem fornecer o diagnóstico da catarata. 

Geralmente é feita uma análise, apenas com a lâmpada de fenda, pelo oftalmologista. 

Porém, existem diversos equipamentos (alguns mais complexos) que podem auxiliar 

nesse diagnóstico. A Tabela 2.1 apresenta uma comparação dos principais equipamentos 

                                                
2 Tabela de Snellen: Diagrama utilizado para avaliar a acuidade visual de uma pessoa. 
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com o OPTICA, comparando preços, portabilidade, funções, escalabilidade, entre 

outros.  
 

Tabela 2.1 Comparação dos equipamentos para diagnóstico de catarata com o OPTICA.  

 Lâmpada 
de fenda 

Fotografia 
de 

Scheimpflug 

Retro-
iluminação 

Aberrometer Tomografia 
do olho 
(OCT) 

OPTICA 

Banco de 
dados 

Não PC PC PC PC Servidor 

Portabilidade > 1Kg > 10Kg > 10Kg > 10Kg > 10Kg < 300g 

Escalabilidade difícil difícil difícil difícil difícil fácil 

Internet Não Não Não Não Não sim 

Treinamento alto alto médio baixo alto baixo 

Custo $5,000.00 $20,000.00 $5,000.00 $15,000.00 $10,000.00 $300.00 

 

2.2.4. Tratamento 

Os cirurgiões antigos empurravam a mancha branca para dentro do olho através 

da pupila, liberando-a da mancha branca e, consequentemente, liberando o eixo visual. 

Somente em 1708, Antoine Maitre-Jan e Michel Pierre Brisseau identificaram, por meio 

de autópsia, que a catarata era no cristalino (Apud KIRBY, D. B., 1950). 

O tratamento para catarata é cirúrgico. O objetivo da cirurgia (simples, rápida e 

feita sob anestesia local) é substituir o cristalino danificado por uma lente artificial que 

recuperará a função perdida. O cristalino pode ser retirado inteiro ou por 

facoemulsificação3, que tem a vantagem de exigir corte menor e menos suturas. Usando, 

apenas, anestesia tópica (colírios) faz-se uma incisão em degrau de cerca de 2,5 mm na 

esclera (parte branca do olho) ou na córnea clara (logo acima da área onde a córnea 

encontra a esclera). Com o ultrassom, a catarata é fracionada em partículas 

microscópicas  aspirada. Em seguida, para compensar a remoção do cristalino, é 

implantada uma Lente Intraocular (LIO) (Figura 2.9). A incisão em degrau faz com que 

o olho permaneça completamente selado pela pressão natural externa. Há alguns anos 

atrás, devido à ausência da lente artificial, o paciente tinha que usar óculos com lentes 

grossas e pesadas. Com essa técnica, os óculos só serão necessários para enxergar de 

                                                
3 Facoemulsificação: a lente é removida por sucção e vibração, através de uma pequena cânula inserida na 
catarata. É a técnica que proporciona um período de recuperação visual mais rápido, até o momento. 
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perto e, eventualmente, para descanso da vista. A visão poderá ficar um pouco turva nos 

primeiros dias, melhorando bastante na primeira semana. 

 

Figura 2.9. Cirurgia de catarata por facoemulsificação. 

 

 A cegueira por catarata incapacita o indivíduo, aumenta sua dependência, reduz 

sua condição social e o aposenta precocemente da vida. No entanto, esta cegueira é 

potencialmente curável com procedimento cirúrgico adequado.  Segundo Kara et al, 

1996, estudos recentes sugerem que a restauração da visão pela cirurgia de catarata 

produz benefícios econômicos e sociais para o indivíduo, sua família e à comunidade.    

 Kara et al. 1996, relata (Tabela 2.2) uma série de taxas de cegueira de vários 

países, que segue abaixo, para mostrar a situação da cegueira no mundo. 

 

Tabela 2.2. Taxa de cegueira por 100.000 Habitantes 

Países População Cegueira por catarata/100 
cegos 

Chad 5.018.000 48,0 
Congo 1.740.000 81,0 

Gâmbia 643.000 55,0 
Arábia Saudita 11.542.000 55,1 

Tunísia 6.890.000 52,4 
Índia 800.000.000 81,0 

Indonésia 150.958.000 66,9 
Nepal 14.667.000 66,8 

Tailândia 49.460.000 56,6 
China 1.059.521.000 57,1 
Japão 116.807.000 23,0 

Filipinas 51.960.000 87,2 
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Esse capítulo apresentou conceitos sobre a anatomia do olho humano e a 

catarata. Além disso,  exemplificou alguns tipos de catarata, causas e tratamento. Esses 

conceitos aqui apresentados servirão de base para o entendimento do sistema 

desenvolvido apresentado no capítulo 5.    
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CAPÍTULO	  3	  

3. APLICAÇÕES	  MÓVEIS	  EM	  SAÚDE	  
 

Este capítulo traz uma análise sobre as aplicações na área da computação móvel 

aplicada à área da saúde. Apresenta a evolução das aplicações, estatísticas, plataformas 

e tecnologias utilizadas nesse trabalho.  

3.1 Introdução 

Com a consequente evolução da Computação Móvel (CM), a área da saúde vem 

também aplicando soluções desse contexto a fim de cobrir seus profissionais que estão 

em constante movimento com soluções tecnológicas que acompanhem seus ritmos 

(LEE, V., et al., 2005).  

A área da saúde ilustra situações em que o profissional tanto apresenta trânsito 

local, ou seja, desloca-se frequentemente dentro da instituição em que trabalha, como 

por exemplo: ambulatórios, emergências, prontos-socorros; quanto em situações 

emergenciais em que os profissionais se situam fora dos limites da instituição e seu 

atendimento se concentra nos primeiros socorros ou acompanhamento de pacientes 

geograficamente distantes (COYLE, F., 2001). Para suprir esses profissionais, sistemas 

e aplicações capazes de fornecer auxílio nessas situações são necessários. Na Figura 3.1  

é ilustrada a expansão das tecnologias móveis frente ao ambiente da  internet. 

É fato que a tecnologia na área de saúde avança cada vez mais rápido com o 

passar dos tempos. As aplicações móveis na saúde podem ter um futuro promissor, pois 

possibilitam um monitoramento remoto dos pacientes e, assim, podem melhorar a 

qualidade de tratamento, provendo tratamento hospitalar domiciliar e diminuindo os 

custos do tratamento porque os pacientes podem ficar mais tempo fora do hospital 
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Figura 3.1. Extensão promovida pela CM na rede de computadores.  

(COYLE, F., 2001) 

“Não há cuidados de saúde de qualidade sem a correta gestão da informação e 

do seu fluxo” (SILBER D. 2003). Esta é talvez a melhor explicação para o fato de nos 

últimos 15 anos a aplicação das tecnologias de comunicação e informação na prestação 

de cuidados de saúde ter crescido exponencialmente. Com o reconhecimento da sua 

potencial relação com a melhoria da eficácia e eficiência do setor, tem sido estratégia de 

vários empreendimentos no setor da saúde  o desenvolvimento de infraestruturas que 

possam promover o cumprimento dos direitos fundamentais do homem no que diz 

respeito à equidade, solidariedade, qualidade de vida e qualidade dos cuidados (OMS, 

2005). São apontados alguns fatores que potenciam a utilização destas ferramentas: a 

crescente preocupação com os erros médicos que podem ser evitados, a focalização da 

prestação de cuidados no paciente (OMS, 2000), a promoção da sustentabilidade do 

setor da saúde (SHAW C., 2003) e a mobilidade dos cidadãos. 

3.2 Telemedicina 

 Existem diversas definições na literatura para Telemedicina. Algumas são da 

época de seu surgimento, na década de 60. Outras vêm sendo aprimoradas e adequadas 

de acordo com as novas facilidades tecnológicas e com as necessidades da saúde. Em 

síntese, a Telemedicina consiste no uso da tecnologia para possibilitar cuidados à saúde 

nas situações em que a distância é um fator crítico. A expansão da aplicação da 

Telemedicina para diversos serviços de saúde proporcionou o surgimento de termos 
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adicionais nesta última década, sendo os mais comuns Telecare, e-Health e m-Health, 

todos com o objetivo de ampliar a sua abrangência.  

A Telemedicina tem apresentado uma importante evolução e consolidação no 

Brasil nestes últimos 4 anos, com o incentivo obtido junto às agências de fomento à 

pesquisa e com as ações governamentais, que possibilitaram a formação de equipes e 

núcleos de pesquisa em diversas instituições universitárias brasileiras. 

A Telemedicina ou Telesaúde, mais do que um recurso tecnológico para 

proporcionar a realização de atividades a distância, adquire efetividade quando está 

associada a planos estratégicos que incluam um processo de logística de distribuição de 

serviços de saúde. Sua vinculação com estratégias é devido à necessidade de a 

Telemedicina estar inserida dentro de um plano global de ação, considerando-se fatores 

como tempo (momento) e espaço (local geográfico). Isso significa que a Telemedicina 

deve estar contextualizada em relação ao momento temporal e às características da 

localidade onde será implantada, para que seja possível definir os tipos de atividade a 

serem realizadas.  

Não é possível simplesmente importar a Telemedicina e aplicá-la. Quaisquer 

ações de Telemedicina necessitam de adequação, de treinamento da equipe, recursos 

humanos e uma estratégia de logística de acesso a serviços de saúde. Sua aplicação e 

efetiva implantação devem acontecer com uma avaliação criteriosa dos diversos fatores 

que podem agregar valor a uma determinada atividade. Pelo fato de a Telemedicina 

envolver recursos tecnológicos, ela possui custos de implantação e custos de 

manutenção (equipe, tecnologia e comunicação). Portanto, seu uso deverá estar em 

sincronia com os benefícios que traz, de forma que possa ser sustentada a partir da 

economia financeira proporcionada, resultante da otimização de processos.  

Esse trabalho se enquadra na ramificação da telemedicina focada em aparelhos 

móveis, ou seja, o chamado m-health.  

3.2.1 Aplicações móveis orientadas à saúde (m-health) 

Existe uma área que tem crescido e alcançado grandes números, mesmo em 

países em desenvolvimento: os celulares. O Mercado de consumo brasileiro para os 

serviços da Telecom ocupa o nono lugar em nível mundial, atingindo 27.9 bilhões de 

dólares em 2011. O número de assinaturas de telefonia celular atingiu 213 milhões em 
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2011, e a reguladora brasileira de telecomunicações, Anatel, espera aumentar esse 

número para 1.0 bilhão até 2022, através de novos assinantes (Anatel, 2014). 

Diante desse crescimento e desenvolvimento dos celulares (Figura 3.2), 

instituições e pessoas passaram a investir mais nesses dispositivos, inclusive, gerar 

soluções para tentar melhorar e ajudar à saúde através de diversas aplicações para 

dispositivos móveis e para plataforma SANA Mobile é uma delas (SANA, 2012). 

 

 

Figura 3.2. Gráfico demonstrando a crescente quantidade de assinaturas de celulares. 

Fonte: Euromonitor International da estatística nacional da União Internacional de 
Comunicações  (adaptado) 

 

Uma aplicação móvel para a saúde constitui uma ferramenta a ser formalmente 

útil por pessoal especializado nas diversas áreas constituintes do ramo de saúde. Esse 

trabalho utiliza uma plataforma de código aberto chamada SANA, ela será descrita nas 

seções seguintes.   

3.3 Plataforma SANA Mobile 

SANA é uma organização universitária sedeada no Instituto de Tecnologia de 

Massachusetts (Massachusetts Institute of Technology - MIT) que conecta agentes de 

saúde a profissionais da área médica. A equipe é composta por profissionais das mais 

diferentes áreas: medicina, ciências da computação, administração, engenharia, etc. 
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(SANA, 2012). SANA, que significa “saúde” em espanhol e italiano e “esperança” em 

filipino representa a inspiração desse projeto. Essa plataforma foi desenvolvida, 

inicialmente, no MIT e adaptada e otimizada para a utilização nesse trabalho.  

A plataforma SANA não requer muita experiência para programar novos fluxos 

de trabalho. Porém, para usuários mais avançados, a natureza de código aberto do 

software permite a personalização, incluindo a conexão de dispositivos de diagnóstico 

sem fio, como equipamento de eletrocardiograma e medidores de glicose. Os principais 

recursos da plataforma SANA incluem: zero taxa de licenciamento, a publicação de 

código aberto para personalização máxima, suporte para implementações em várias 

línguas, a transmissão robusta em fraca cobertura de rede usando empacotamento e 

algoritmos de enfileiramento, um repositório livre de protocolos de apoio à decisão 

(SANA, 2012) e outros plug-ins do ecossistema de desenvolvedores, a transmissão 

segura e criptografada, e uma crescente comunidade de usuário defendendo uma cultura 

de partilha e colaboração aberta. 

SANA é uma ferramenta confiável que permite aos profissionais de saúde 

criptografar e transmitir qualquer arquivo médico, incluindo notas de texto, áudio, foto, 

vídeo ou DICOM de raios-x e imagens de ultrassom através de um telefone celular 1) 

para um servidor central para arquivamento e incorporação em um registro eletrônico de 

Medicina e 2) a um especialista remoto para suporte à decisão em tempo real. A 

plataforma é abstraída para interface com qualquer sistema de prontuário eletrônico, 

mas está integrado com OpenMRS (devido a sua aceitação em alguns países em 

desenvolvimento e críticas favoráveis (KALOGRIPOULOS et al, 2009), para facilitar o 

cuidado longitudinal e os resultados de rastreamento. A plataforma permite a avaliação 

colaborativa entre organizações parceiras, o que será crucial na definição das normas 

para a tecnologia de telemedicina e assistência médica em locais com poucos recursos. 

Uma série de estudos-piloto está em andamento para avaliar a robustez e 

escalabilidade da plataforma, bem como o impacto econômico da abordagem SANA. 

Esses estudos, todos em populações carentes, incluem regiões geográficas tão variadas 

como Bangalore, Filipinas, São Paulo (RIBEIRO A. G et al, 2014), Serra Leoa (LIU E., 

2012), e o Quênia.  
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3.3.1 Infraestrutura  

A plataforma mHealth proposta (CELI. L. A, et al, 2009) (Figura 3.3) consiste 

em um aplicativo cliente Android remoto (compatível para o Android API 4) 

(ANDROID,2012), um programa de envio personalizado móvel SANA Dispatch Server 

(SDP), implementado em Django e Python (PYYHON, 2012) (DJANGO, 2102) e um 

sistema de prontuário eletrônico backend OpenMRS (OPENMRS, 2012) (WOLFE. B. 

A. et al, 2006). Este quadro permite uma interface de front-end facilmente 

personalizável e de recepção e transmissão de dados clínicos ainda que com baixa 

conectividade. Essa plataforma de código aberto está publicada sob uma licença de 

software livre permissiva, Berkeley Software Distribution (BSD license). 

O SANA Dispatch Server é um programa do servidor responsável pela 

comunicação dos celulares registrados no sistema. É responsável por receber dados 

através da sincronização e empacotamento de baixo nível que os celulares com SANA 

realizam. Além disso, há plugins que permitem a interface com o sistema de registro 

médicos. SANA usa uma versão customizada do OpenMRS, no qual esse pacote 

permite ter uma fila de diagnósticos pendentes e também anexar imagens vinculadas ao 

paciente.  

 

 

Figura 3.3. Ilustração de como o SANA é estruturado, juntamente com os aplicativos nos 
celulares e o servidor que armazena os dados dos pacientes. 
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3.3.2 Cliente móvel Android 

O cliente móvel da plataforma é escrito em Java, permitindo a fácil 

personalização, localização (ou seja, a internalização) e extensibilidade (JAVA, 2012). 

A plataforma é implementada em três línguas principais (Inglês, Espanhol e Chinês), 

com o suporte de localização fornecida pela estrutura de recursos Android (ANDROID, 

2012) e foi feita uma versão em português para esse trabalho. O principal objetivo do 

cliente móvel é fornecer instruções com base em formulários, coletar dados médicos 

cruciais, e educar o paciente. Para este fim, o cliente é projetado para implementar uma 

lista configurável de instruções clínicas e perguntas em um procedimento (um 

procedimento é um conjunto de interfaces de usuário Android que implementa um 

protocolo médico, durante um encontro com o paciente). Estes procedimentos são 

implementados como arquivos Extensible Markup Language (XML) e armazenados no 

banco de dados SQLite (cliente) uma vez que o aplicativo foi inicializado (XML, 2012). 

Esses arquivos XML seguem uma lógica intuitiva e pode ser facilmente modificado por 

clínicos e médico especialista em adaptar um procedimento para os objetivos do projeto. 

Quando o usuário decide executar um procedimento específico, cada passo é 

dinamicamente mapeado para um conjunto de elementos de visualizações Android 

Graphical User Interface (GUI) (ou seja, páginas de uma aplicação, como mostrado na 

Figura 3.4).  O agente comunitário de saúde é guiado através de um procedimento 

clínico, introduz dados clínicos ou de imagem, conforme necessário, e conclui o 

procedimento de transferência de dados para um servidor de hospedagem de um sistema 

de prontuário eletrônico remoto. 

Os procedimentos implementados no cliente são capazes de usar os sensores 

incorporados como parte de hardware do telefone (câmera, microfone, sistema de 

posicionamento global, etc.) para a coleta de dados clínicos usando os aplicativos 

fornecidos com o software (ANDROID, 2012). Suporte para hardware adicional é 

realizado usando os dispositivos de entrada e saída. 
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Figura 3.4. Algumas páginas de um procedimento de oftalmologia que são exibidos no cliente 
móvel durante um encontro. 

 

Todas as informações coletadas são armazenadas em cache no dispositivo antes 

da transmissão com dados de caracteres armazenados no banco de dados SQLite e 

arquivos armazenados em pastas particulares do aplicativo. Quando um procedimento é 

concluído, os dados coletados são transmitidos a um servidor usando uma camada de 

rede ágil e segura, que é executada como um processo de fundo, ou serviço, na 

aplicação. Este processo de fundo observa constantemente as transmissões do sistema 

operacional, indicando quando os serviços de rede ficam disponíveis para que ele possa 

começar a transferir os dados para o servidor configurado (nesse caso, o OpenMRS). 

Feito isso, o procedimento pode ser repetido e inserir um novo paciente. 

3.3.3 Transmissão de dados e resposta do médico 

A transmissão de dados clínicos (ou seja, os resultados ou respostas de um 

procedimento) a partir do telefone celular para um servidor remoto é feito através de um 

serviço de “fundo”, desde que a configuração da rede tenha sido configurada 

corretamente (definindo a localização do SDP,  nome do usuário e senha do sistema). 
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 Mais especificamente, o identificador de recurso universal para as respostas de 

um procedimento salva é passado para uma classe uploader de fundo que usa uma 

classe gerenciador de filas cliente para enviar um resultado de cada vez para a classe de 

interface SDP, que finalmente executa o protocolo real Hypertext Transfer (HTTP) 

pedido post.  

O post4 HTTP é executado, primeiro, transmitindo dados de caracteres de 

coletados durante o encontro, armazenados em banco de dados SQLite do aplicativo, e 

anexá-lo a uma única solicitação POST codificado como JavaScript Object Notation 

(JSON) (JAVASCRIPT, 2012). Dados clínicos adicionais, coletados e armazenados 

como uns arquivos binários, posteriormente,  são transmitidos de uma forma em pacotes 

como uma série de pedidos POST. O esquema de empacotamento utilizado de forma 

incremental lê pedaços N bytes do arquivo original e envia cada um como uma 

solicitação POST separado com uma pequena apresentação de arquivos junto com um 

deslocamento, medido a partir do início do arquivo, indicando ao servidor onde escrever 

os dados, como que remonta ao arquivo original. O valor de N é ajustado de tal modo 

que o tamanho inicial do pacote de arquivo é definido como 20 kB, mas pode ser 

reduzida usando um algoritmo que controla falhas de transmissão, bem como o valor do 

tempo de ida e volta do pedido, medida pelo cliente. O cliente pode utilizar qualquer via 

de transmissão disponível para o telefone, incluindo General Packet Radio Service 

(GPRS), Wireless Fidelity (WiFi), ou Universal Serial Bus (USB) para enviar os 

pedidos. Os dados do cliente são armazenados no servidor SDP até o montante recebido 

em sua totalidade quando ele será encaminhado a uma instância do OpenMRS, que tem 

os módulos da plataforma carregados, para armazenamento e entrada em registros 

médicos do paciente. Os dados recém-entrados ficam na fila para avaliação por um 

médico, usando um navegador web em um desktop conectado ao servidor (Figura 3.5). 

Os médicos têm acesso ao histórico médico do paciente, localização, medicação, 

arquivos binários (em forma de gráfico), dados de procedimento anterior, etc. O 

diagnóstico e qualquer outra resposta por parte do médico são enviados de volta para o 

telefone via Serviço de Mensagens Curtas (SMS), com os operadores de rede celular, 

sendo responsável por entregar a notificação por SMS, assim que o telefone reentra área 

de serviço, ou e-mail. 

                                                
4 Post: É um método do HTTP, é acionado por meio de um formulário HTML e faz com que os dados do 
formulário sejam diretamente transmitidos ao endereço especificado.  
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3.3.4 Segurança nas operações em redes não seguras 

Com o advento dessas novas possibilidades para melhorar o tratamento 

hospitalar, também surgem novos problemas com as questões de segurança e 

privacidade das informações dos pacientes utilizando esses novos aparelhos 

(MEINGAST M. et al., 2006). Além disso, outro desafio no desenvolvimento de 

aplicações para diagnósticos remotos que fazem uso da rede de celular é o problema da 

conectividade. Para que um sistema possa ser considerado útil, ele deve ser robusto. 

SANA usa algumas estratégias para assegurar a segurança e baixo custo para as 

transferências de dados.  

1. Sincronização. Quando um procedimento de um determinado paciente que foi feito 

upload é completo, o par perguntas/respostas, bem como as outras mídias (fotos, sons e 

etc.) são guardados em um banco de dados local (no celular). Um serviço está  

constantemente verificando o serviço do celular. E assim que esse serviço estiver 

disponível, todos os questionários são enviados para o servidor. 

2. Empacotamento. Alguns dados que são adquiridos são muito grandes, tais como 

vídeos ou imagens de alta resolução, demoram a serem enviados para o servidor usando 

GPRS. Às vezes o serviço de envio é interrompido devido à péssima qualidade da rede 

de serviço, apesar de que uma parte significante dos dados já ter sido transferida. Esse 

cancelamento de envio no meio da transferência causa a queda completa dos dados. 

Usando o sistema de empacotamento, SANA envia grandes arquivos em pedaços para 

que apenas uma pequena largura de banda seja desperdiçada, em caso de perda.  

3. Transferência multimodal. SANA tem a habilidade de transferir dados usando vários 

tipos de protocolos de comunicação, incluindo GPRS, WiFi, SMS, e USB. Diferentes 

interfaces são usadas para diferentes casos. Por exemplo, imagens e sons devem ser 

transferidos ou por GPRS, WiFi, ou USB, mas um texto de um formulário pode ser 

enviado usando SMS. O diagnóstico de resposta que é enviado para o celular pode ser 

enviado usando SMS. Isso é feito por diversos motivos, como por exemplo: se o celular 

estiver fora da área de cobertura, a operadora da rede de celular irá entregar a resposta 

por SMS assim que o serviço do celular estiver disponível.  
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3.4 OpenMRS 

OpenMRS (OPENMRS, 2012) é um projeto colaborativo de código aberto para 

desenvolver software para apoiar a prestação de cuidados de saúde nos países em 

desenvolvimento. O projeto cresceu a partir da necessidade fundamental para ampliar o 

tratamento do HIV na África, mas desde o início foi concebido como um propósito 

geral, sistema de prontuário eletrônico que pudesse suportar toda a gama de tratamentos 

médicos. As primeiras ideias e protótipos do OpenMRS foram concebidos por Paul 

Biondich e Burke Mamlin do Instituto Regenstrief em Indiana, em uma visita ao projeto 

Ampath em Eldoret, no Quênia, em fevereiro de 2004. Ao mesmo tempo a equipe de 

EMR a Partners In Health, liderados por Hamish Fraser e Darius Jazayeri foram 

buscando formas de ampliar o PIH-EMR (FRASER et al, 2004) (FRASER et al, 2006),  

sistema de prontuário desenvolvido para gerenciar a tuberculose resistente a 

medicamentos no Peru, e HIV no Haiti rural. 

 

 

Figura 3.5. Tela inicial do OpenMRS 

 

OpenMRS baseia-se nos princípios de abertura e partilha de ideias, de software e 

estratégias para a implantação e utilização. O sistema é projetado para ser usado em 

ambientes pobres de muitos recursos e pode ser modificado com a adição de novos itens 

de dados, formulários e relatórios sem programação. Pretende-se com uma plataforma 

que muitas organizações possam adotar e modificar esse sistema, evitando, assim, a 
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necessidade de desenvolver um sistema a partir do zero. O software está licenciado sob 

a "OpenMRS Public License", baseado no Mozilla Public License e exige que os 

destinatários têm o direito de acessar livremente o código-fonte, mas permite a 

distribuição binária, a modificação do código (sob a mesma licença) e agregação em 

produtos maiores, que estão sob licenças diferentes.  

Para esse trabalho, foi criado um sistema online, compatível com o sistema 

móvel utilizando o SANA, para acesso dos médicos oftalmologistas para emissão do 

laudo final.  

 Esse capítulo trouxe conceitos de tecnologias móveis em saúde, enfatizando a 

plataforma SANA, que é utilizada nesse trabalho, assim como a plataforma online de 

laudos OpenMRS.  Ambas foram adaptadas e adequadas às necessidades do OPTICA e 

serão mais detalhadas no capítulo 5.  
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CAPÍTULO	  4	  

4. PROCESSAMENTO	  E	  ANÁLISE	  DE	  IMAGENS	  
 

Neste capítulo serão apresentados conceitos e técnicas de processamento digital 

de imagens necessários para o desenvolvimento deste trabalho.   

4.1 Introdução 

Processamento digital de imagens pode confundir-se facilmente com outras duas 

áreas da computação: computação gráfica e visão computacional. Apresentam-se, então, 

as principais características de cada uma dessas áreas.   

Na Computação Gráfica os dados de entrada são processados e utilizados para 

gerar imagens como produto final. Se os dados de entrada representam as coordenadas 

espaciais de objetos constituintes de um cenário, um sistema de computação gráfica 

poderá gerar uma imagem que permita visualizar o cenário descrito matematicamente. 

As aplicações da computação gráfica incluem programas de projeto auxiliados por 

computador (computer aided design - CAD), muito populares em engenharia; realidade 

virtual; visualização científica; efeitos especiais em filmes; interação humano-

computador, etc. 

A Visão Computacional percorre, de certa forma, um caminho inverso ao da 

computação gráfica. Agora, imagens de entrada são analisadas com vistas à obtenção de 

dados contendo informações geométricas ou físicas sobre o cenário. As aplicações 

incluem: robótica; sistemas automatizados de controle de acesso por imagens; 

reconhecimento de impressões digitais por computador; diagnóstico automatizado de 

enfermidades, etc. 

No Processamento Digital de Imagens (PDI), importante subdivisão da área de 

Processamento Digital de Sinais e objetivo deste trabalho, imagens de entrada são 

processadas, gerando imagens como produto final. O PDI pode incluir etapas de visão 

computacional e de computação gráfica. Desde que a entrada e a saída do sistema 
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envolvam imagens, o trabalho global é fundamentalmente de PDI. O PDI é altamente 

multidisciplinar, envolvendo diversos aspectos e conceitos de ótica, eletrônica, 

matemática, fotografia e computação. 

A Figura 4.1 ilustra o fluxo de um processamento de imagem de forma geral. 

Após aquisição da imagem, o pré-processamento consiste na maior parte de 

transformações lineares e não lineares aplicadas à imagem visando várias metas: 

melhoramento de contraste, remoção de ruído, regiões de interesse, descorrelação e 

codificação das informações para transmissão da imagem, reamostragem dos pixels em 

uma nova escala, treinamento e extração de características de imagem para 

segmentação, etc. Muitas aplicações requerem apenas operações de pré-processamento. 

As informações de interesse podem também ser extraídas das imagens e representadas 

de outra forma. Para tanto, a segmentação de imagens particiona a imagem em regiões 

disjuntas com algum significado para a aplicação. Por exemplo, pode-se querer separar 

um objeto de interesse do resto dos pixels da imagem particionando-a em duas regiões. 

A saída da segmentação pode ser a fronteira do objeto com seu exterior ou os pontos de 

seu interior. Isto define duas formas de representação para o objeto. A representação 

consiste, portanto, em várias formas de armazenar a fronteira e o interior de objetos 

segmentados. Esta nova representação da imagem contém informações sobre a forma e 

a topologia dos objetos. A descrição quantitativa destas informações através da extração 

de características estruturais complementa o sentido de representação. Em seguida, com 

base na descrição, o reconhecimento associa um rótulo a cada objeto segmentado 

enquanto a interpretação (ou classificação) associa um significado ao conjunto de 

objetos segmentados. Na fase de classificação alguns algoritmos e/ou técnicas de 

computação geralmente são utilizados como: redes neurais, lógica fuzzy, sistemas 

especialistas (como nesse trabalho), entre outras. Assim, feita a classificação é fornecido 

um resultado final, nesse caso, foi chamado de diagnóstico ou pré-diagnóstico.  
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Figura 4.1. Etapas do processamento de imagens 

4.2 Conceitos primários de processamento de imagens 

Uma imagem pode ser definida como uma função bi-dimensional f(x,y), onde x 

e y são coordenadas espaciais e a amplitude de f em qualquer par de coordenadas (x,y) 

é chamada intensidade nesse ponto. Quando x,y e os valores de f são quantidades 

discretas e finitas a imagem é chamada de digital. Uma imagem digital é composta de 

um número finito de elementos tendo cada elemento um valor e uma localização 

particular conforme Figura 4.2.    

Pode-se representar uma imagem como uma matriz (4.1), apresentada abaixo, 

onde cada ponto é um valor discreto. A cada ponto constituinte desta matriz denomina-

se pixel, abreviatura de picture element.  

 

  

(4.1) 
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O tamanho ou medida do pixel depende da resolução espacial com que a imagem 

foi obtida (GONZALEZ RC, 2002). O processamento digital de imagem refere-se ao 

processamento de imagem usando um computador digital. 

 

Figura 4.2. Exemplo de uma imagem digital e intensidades de alguns dos seus pixels. 

 

A visão é o sentido mais avançado de todos os sentidos humanos e, por isso,  as 

imagens têm um papel muito importante na percepção humana. Contudo, ao contrário 

da visão humana, que é limitada à banda visível do espectro eletromagnético, os 

computadores e aparelhos imagiológicos cobrem quase todo o espectro eletromagnético 

desde ondas gamma até às ondas rádio. Assim, os aparelhos imagiológicos podem 

processar imagens geradas a partir de ultrassons, microscopia eletrônica e imagens 

geradas por computador, entre outras técnicas. Desse modo, o processamento digital de 

imagem comporta um largo e variado campo de aplicações. O processamento de 

imagem pode ser divido em três grupos diferentes – baixo, médio e alto nível. 

• Baixo nível: 

Este tipo de processamento, que atua ao nível do pixel, envolve operações 

primitivas tais como pré-processamento de imagem para redução de ruído, aumento de 

contraste e suavização de imagem. É caracterizado pelo fato de que ambos os objetos de 

entrada e de saída são imagens. 

• Médio nível:  

Este processamento envolve tarefas mais avançadas tais como segmentação, 

partição de uma imagem em regiões ou objetos, e reconhecimento de objetos 

individuais. O objeto de entrada é uma imagem, mas a saída pode ser constituída por um 

conjunto de atributos extraídos das imagens, como por exemplo,  contornos e bordas. 

 

• Alto nível:  
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Este grupo envolve a interpretação do conteúdo da imagem, em uma tentativa de 

executar funções cognitivas normalmente associadas com a visão humana. Este tipo de 

processamento está geralmente associado à análise de imagem. 

 

4.2.1 Cores 

Uma grande variedade de cores pode ser obtida misturando-se vermelho, verde e 

azul. Baseando-se nisso, a maioria das tecnologias para criação e visualização de 

imagens se baseia no modelo RGB (Red (R), Green (G) e Blue (B)), que são descritos 

como as cores primárias do modelo. Uma imagem colorida pode ser obtida medindo-se 

o brilho da cena em cada pixel, usando os componentes vermelho, verde e azul da luz 

perceptível. Isso pode ser feito usando uma câmera colorida, em que o seu sensor é 

capaz de medir a radiação nos comprimentos de onda vermelho, verde e azul para todos 

os pontos na imagem, ou usar uma câmera monocromática com filtros especiais para 

bloquear todas os  comprimentos de onda que não estejam centrados no vermelho, verde 

ou azul, respectivamente (EFFORD, 2004).  

 

 

Figura 4.3. Modelo RGB – Cubo de cores 

 

Pelo modelo RGB, (Figura 4.3) em uma imagem colorida, o valor de f(x,y) é um 

vetor, com 3 componentes, correspondendo ao R, G e B. O modelo normalizado varia 

de 0.0 a 1.0 (Tabela 4.1) e os eixos ortogonais R, G e B definem um espaço 

tridimensional colorido. Cada valor possível de f(x,y) é um ponto neste espaço, que tem 

formato de cubo. Componentes RGB contêm informações de ambas as cores e 
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intensidade para cada ponto.  

 

Tabela 4.1. Valores normalizados para cores no modelo RGB. 

Fonte: GONZALEZ RC, 2002   

 
 

4.2.2 Vizinhança entre pixels 

Seja p um pixel nas coordenadas (x,y): 

• Vizinhança de 4 do pixel p ou N4(p) são os pixels vizinhos de coordenadas: 

(x+1, y), (x-1, y) e (x, y-1), (x,y-1). 

• Vizinhança diagonal do pixel p ou ND(p) só os pixels vizinhos de coordenadas 

(x+1, y+1), (x+1, y-1), (x-1, y+1) e (x-1, y-1). 

• Vizinhança de 8 ou N8(p) só os pixels vizinhos resultantes da união dos vizinhos 

de 4 e dos vizinhos diagonais: N8(p) = N4(p) U ND(p)  (NUNES, 2006). 

 

A Figura 4.4 ilustra as relações básicas citadas anteriormente (NUNES, 2006). 
 

 

Figura 4.4. (a) vizinhança de N4(p), (b) vizinhança de N4D(p), (c) vizinhança de N8(p).  
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4.2.3 Adjacência 

Característica de um par de pixels vizinhos que compartilham uma borda e um 

vértice, sendo que: 

• Quando compartilham borda, são chamados “adjacentes por borda” ou “4-

adjacentes”. 

• Quando compartilham vértices, são chamados “adjacentes por vértice” ou “8-

adjacentes”. 

Pixels vizinhos de 4 são 4-adjacentes e 8-adjacentes, pois compartilham vértice e 

borda, ao mesmo tempo (NUNES, 2006). 

4.2.4 Conectividade 

É usada para estabelecer bordas de objetos e componentes de regiões em uma 

imagem. Dois pixels serão conectados se forem adjacentes e se obedecerem a algum 

critério de semelhança dentro de uma escala de cor (NUNES, 2006). 

• Conectividade de 4; 

• Conectividade de 8; 

• Conectividade – m. 

4.2.5 Distância entre pixels 

Segundo Gonzalez & Woods (GONZALEZ, 2002), a distância entre pixels é um 

valor que pode ser medido e consiste em importante definição para grande parte dos 

algoritmos que manipulam a imagem. Podem-se inferir as relações de distância d entre 

dois pixels x e y: 

 

• D(x,y) ≥ 0 (D(x,y) = 0, se e somente se x = y); 

• D(x,y) = D(y,x); 

• D(x,y) + D(y,z) ≥ D(x,z); 

 

Algumas equações descrevem as métricas mais conhecidas entre pixels, com 

p=(x,y), q=(s,t):  
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• Distância Euclidiana: 

𝐷 𝑝, 𝑞 = (𝑥 − 𝑠)! +   (𝑦 − 𝑡)!  

• Distância de Manhattan ou City Block (D4): 

 

      𝐷 𝑝, 𝑞 = 𝑥 − 𝑠 + |𝑦 − 𝑡| 

• Distância Chessboard:  

     𝐷 𝑝, 𝑞 = max  ( 𝑥 − 𝑠 |, |𝑦 − 𝑡|) 

 

4.3 Morfologia matemática 

As operações de morfologia matemática são ferramentas muito úteis na 

representação e descrição da forma de um dado objeto ou região. Estas operações, 

quando aplicadas corretamente, modificam a estrutura dos objetos presentes na imagem, 

mantendo as suas características principais de forma (HIRATA R., 1997). Operações 

morfológicas estão divididas em operações morfológicas binárias e operações 

morfológicas sobre imagens coloridas ou de tons de cinza. Há uma diferença de enfoque 

nos dois grupos. Operações morfológicas binarias são definidas em imagens somente 

com pixels pretos e brancos. Um objeto é considerado ser um conjunto matemático de 

pixels pretos, assim, cada pixel é identificado pelos seus índices de linha e coluna, sendo 

chamado de um ponto no espaço bidimensional. Dessa forma, um pixel será substituído 

pelo seu valor oposto, quando for afetado por uma operação. Nas operações 

morfológicas sobre imagens com tons de cinza ou cores, as operações de conjunto 

realizadas não implicam na retirada ou inclusão de um pixel (substituição de seu valor 

por preto ou branco), mas, sim, na modificação parcial de seu valor. 

A erosão e a dilatação, duas das operações elementares da morfologia 

matemática, contêm, como ideia fundamental, a transformação da imagem original, por 

comparação local entre a imagem e as translações do elemento estruturante. Nas 

imagens binárias, as operações morfológicas são definidas, do ponto de vista 

geométrico, como operações que encolhem e expandem um conjunto de pontos. 

( 4.2) 

( 4.3) 

( 4.4) 
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4.4 Filtros 

4.4.1 Filtro Gaussiano 

O filtro gaussiano também é muito utilizado para suavização de imagens, com a 

diferença de não preservar as arestas, uma vez que não considera a diferença das 

intensidades. Ele possui dois parâmetros, a dimensão da janela e um valor para o desvio 

padrão máximo sigma. Seu comportamento é similar ao filtro passa-baixa, isto é, 

suavização de imagens. O quanto a imagem será suavizada está relacionado ao desvio 

padrão sigma, isto é, quanto maior o sigma, mais a imagem é suavizada, não 

dependendo muito do parâmetro referente à dimensão da janela. Quanto maior o sigma, 

maior o número de pixels cujo valor é diferente de zero, o que leva os pixels vizinhos a 

terem maior influência em cada ponto, realizando uma suavização maior na imagem. O 

filtro Gaussiano é definido por: 

 

                                𝐺𝐵[𝐼]! =    𝐺!    𝑝 − 𝑞  !  ∈  !   𝐼!     , onde  

 

         𝐺! =   
!

!!"!
exp − !!

!!!
 

 

A figura, a seguir, mostra o resultado da aplicação do filtro gaussiano com diferentes σ. 

 

Figura 4.5. Aplicações do filtro gaussiano com diferentes σ. 

(4.5) 

(4.6) 
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4.4.2 Filtro da Mediana 

Uma das principais dificuldades dos métodos de suavização é o “borramento” 

dos detalhes da imagem filtrada. Se o objetivo do filtro é reduzir mais o ruído do que o 

“borramento”, a alternativa é usar os filtros da mediana. O nível de cinza de cada pixel é 

trocado pela mediana dos níveis de cinza na vizinhança do pixel em lugar da média dos 

valores de cinza. Este método é particularmente efetivo quando o modelo do ruído 

consiste nas características dos componentes fortemente rápidos para que haja 

preservação das arestas. A mediana m é um conjunto de valores semelhantes que está no 

meio do conjunto de valores menores que m e maiores que m. Para cada vizinhança, 

ordenam-se os pixels em ordem crescente de intensidade e escolhe-se como saída o 

valor da mediana, aquele que está no centro da sequência. Este filtro é bem eficiente 

para ruídos localizados com intensidade muito diferente da vizinhança, ou não 

correlacionado com o sinal. A Figura 4.6 mostra o resultado obtido pelo filtro da 

mediana sobre uma imagem contaminada com o ruído salt & pepper com densidade de 

0.05, com diferentes tamanhos de janela. 

 

Figura 4.6. Resultados do filtro da mediana sobre o ruído Salt & Pepper 
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4.5 Histograma 

O histograma é uma representação da distribuição da frequência de ocorrência 

de um conjunto de números. O histograma de uma imagem digital com níveis de cinzas 

no intervalo [0, L-1] é uma função discreta h(rk)=nk, onde rk é o kº nível de cinza e nk é 

o numero de pixels na imagem com esse valor de intensidade (GONZALEZ RC, 2002). 

O histograma fornece primariamente a descrição global da imagem. Se o histograma da 

imagem é estreito, significa que a imagem é pouco visível, pois a diferença nos níveis 

de cinza presente na imagem é baixa. Uma distribuição uniforme dos níveis de cinza de 

um histograma significa um maior contraste e uma melhor visibilidade (ACHARYA T, 

RAY AK. , 2005). 

A normalização de um histograma faz-se através da divisão de cada um dos seus 

valores pelo número total de pixels na imagem n. Este é dado por p(rk)=nk/n, para 

k=0,1,...,L-1 Este dá-nos uma estimativa da probabilidade de ocorrência de um nível de 

cinza rk. Existem alguns indicadores que podem ser retirados do histograma, tais como 

o nível global de intensidade, a gama dinâmica, o contraste, informação estática (média, 

desvio padrão, etc.) e outras informações úteis para outras aplicações de processamento 

de imagem como a compressão e a segmentação. 

4.5.1 Processamento de histograma 

A base de várias técnicas de processamento de imagem no domínio espacial é o 

histograma. A manipulação do histograma pode ser utilizada para o melhoramento de 

imagem. Uma imagem com baixo contraste tem um histograma que será estreito e 

centrado no centro da escala de cinzas. Numa imagem com alto contraste, os valores 

referentes à intensidade de cada pixel, cobrem uma larga variedade de valores e a 

distribuição dos pixels é quase uniforme. 

4.5.2 Equalização de histograma 

A equalização de histograma é uma técnica que consiste no ajustamento da 

escala de cinza de uma imagem para que o histograma de níveis de cinza da imagem de 

entrada seja mapeado em um histograma uniforme. Assim, o objetivo da equalização de 

histograma é a obtenção dum histograma uniforme a partir de uma imagem inicial. 

Sendo a variável r, um valor variável no intervalo de [0:1], que indica o nível de cinza 
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de uma imagem, sendo r = 0 o preto e r = 1 o branco, a transformação: s = T(r) produz 

um nível s para cada pixel na imagem original. É assumido que T(r) é uma função de 

valor único, aumentando monotonicamente no intervalo de [0:1], e T(r) assume valores 

entre 0 e 1. A primeira condição preserva a ordem da cor preta para o branco na escala 

de cinza, e a segunda condição garante que a função seja consistente com intervalo 

definido para os valores das intensidades dos pixels (ACHARYA T, RAY AK. ,2005). 

4.5.3 Especificação de histograma 

O método usado para gerar uma imagem processada com um histograma 

específico é chamado de especificação de histograma. Quando é pretendido um 

melhoramento automático da imagem, a equalização de histograma é uma boa opção, 

pois os resultados desta opção são previsíveis e o método é simples de implementar 

(GONZALEZ RC, 2002). A especificação de histograma não tem em atenção a 

percepção do contraste, o que resulta em uma degradação da qualidade subjetiva da 

imagem. 

4.6 Segmentação de imagem 

A análise de imagens é uma área de processamento constituída de técnicas para 

obtenção de informação a partir de uma imagem. Normalmente, sua primeira etapa é 

conhecida como segmentação, cujo objetivo é dividir uma imagem em partes ou objetos 

constituintes (GONZALES RC, 2002). 

A segmentação localiza-se entre os pré-processamentos responsáveis pela manipulação 

de pixels em escalas de cor ou cinza, para corrigir defeitos ou realçar características em 

uma imagem, e entre os processamentos finais que manipulam os grupos criados pela 

segmentação, analisando-os e atribuindo a estes um significado. O papel da 

segmentação na análise de imagens pode ser considerado crucial, pois dela depender o 

sucesso ou falha da aplicação que a implementa. Uma segmentação precisa e segura não 

é tão simples de ser alcançada por meios puramente automáticos, uma vez que sua 

versão semiautomatizada gera bons resultados. 

As técnicas de segmentação podem ser classificadas a partir do nível de abstração, 

conforme ilustrado no diagrama da Figura 4.7. O diagrama foi inspirado a partir da 

classificação apresentada em (JÄHNE, 2005). 
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Figura 4.7. Níveis de abstração e técnicas de segmentação de imagens.  

 

A segmentação de imagem tem como finalidade subdividir uma imagem nos 

objetos ou regiões que a constituem, para que os pixels em cada região possuam um 

conjunto idêntico de propriedades ou atributos (GONZALEZ RC, 2002) (ACHARYA 

T, RAY AK., 2005). Estes atributos podem incluir níveis de contraste, valores 

espectrais ou propriedades de textura. A imagem segmentada será, então, definida por 

um conjunto de regiões que estão ligadas, mas não sobrepostas, de forma que cada pixel 

na imagem pertence a apenas uma região. Os algoritmos clássicos utilizados em 

segmentação de imagem são baseados em uma das duas propriedades básicas dos 

valores de intensidade, descontinuidade e similaridade. No primeiro caso, a 

segmentação é baseada em mudanças bruscas nos valores de intensidade dos pixels da 

imagem, no segundo caso, a segmentação de imagem é baseada na sua partição em 

regiões semelhantes de acordo com um conjunto de critérios predefinidos.  

4.6.1 Detecção de contornos e orlas 

Para a detecção de contornos e orlas é necessária a utilização de operadores que 

sejam sensíveis à mudança e consigam suprimir áreas de níveis de cinza constantes. 

Enquanto os filtros de média suprimem estruturas com valores altos, a detecção de 

contornos requer uma operação de filtragem que dê realce a mudanças nos valores de 

cada pixel e que anulem áreas com valores constantes, sendo os operadores derivativos 

adequados para esta função. Operadores de derivada de primeira ordem apresentam um 

extremo no contorno, enquanto operadores de derivada de segunda ordem passam por 
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zero, onde o contorno tem os seus altos e baixos mais íngremes. Um contorno ideal é 

uma descontinuidade da função espacial do valor de cinza da função g(x) da imagem. A 

detecção de contornos é baseada em uma diferenciação. Em uma imagem discreta, a 

diferenciação é substituída por diferenças discretas, sendo que os erros associados a esta 

diferenciação devem ser considerados. Os erros mais comuns são a detecção de 

contornos anisotrópica, quando os contornos não são detectados igualmente em todas as 

direções, e erros na estimativa da direção dos contornos (JÄHNE, 2005).    

Filtros derivativos de primeira ordem produzem imagens com contornos mais 

grosseiros.  Por outro lado, filtros derivativos de segunda ordem têm melhor resposta ao 

detalhe mais fino, tais como linhas com menor espessura ou pontos isolados 

(GONZALEZ RC, 2002).   

4.6.2 Operadores de Gradiente 

Para detectar estruturas em imagens, tais como orlas e linhas, são usados filtros 

de forma a extrair as derivadas da imagem. Os operadores de Roberts, Prewitt e Sobel 

são exemplos de tipos de filtros que fornecem o valor absoluto de um gradiente de 

várias formas. Os operadores de gradiente detectam contornos calculando o máximo e o 

mínimo na primeira derivada da imagem. A derivada apresenta o máximo localizado no 

centro do contorno no sinal/imagem original. Este método de localização de contorno 

ou orla é característico dos filtros de gradiente. Um pixel estará localizado em um 

contorno ou orla se o valor do seu gradiente excede um dado limite. Os contornos ou 

orlas irão ter pixel com intensidades maiores que os seus vizinhos. Assim que um limite 

é definido é possível comparar o valor de gradiente com o limite e detectar o contorno 

quando o limite definido é excedido. O gradiente de uma imagem f(x,y) em (x,y) é 

definido pelo como:  

 

4.6.3 Tresholding 

Um método simples para a segmentação de imagem é o tresholding, que faz com 

uma imagem de cinzas se torne em uma imagem binária. A forma mais simples de 

(4.7) 
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tresholding faz-se através da partição do histograma da imagem pelo uso de único 

parâmetro de treshold, T. A segmentação da imagem faz-se de seguida, mapeando a 

imagem pixel a pixel como objeto ou fundo (“background”), se o valor de intensidade 

de nível de cinza é maior ou menor que o valor de T. Este método pode ser definido por:  

 

                                        𝑇ℎ!𝑓 𝑥 =    1, 𝑠𝑒  𝑓 𝑥 ≥ 𝑡  ;
0  , 𝑐𝑎𝑠𝑜  𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜 

 

onde f(x,y) representa a função original, z(x,y) a função binária e t o valor de treshold 

(GONZALEZ RC, 2002). O valor do threshold tem que ser determinado consoante a 

imagem em questão, existindo várias possibilidades para atribuir valores a esta variável. 

A forma mais simples é um valor estático: cada valor de cinza menor que um 

determinado valor t fica com o valor zero na imagem final e qualquer outro valor fica 

como 1 na imagem final. Existem ainda técnicas de treshold que utilizam vários valores 

de treshold, subdividindo a imagem em vários segmentos. Os histogramas destas 

imagens são multimodais, com picos acentuados na sua distribuição, sendo estes 

escolhidos como valores de treshold na segmentação de imagem (Figura 4.8) 

(ACHARYA T, RAY AK. ,2005). 

 

Figura 4.8. Exemplo de Tresholding multi-nível. a) Histograma multimodal  b) imagem inicial c) 
segmentação da imagem d)fundo da imagem segmentado. 

 

Vários algoritmos e técnicas de segmentação de imagens foram desenvolvidos, 

não havendo, porém, uma solução geral para cada problema. Muitas vezes para a 

resolução de um problema de segmentação de imagem é necessário a combinação das 

técnicas à sua adaptação ao domínio do problema.  

(4.8) 
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4.6.4 Método de Daugman 

O primeiro algoritmo para o reconhecimento de íris foi desenvolvido pelo 

cientista John Daugman em 1993 (DAUGMAN, 1993), sendo até hoje considerado um 

dos melhores algoritmos para esta finalidade.  

Essa técnica de segmentação é baseada em um mecanismo de localização da íris 

que faz uso de um operador íntegro-diferencial que é o operador criado por Daugman, 

(4.9). A técnica assume que a pupila e a íris são regiões circulares e que esses círculos 

não são necessariamente concêntricos e, assim, os círculos são detectados pelo operador 

íntegrodiferencial (DAUGMAN, 1993, 2004). 

  

                          𝑚𝑎𝑥(!,!!,!!) =    𝐺!    𝑟 ∗    !
!"
∮!,!!,!!  𝐼  

!,!
!!"

  𝑑𝑠  

 

Em (4.9), 𝐼(!,!) representa a intensidade do pixel na posição (𝑥,𝑦), 𝐺ℴ(𝑟) 

representa o filtro gaussiano (função de suavização), * denota a operação de convolução 

e “s” é o contorno do círculo de raio r, e centro (𝑥!,𝑦!). Esse operador procura no 

domínio (𝑥,𝑦) o valor máximo da derivada parcial da imagem suavizada, aumentando o 

raio r do contorno da integral da intensidade normalizada do pixel em (𝑥,𝑦),  
!(!,!)
!!"

𝑑𝑠, 

com centro em (𝑥!,𝑦!) (CATARINO, 2009).  

O operador é utilizado na busca das fronteiras circulares da íris, interior (com a 

pupila) e exterior (com a esclera). Este método mostra ser mais eficaz, quanto maior for 

o contraste entre íris e esclera, ou entre íris e pupila (CATARINO, 2009), daí a 

importância de um pré-processamento que realce este contraste. 

De maneira simplificada o operador de Daugman procura o caminho circular 

com a maior alteração nos valores dos pixels, variando o raio e as coordenadas do centro 

do círculo. O operador é usado iterativamente com a suavização (desvio padrão 𝜎  do 

filtro gaussiano), sendo progressivamente reduzida para se obter a localização precisa 

do círculo em questão. Como resultado tem-se a estimativa dos três parâmetros que 

definem o círculo em questão (raio e coordenadas do centro), o operador varre toda a 

imagem ou uma determinada região pré-definida onde a íris está localizada, o que reduz 

de maneira significativa seu tempo de processamento (BASTOS, 2010; CATARINO, 

2009). 

 

(4.9) 
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Figura 4.9. Processo de Segmentação: (a) Imagem do banco de imagens CASIA. (b) Íris 
segmentada pelo método de Daugman. 

 

4.7 Extração de Características 

Uma informação de um objeto sob estudo é um conhecimento básico acerca do 

objeto (e.g., cor, forma, tamanho, peso e densidade). Quando uma informação for 

relevante para quantificar ou qualificar o objeto em relação a outros, esta informação 

pode ser entendida como uma informação característica do objeto. A extração de 

características é uma etapa de processamento em sistemas de reconhecimento de 

padrões, como ilustrado na Figura 4.10 (modificada de DUDA, HART, & STORK, 

2000).  

 

Figura 4.10. Sistema de reconhecimento de padrões 

 

Em essência, a extração de características é um processo de coleta e 

transformação representacional das características do objeto. Esta transformação se 

estabelece entre um espaço físico, no qual o objeto se encontra, para um espaço lógico e 

computacional, onde as características são representadas e definidas de forma 

conveniente (e.g., números, vetores e símbolos) para utilização em processos ulteriores.  
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A transformação representacional é ilustrada na Figura 4.11. A notação de teoria 

dos conjuntos foi utilizada para representar de forma pictórica o espaço físico e o espaço 

vetorial de características F, como conjuntos onde os elementos são, respectivamente, 

indivíduos e vetores de características. O elemento Ij no espaço físico representa um 

indivíduo j qualquer e Xi representa um vetor de índice i, onde cada componente é uma 

característica. Os indivíduos do espaço físico são relacionados aos vetores de 

características por uma relação de transformação, definida como o processo de extração 

de características.  

 

Figura 4.11. Extração de características definida como uma relação entre indivíduos do 

espaço físico e vetores de características definidos em um espaço vetorial. 

 

O resultado da extração de características está sujeito às incertezas de diversas 

fontes, tais como o processo de medição, o mensurando, a disponibilidade de dados e as 

influências do ambiente. Por este motivo, as representações são variáveis aleatórias e 

suas análises e descrições envolvem processos e métodos estatísticos. 

4.8 Interpretação/classificação  

Na fase de interpretação algumas técnicas auxiliares e/ou inteligentes podem ser 

utilizadas. Entre as técnicas comuns utilizadas estão redes neurais e lógica fuzzy. Nesse 

trabalho utiliza-se de uma técnica que se enquadra na grande área de inteligência 

artificial e é conhecida como sistemas especialistas.  
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4.8.1 Sistemas especialistas 

Os Sistemas Especialistas (SE) tiveram sua origem no fim da segunda grande 

guerra, neste momento da história grupos de cientistas norte-americanos e ingleses 

trabalhavam em uma máquina eletrônica que pudesse executar cálculos numéricos 

complexos e sendo conduzida por programas de instruções, esta máquina seria hoje 

chamada de computador. Os cientistas ingleses defendiam a argumentação que esta 

máquina deveria responder a operadores lógicos, tais como “e”, “ou” e “não”, partindo 

deste princípio esta máquina poderia montar operadores numéricos mais especializados, 

sendo necessário para as operações matemáticas, não obstante esta máquina também 

poderia ser capaz de manipular qualquer tipo de material simbólico não numérico, 

incluindo afirmações em linguagem ordinária. Já os cientistas norte-americanos sabiam 

que o custo desta máquina seria demasiadamente caro, e com a certeza de que esta 

máquina só seria usada para cálculos numéricos, eles decidiram usar operadores 

numéricos, como “+”, “-“ e “>”, logo esta decisão foi seguida pelos ingleses, resultando 

em poderosas máquinas de calcular.  

Os Sistemas Especialistas (SE) constituem uma das áreas que integram o campo 

mais abrangente da inteligência artificial (IA). Segundo Caregnato (CAREGNATO e 

FORD, 1995), Sistemas Especialistas são programas que empregam técnicas de IA para 

simular um especialista humano em uma área determinada e limitada do conhecimento, 

isto é, a partir de uma base de conhecimento num domínio especifico. Segundo Silva 

(SILVA et al, 1990), um sistema especialista SE, é um programa de computador 

inteligente, que usa conhecimento e procedimentos de inferência para solucionar 

problemas que são suficientemente difíceis para requerer um significante grau de 

conhecimento humano na sua solução. 

O conhecimento de um SE consiste em fatos e heurísticas. Os fatos constituem 

um corpo de informações que é largamente compartido, publicamente disponível e 

geralmente aceito pelos especialistas em um campo. As heurísticas são em sua maioria 

privadas, regras poucos discutidas, de bom discernimento que caracterizam a tomada de 

decisão em nível de especialista na área. O nível de desempenho de um SE é função 

principal do tamanho e da qualidade da base de conhecimento que possui. O 

componente de conhecimento e o componente de raciocínio são as chaves de qualquer 

sistema que reflita “inteligência”. Portanto, a única maneira destes sistemas 
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apresentarem um “comportamento inteligente” é através de mecanismos formais para a 

representação do conhecimento e a utilização de técnicas de inferência. 

Os SE também são conhecidos por sistemas cognitivos, e a tecnologia usada 

para seu desenvolvimento é chamada de engenharia do conhecimento, alguns autores 

costumam chamar de sistemas cognitivos, apenas os sistemas de pequeno porte. Os 

problemas com os quais lidam os SE são altamente diversificados, há questões gerais 

que surgem em vários domínios. Mas há também técnicas poderosas que podem ser 

definidas para classes específicas de problemas. 

4.8.2 Grau de Capacidade entre a Inteligência Artificial (IA) e a 

Inteligência Natural (IN) 

Desenvolver um programa que simule o desempenho humano é uma tarefa 

complicada. É necessário primeiro entender como o ser humano realmente raciocina e 

pensa. Conclui-se que para uma máquina ter inteligência ou pensar é ainda mais confuso 

para se responder com exatidão. Por vezes, construir um programa que corresponda 

certo padrão de desempenho para uma tarefa específica, mesmo que o programa não 

atinja o que é de melhor, o sucesso poderá ser alcançado dentro dos padrões de 

desempenho escolhido. Dentre as especificidades que define inteligência, A Tabela 4.2 

apresenta um comparativo do grau de capacidade entre a IA e a IN (RICH, 1998).  

4.8.3 Sistemas convencionais X sistemas especialistas 

Um sistema convencional baseia-se em algoritmos, assim, executando o passo a 

passo, é processada uma resposta lógica ao problema fornecido de forma repetitiva, os 

dados são processados e o resultado correto (ou seja, o resultado perfeito para a lógica 

da máquina) é apresentado ao usuário.  

Um sistema especialista trabalha com soluções de problemas que não possuem 

resolução por algoritmos, baseando-se em buscas heurísticas, ou seja, soluções 

aceitáveis, não soluções ideais. Dessa forma, consegue localizar soluções em tempo 

muito mais hábil que um sistema convencional, pois, para localizar uma solução 

heurística, o tempo de processamento é bem inferior que o tempo de processamento de 

uma solução baseada em algoritmos.  
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Tabela 4.2– Comparativo entre o grau de capacidade da IN e da IA. 

Grau de capacidade para: IN IA 

Obter um grande volume de informações externas ALTO BAIXO 

Usar sensores (olhos, ouvidos, tato, olfato) ALTO BAIXO 

Ser criativo e imaginativo ALTO BAIXO 

Aprender com a experiência 
 ALTO BAIXO 

Ser esquecido ou perdido o conhecimento 
 ALTO BAIXO 

Realizar cálculos complexos 
 BAIXO ALTO 

Ser passível de erro 
 ALTO BAIXO 

Ser documentado 
 BAIXO ALTO 

Transferir informações 
 BAIXO ALTO 

Custo da obtenção de inteligência ALTO BAIXO 

 

Sistemas especialistas nem sempre encontram uma solução. Como é baseado em 

soluções heurísticas e que não possuem soluções por algoritmos, às vezes, o sistema não 

consegue resolver em tempo hábil o problema, de forma a localizar uma solução tão 

distante da desejada que tal solução torna-se descartável. (BARRETO, 1999) 

Sistemas especialistas podem fornecer respostas erradas. O sistema pode 

escolher um conjunto de premissas da base de dados incorreto, levando-o a uma 

conclusão incorreta do problema. Mas, diferente de um sistema tradicional, o sistema 

especialista possui a informação de como chegou à determinada solução, apresentando 

todas as premissas que utilizara. Sistemas especialistas processam o conhecimento de 

sua base, não os dados isolados. Desta forma, trabalha-se com bases de conhecimento 

com dados inseridos nestas bases, de forma a ajustar os dados conforme a necessidade 

de conhecimento que o sistema exige. Assim, o sistema não necessita processar e 

trabalhar os dados, ele apenas obtém soluções baseadas nos dados nele inseridos, logo, 

as regras necessárias também podem ser tratadas pelas bases de conhecimento. 

(FÁVERO & SANTO, 2005). 
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4.8.4 Vantagens e Limitações do Sistema Especialista 

Os avanços tecnológicos produzidos pela evolução da IA nas duas últimas 

décadas, sugere uma série de vantagens importantes e algumas situações limitadoras 

(RICH, 1998). No primeiro caso estão: 

Conhecimento: amplo na área específica e bem definido. Absorvem o conhecimento 

humano, que poderia ser esquecido. 

Comportamento inteligente: propõe soluções novas para problemas complexos. Tira 

conclusões de dados de alta complexidade e define a melhor estratégia para solucionar o 

problema. 

Lida com a incerteza: lidam com problemas de conhecimento incompleto ou 

impreciso. 

Tomada de decisão: na escolha da solução para o problema, explica como se processou 

seu raciocínio. 

Confiabilidade: a saída de informação consistente. 

Produtividade: executa tarefas com rapidez. 

Treinamento: simula decisões e explica o raciocínio. 

Disponibilidade: possui aconselhamento disponível em qualquer lugar e/ou momento. 

Sistemas incorporados: É facilmente adaptado a outros sistemas. 

No caso das características limitadoras, tem-se: 

Imagens visuais: possui dificuldade em utilizar este comportamento humano. 

Uso: alguns sistemas não foram ainda amplamente testados, e estão subutilizados, por 

serem de difícil controle e utilização. Por vezes, seu uso está limitado a soluções de 

problemas simples. 

Conhecimento: está limitado ao conhecimento específico. Não sabe lidar com 

conhecimento que combina regras e não são capazes de adquirir conhecimento de si 

próprios. 
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Erro: a principal base usada pelo sistema especialista, a fonte de conhecimento do 

especialista humano. Uma informação dada ao sistema de maneira incorreta o afetará 

negativamente. 

Manutenção: são sistemas difíceis de se manter e atualizar. 

Custo: seu custo de desenvolvimento é alto. 

Experiência: o conhecimento específico não está disponível de imediato 

Solução correta: pode ser diferente para cada especialista 

Ética: não possui responsabilidade legal e ética, ficando a mesma dividida entre o 

especialista que desenvolveu o sistema, o usuário, o gestor ou qualquer outra pessoa. 

4.8.5 Classificação dos Sistemas Especialistas 

Assim como qualquer outro tipo de sistema, os sistemas especialistas podem ser 

classificados de diversas formas. Se classificados quanto a sua forma de funcionamento, 

existem 10 possíveis categorias onde um sistema especialista pode ser enquadrado 

(FÁVERO & SANTO, 2005): 

4.8.5.1 Sistema Especialista de Interpretação 

Partindo do princípio de que um sistema especialista possua uma ampla base de 

conhecimento, um sistema especialista de interpretação irá prover descrição de 

situações de solução para determinados problemas, realizando uma análise nos pontos 

chave do problema e relacionando com situações parecidas que este tenha em sua base 

de conhecimento. Assim, é possível fazer uma análise por aproximação (baseando-se 

em lógica Fuzzy) das causas que sejam parecidas com a causa do atual problema, e 

oferecer uma solução equivalente a de outros problemas apresentados. As demais 

soluções que possuam um grau de acerto inferior são descartadas. 

4.8.5.2 Sistema Especialista de Monitoramento 

Atua em conjunto com sistemas comuns. Monitora determinado comportamento 

dos sistemas, informando ao usuário humano as intervenções necessárias do usuário. 

Desta forma, realiza uma interpretação do status do sistema, aguardando momentos 

onde o sistema necessite de entradas humanas para que a operação seja concluída com 

sucesso. Um exemplo deste é o Adobe Acrobat Updater. 
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4.8.5.3 Sistema Especialista de Predição 

Baseando-se em informações históricas dos sistemas, um sistema especialista de 

predição consegue retornar possíveis informações futuras de um sistema, como o 

crescimento deste, o índice de possíveis erros e as áreas de possível falha. Diferente de 

um sistema especialista de planejamento (como visto abaixo), este sistema apenas 

informa ao usuário humano possíveis problemas futuros, não tomando decisão alguma 

de alterações e etc., que fica a cargo do humano operador do sistema. 

4.8.5.4 Sistema Especialista de Planejamento 

Baseando-se em dados levantados pelos sistemas especialistas de predição, e nos 

dados de possíveis metas definidas para os próximos períodos de análise, este tipo de 

sistema fornece uma lista de tarefas e subtarefas para atingir determinado objetivo, 

tomando ações para que tais tarefas sejam cumpridas no prazo. Este tipo de sistema 

pode funcionar baseando-se em dados de software e hardware para previsões de 

tecnologia ou em dados das bases de dados para fornecer análises a um horizonte de 

negócio. 

4.8.5.5 Sistema Especialista de Projeto 

Busca soluções alternativas a problemas encontrados pelos sistemas especialistas 

de planejamento, oferecendo alternativas com o mínimo de alterações no resultado final 

buscado pelos sistemas especialistas de planejamento. Logo, gera justificativas 

plausíveis para explanar sobre as mudanças nas fases de planejamento, atacando as 

subtarefas geradas pelos sistemas especialistas de planejamento. 

4.8.5.6 Sistema Especialista de Depuração 

Provê soluções para um possível mau-funcionamento por distorção das bases de 

dados e de regras do sistema. Desta forma, age como um agente de validação de quebra 

de regras de um sistema especialista, validando os processos executados dentro do 

sistema e identificando possíveis procedimentos danosos ao programa. 

4.8.5.7 Sistema Especialista de Reparo 

Sistema especialista em executar as correções sugeridas pelos sistemas 

especialistas de depuração, administrando as falhas que necessitem de paradas de 

sistema para conserto e agendando tais paradas para efetuar a manutenção. Como se 
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tratam de sistemas complexos de alto impacto nos negócios, ocasionando muitas 

paradas de processo, este tipo de sistema especialista é pouco desenvolvido, pois a 

responsabilidade sob o sistema é muito grande para algo tão artificial. 

4.8.5.8 Sistema Especialista de Instrução 

Sistema especialista com objetivo de propor desafios a seu operador, de forma a 

instruí-lo a realizar determinadas tarefas, de forma a ensinar sobre determinado assunto 

a um possível estudante que opere o sistema. Pode incorporar subsistemas especialistas, 

como de depuração ou reparo, para que o estudante possa obter situações parecidas 

durante a operação com o sistema. 

4.8.5.9 Sistema Especialista de Controle 

Sistema especialista de maior nível de complexidade. Sistema especialista que 

controla diversos outros tipos de sistemas, não somente os computacionais. Realiza 

análises baseadas nos sistemas especialistas de diagnóstico e predição, de forma a 

determinar horizontes de negócio para os próprios sistemas especialistas incorporados a 

ele.  

Esse capítulo apresentou conceitos importantes e necessários para a 

compreensão do trabalho desenvolvido. Nele foram mostrados os conceitos e técnicas 

de processamento de imagens e sistemas especialistas, ambos utilizados no 

desenvolvimento de OPTICA.    
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CAPÍTULO	  5	  

5. 	  OPTICA	  
 

O presente trabalho apresenta o OPTICA (Ophthalmology Tool in Cataract 

Assessment), um sistema para avaliação de catarata baseado em processamento de 

imagens e sistemas inteligentes que juntamente com a plataforma móvel e de 

diagnóstico online complementam o sistema desenvolvido voltado para a triagem de 

catarata em áreas remotas.  

Como apresenta a Figura 5.1, o trabalho foi dividido em três módulos: O sistema 

móvel de aquisição de dados (plataforma SANA), o sistema web para acesso dos 

médicos e emissão de diagnósticos (OpenMRS) e o sistema especialista para  

diagnóstico da catarata (OPTICA).   

 

 

Figura 5.1. Diagrama do sistema desenvolvido. 

 

A Figura 5.2 apresenta o fluxograma do sistema, começando pela aquisição de 

dados até a tomada de decisão do médico de encaminhar o paciente para o hospital ou 

para casa. É importante ressaltar que por ser um sistema de triagem é fundamental que 
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não deixe de identificar os casos graves, pois, se um caso não grave for encaminhado 

para o hospital, não há grandes consequências, comparado a um caso grave que foi 

enviado para casa. Portanto, é importante que o sistema tenha uma alta sensibilidade, 

termo que será explicado mais adiante.  

 

 

Figura 5.2. Fluxograma do sistema desenvolvido.  

 

5.1 Aquisição de dados 

A aquisição dos dados foi feita através de um smartphone com a plataforma 

SANA Mobile.  Foi utilizado o smartphone do modelo HTC google Nexus One com 

câmera de 5 MP, 2560х1920 pixels, autofocus e LED flash, foi também utilizada uma 

lente acoplada de 60 dioptrias. Na aquisição dos dados, foi aplicado um questionário 

com informações e histórico do paciente e uma foto do olho pode ser anexada. As fotos 
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e dados foram adquiridos em parceria com o departamento de oftalmologia do  Hospital 

de São Paulo (UNIFESP) e do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), de acordo com o estudo 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo - 

UNIFESP/EPM (Número do projeto: 250.135).  

 

O Sistema de aquisição (Figura 5.3 e Figura 5.4) é composto pelo hardware 

(celular e lente) e um questionário implementado na plataforma SANA, desenvolvido 

no Massachussets Institute of Technology (MIT) e adaptado para esse projeto.  

 

  

Figura 5.3. Smartphone HTC Nexus one com a plataforma SANA e a lente de 60 dioptrias. 

 

 

 

Figura 5.4. Aquisição da imagem do olho com o smartphone e lente acoplada. 

 



 

 

 

 
78 

5.1.1 Plataforma SANA 

A plataforma SANA foi utilizada para aquisição das imagens e dados dos 

questionários, assim como para a transmissão dos dados para o banco de dados.  

Com a colaboração de médicos oftalmologista foi criado um questionário 

contendo  informações relevantes sobre o paciente, ou seja, informações que podem 

ajudar ao médico a fornecer um diagnóstico correto como: prurido, hiperemia, 

opacidade, baixa acuidade visual, dor, secreção, ardência, cirurgias prévias, etc. A 

Figura 5.5 mostra algumas informações do questionário desenvolvido.  

O usuário do sistema (agente de saúde ou alguém treinado) preenche o 

questionário com as informações do paciente e no final anexa uma foto (Figura 5.4) do 

olho. Todas essas informações serão enviadas para o banco de dados e o médico poderá 

ter acesso a essas informações para fornecer seu diagnóstico. Levando, assim, 

assistência médica para lugares que não dispõem de um médico oftalmologista no local.  

 

 

 

Figura 5.5. Algumas telas do questionário de oftalmologia na plataforma SANA.  
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5.1.2 Imagens capturadas  

A qualidade da imagem capturada é muito importante, visto que, com ela, será 

realizado um processamento para o pré-diagnóstico da catarata. Portanto, o usuário deve 

receber um treinamento com algumas instruções básicas de como utilizar o sistema. As 

duas principais instruções, que caso executadas erroneamente, podem comprometer o 

diagnostico, são:  a) Caso a foto saia muito borrada, retirar outra; b) A pupila do olho 

tem que aparecer claramente na foto, ou seja, o olho não pode estar fechado. Caso 

precise, abrir o olho do paciente para retirada da foto.  

Umas das contribuições do presente trabalho é a formação de um banco de dados 

com fotos de olhos com pupilas dilatadas e não dilatadas para estudos futuros. Para 

analisar a melhor qualidade das imagens obtidas, foram realizados alguns testes com a 

câmera do celular, com e sem a lente de 60 dioptrias acoplada. As imagens das Figura 

5.6 e Figura 5.7 foram tiradas de uma paciente com catarata.  

	  

Figura 5.6. Imagens com lente acoplada. a) Pupila dilatada; b) Pupila não dilatada 
 

	  

Figura 5.7. Imagens sem a lente acoplada. a) Pupila dilatada; b) pupila não dilatada	  

	  

a) b) 

a) b) 
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 É possível observar que as imagens com a lente acoplada são mais próximas e, 

possivelmente, mais detalhadas, porém, as sem a lente são mais nítidas. Portanto, testes 

foram realizados com algoritmos de processamento de imagens para decidir qual tipo de 

imagem seria utilizado, e foi obtido um melhor resultado sem a lente acoplada. Assim,  

o banco de dados formado e os testes apresentados nesse trabalho são das fotos obtidas 

sem a lente acoplada.  

 É importante ressaltar que o banco de dados formado é padrão ouro, ou seja, o 

diagnóstico correspondente a cada imagem é o diagnóstico real, emitido pelo 

especialista no hospital, utilizando o equipamento necessário. Esse diagnóstico padrão 

ouro serviu de parâmetro para a análise e validação do sistema que será discutido nas 

seções seguintes.  

5.2 Portal de Laudos web 

Os dados preenchidos na plataforma SANA são enviados para um servidor e 

acessados via o OpenMRS. O médico oftalmologista tem acesso a esses dados 

armazenados fazendo seu login (Figura 5.8). Ao entrar no sistema, ele pode procurar 

pacientes (Figura 5.9 e Figura 5.10), acessar as informações e emitir um diagnóstico 

(Figura 5.11).  

 

 

Figura 5.8. Tela de login do OpenMRS 

 



 

 

 

 
81 

 

Figura 5.9. Tela de procura/cria paciente 

 

 

Figura 5.10. Tela para o médico selecionar o paciente e emitir o diagnóstico 

 

 

Figura 5.11. Tela do paciente selecionada com as informações da aquisição feita pelo SANA. 
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5.3 OPTICA 

O módulo do pré-diagnóstico da catarata foi implementado com o Matlab® e é 

utilizado como auxílio no diagnóstico a distância. Para realizar o pré-diagnóstico são 

necessárias várias etapas de processamento de imagens. A Figura 5.12 representa o 

fluxograma do processo.  

 

 

Figura 5.12. Etapas do processamento de imagens. 

	  

O primeiro passo no processo é a aquisição da imagem, isto é, adquirir uma 

imagem digital. Para fazer isso, necessita-se de um sensor para imageamento e a 

capacidade de digitalizar o sinal produzido pelo sensor. Conforme  visto, o sensor, nesse 

caso, é a câmera do smartphone e esse passo foi explicado na seção 6.1.   

 Após a obtenção de uma imagem digital, o próximo passo trata de pré-processar 

a imagem. A função chave no pré-processamento é melhorar a imagem de forma a 

aumentar as chances para o sucesso dos processos seguintes. Geralmente, o pré-

processamento envolve técnicas para o realce de contrastes, remoção de ruído e 

transformações de cores.  

5.3.1 Pré-processamento da imagem  

O principal objetivo do pré-processamento é facilitar o processo de 

segmentação. Na segmentação foi utilizado o algoritmo de Daugman, portanto o pré-

Pré-‐processamento	  da	  imagem 

Segmentação 

Extração	  das	  características 

Classificação 

Diagnóstico 
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processamento foi feito de acordo com as necessidades requeridas pelo algoritmo de 

segmentação. O diagrama da  Figura 5.13 representa as transformações feitas na 

imagem.  

 

 

Figura 5.13. Transformações da imagem no pré-processamento 

 

 Filtro da mediana: Outro método de reduzir o ruído em uma imagem consiste 

em aplicar o filtro da mediana. O filtro da mediana, muito empregado na área de 

processamento de imagens, apresenta um desempenho superior ao do filtro da média. 

Para cada pixel de coordenadas (x,y) de uma imagem, a mediana é calculada seguindo 

as etapas abaixo: 

a) Armazenar em um vetor os pixels de uma vizinhança (ou janela) N x N com 

centro em (x,y); 

b) Ordenar o vetor de pixels de forma crescente (ou decrescente); 

c) Substituir o pixel (x,y) pelo valor do meio do vetor de pixels ordenados. 

Equalização: Em alguns casos a transformação para escala de cinza de uma 

imagem pode provocar perdas significativas de detalhes em seus objetos. A equalização 

do histograma produz uma imagem mais uniforme em que os níveis de cinza aparecem 

com a mesma frequência. 

Após as transformações realizadas, uma tentativa de segmentação da pupila foi 

feita e o resultado obtido não foi satisfatório (Figura 5.14). Observou-se que o flash não 

foi retirado no pré-processamento, atrapalhado o algoritmo de segmentação.  

Paciente com  
catarata polar 
foto: 640x480 

Tons de cinza Filtro mediana Equalização  
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Figura 5.14. Tentativa de segmentação sem retirada do flash 

 

Para resolver esse problema foi necessária uma adaptação no algoritmo para a 

retirada do flash na imagem. Para isto, foi utilizado um procedimento morfológico de 

inundação chamado flood fill que é um algoritmo baseado na reconstrução morfológica 

e permite o preenchimento de “buracos” em imagens na escala de cinza. Um “buraco” é 

definido como uma área de pixels negros rodeados por outros mais suaves, segundo 

Soille (1999). Portanto, como a área do flash é um “buraco” branco, foi usado o 

complemento (ou negativo) da imagem, a Figura 5.15 mostra os resultados dessas 

operações. 

 O algoritmo flood fill tem três parâmetros: um nó de início, uma cor alvo, e uma 

cor de substituição. O algoritmo de procura por todos os nós do arranjo que estão 

ligados ao nó de partida por um caminho da cor alvo, e muda-os para a cor de 

substituição. Há muitas maneiras em que o algoritmo de inundação de preenchimento 

pode ser estruturado, mas todos eles fazem uso de uma estrutura de fila ou pilha de 

dados, explícita ou implicitamente. Um exemplo baseado em pilha (recursivo) da 

implementação flood fill (para uma matriz bidimensional) é descrito do pseudocódigo, 

abaixo.  

 
 

 

 

 

 
Quadro 5.1 Pseudocódigo do algoritmo flood fill. 

Procedure FloodFill (x, y, cor, novaCor) 

Se pixel (x, y) = cor então 

pixel (x, y) ←  novaCor 

FloodFill (x + 1, y, cor , novaCor) 

FloodFill (x, y + 1, cor , novaCor) 

FloodFill (x - 1, y, cor , novaCor)  

FloodFill (x, y - 1, cor , novaCor) 
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Figura 5.15. Aplicação do algoritmo de inundação (flood fill) para retirada do flash. 

 

Assim, a fase de pré-processamento é finalizada e a imagem encontra-se pronta 

para a fase de segmentação com a aplicação do algoritmo de Daugman.  

É importante ressaltar que a retirada do flash e sinais de catarata da pupila é feita 

para facilitar a segmentação, mas na fase de classificação a imagem original da pupila é 

utilizada.   

5.3.2 Segmentação da imagem 

A segmentação da imagem é necessária para encontrar a região de interesse, no 

inglês Region of Interest, (ROI), que, nesse caso, é a pupila. Facilitando, assim, a 

extração das características e reduzindo a área de procura e tempo de processamento.  

Alguns algoritmos foram testados para a segmentação pupila, como a 

transformada de Hough, porém o melhor resultado foi obtido com o algoritmo de 

Daugman  (Figura 5.16). Para melhor resultado foi adicionado um algoritmo de retirada 

do flash explicado na seção anterior.  

De maneira simplificada o operador de Daugman procura o caminho circular 

com a maior alteração nos valores dos pixels, variando o raio e as coordenadas do centro 

do círculo. O operador é usado iterativamente com a suavização (desvio padrão do filtro 

gaussiano), sendo progressivamente reduzida para se obter a localização precisa do 

círculo em questão. Como resultado, tem-se a estimativa dos três parâmetros que 

definem o círculo em questão (raio e coordenadas do centro), o operador varre toda a 

imagem ou uma determinada região pré-definida onde a íris está localizada, o que reduz 

de maneira significativa seu tempo de processamento.  

Na implementação do método de Daugman, a íris é analisada primeiramente e é  

procurado o mínimo local na vizinhança de  3x3  para ser utilizado como possível 

centro da íris. Uma vez a íris detectada, o centro da pupila é encontrado pela procura na 

Imagem 
equalizada 

Complemento da 
imagem (negativo) 

Flood Fill  Complemento 
do negativo  
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vizinhança de 10x10 em volta do centro da íris e variando o raio até o máximo ser 

encontrado.  O algoritmo retorna, então, à imagem segmentada. (Figura 5.18) 

 

 

 

 

Figura 5.16 Fluxograma do algoritmo de Daugman com a alteração da retirada do flash.  

 

Um possível erro na fase de segmentação prejudica imensamente a fase de 

extração de caraterísticas, podendo ser selecionadas características que não representem 

a imagem adequadamente, resultando, assim, em um possível comprometimento do  

diagnóstico final.  

A Figura 5.17, mostra a diferença de resultados utilizando o método comum de 

Daugman, sem a retirada do flash, e o método desenvolvido otimizado com a retirada 

do flash e o pré-processamento adequado.  
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Figura 5.17. Comparação dos resultados de localização da pupila com o algoritmo de Daugman 
com e sem a otimização. 

 

Com a aplicação do algoritmo de Daugman otimizado, a íris e a pupila foram 

corretamente identificadas (Figura 5.18) em todas as imagens. Assim, foi utilizada uma 

função máscara para isolar a pupila da foto (Figura 5.19), podendo, assim, prosseguir 

para a extração de caraterísticas. 

 

 

Figura 5.18 . Segmentação correta da imagem utilizando o algoritmo de Daugman. 
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Figura 5.19. Pupilas isoladas depois da segmentação.  

 

5.3.3 Extração das características 

O processo de extração de características consiste em extrair informações 

relevantes da pupila para ajudar a obter o diagnóstico desejado. Como o objetivo é obter 

um diagnóstico adequado de catarata, foi observado junto a um médico oftalmologista 

que a olho nu, o único parâmetro que indicava a presença da catarata era o 

esbranquiçamento da pupila.  

Portanto, a extração desse conhecimento médico se deu da seguinte maneira: o 

médico oftalmologista analisou em cada imagem alguns pontos que a olho nu ele 

considerava ser um sinal de catarata. Esses pontos (pixels) foram registrados pelo 

computador e armazenados. Foram analisados uma média de 100 pontos por cada foto. 

O banco de dados conta com 100 fotos, onde 36 foram usadas para análise e extração 

das caraterísticas e 64 para a validação e testes.  

Obtendo esses pontos considerados de catarata, foram armazenados os valores 

RGB (canais vermelho, verde e azul) dos pixels de todas as imagens consideradas pelo 

oftalmologista como sinal de catarata. Após algumas análises e métodos, foi encontrado 

um intervalo de valores que classificou o pixel como PC (pixel de catarata), esse 

processo será melhor explicado na seção 5.3.4.  

Como na classificação também é importante o grau da catarata e esse pode variar 

de acordo com tipo da mesma (nuclear, cortical, posterior, polar...), é importante 
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também salvar a localização de cada pixel considerado de catarata. Assim, serão 

extraídas informações que ajudem a identificar o local do pixel.  

Um dos problemas encontrado é que algumas imagens vêm com o reflexo 

vermelho e, assim, a logística utilizada tem que ser outra. Então, também é necessário 

encontrar um valor que represente melhor a imagem que contém reflexo vermelho.  

Deste modo,  considerando que valores de intensidade de pixel e localização são 

importantes para classificação e análise, na próxima etapa foram extraídas três 

características (Figura 5.20) que serão explicadas mais adiante, são elas: valores RGB, 

centro e raio da pupila e localização do pixel.  

 

 

Figura 5.20. Características extraídas da imagem 

 

Valores RGB: Com os valores R, G e B de cada pixel foram gerados três 

vetores para cada imagem para serem utilizados na classificação:   

a. VetorR, VetorG, VetorB, no qual contém os valores de R, G e B, 

respectivamente,  de todos os pixels de cada imagem;  

b. Foi gerado também um vetor contendo a intensidade do canal verde e azul 

(sem o canal vermelho). 

Centro e raio da pupila: Ao segmentar a pupila, o centro e o raio de cada 

imagem são guardados e dois círculos podem ser gerados a partir deles, o círculo grande 

(CG) que tem como raio o próprio raio da pupila (ou seja, o CG será a própria pupila) e 

o círculo pequeno (CP) que tem como centro o mesmo do CG, mas com a metade do 

raio. Essas duas variáveis serão utilizadas no auxilio da diferenciação do tipo de 

catarata.  

a. 𝐶𝐺! = 𝑐𝑐! , 𝑟𝑎𝑖𝑜! , onde cc corresponde às coordenadas do centro da 

imagem i , 𝑐𝑐 = [𝑥! ,𝑦!].  

b. 𝐶𝑃! = 𝑐𝑐! , (𝑟𝑎𝑖𝑜/2)! , onde cc corresponde às coordenadas do centro da 

imagem i, 𝑐𝑐 = [𝑥! ,𝑦!].  
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Localização x,y de cada pixel: O valor x,y da intensidade I de cada pixel em  

I(x,y) representa a localização do mesmo.  Essa informação é importante para saber se o 

pixel encontra-se na região do CG ou CP e, assim, auxiliar na classificação do tipo de 

catarata.  

5.3.4 Sistema especialista para classificação e análise 

Após a extração das características, desenvolveu-se um sistema especialista 

baseado em algumas análises e conversas com oftalmologistas, como supracitado, e 

esses passos serão detalhados nessa seção.  

Determinando do intervalo de pixels considerados de catarata:  

As imagens foram analisadas, juntamente com médicos oftalmologistas,  para 

distinguir o que caracteriza a catarata e pode ser visto a olho nu, ou seja, foram 

analisados os pontos de esbranquiçamento de cada pupila. Assim, foram selecionados 

3,4mil pixels nas 34 imagens que seriam classificadas aparentemente como um pixel de 

catarata (PC). Cada pixel é composto por um vetor de valores R, G e B, assim tem-se 

3,4 mil pixels para cada canal (100 de cada imagem). A Figura 5.21 mostra  os 100 

valores do canal R de uma determinada figura.  

 

Figura 5.21. Valores escolhidos pelo oftalmologista para representar o pixel de catarata de uma 
imagem. 

 



 

 

 

 
91 

 Com esses pixels, foi obtido para cada figura, um intervalo considerado de 

confiança. Esse intervalo foi seguindo a regra do fluxograma da  Figura 5.22. 

 

 

Figura 5.22. Fluxograma para escolha do intervalo de pixel de catarata em cada imagem e 
cada canal.  

 

 Assim, cada imagem ficaria com uma dupla [média do grupo menor, média do 

grupo maior], para cada canal R, G e B. Com isso, foi calculada a média desses valores 

máximos e mínimos de todas as imagens, também para cada canal, separadamente, de 

acordo com as equações abaixo, onde N representa o número total de imagens, Mr, Mg, 

Mb  representa a média do canal R,G,B, respectivamente, para todas as imagens. Foi 

feito um cálculo para o grupo menor e o grupo maior, obtendo, assim, um valor médio 

máximo (do grupo maior) e um valor médio mínimo (do grupo menor) para cada canal. 

Esses valores foram utilizados para representar o intervalo em que o pixel é considerado 

de catarata.  

                𝑀𝑟 =    !"!
!!!
!

                (6.1) 

      𝑀𝑔 = !"!
!!!
!

                (6.2) 

           𝑀𝑏 = !"!
!!!
!

            (6.3) 
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Regras do sistema especialista:  

Após obter os valores dos intervalos com as regras explicadas acima, as 

seguintes regras foram implementadas (Quadro 5.2) para definir se o pixel é um PC:  

a. Para o canal R:  60 < PC < 230;  

b. Para o canal G:  45 < PC < 230;  

c. Para o canal B:  65 < PC < 230;  

Como algumas imagens foram obtidas com reflexo vermelho, é necessário criar uma 

nova regra para essas imagens, pois a lógica é inversa, um pixel “esbranquiçado” de 

catarata aparece em “tons de preto”. Portanto, uma quarta regra foi adicionada:  

d. Para o canal RV (reflexo vermelho):   99 < PC <130;  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 5.2 Parte do código da criação de regras. 

Analisando as regra:  

 Ao aplicar as regras, obtêm-se uma variável com a soma de todos os pixels 

considerados de catarata de cada imagem e de cada canal. Todas essas informações 

precisam ser concatenadas em vetores para facilitar a manipulação futura.  

Alguns testes empíricos foram feitos e dois valores foram escolhidos para 

representar o valor final do pixel:   

for i=1:rows 
        
        for j=1:cols 
%criar matriz com todos os valores R de todas as fotos 
         matrizR(i,j,x)=R(i,j);   
            if R(i,j)> 60 && R(i,j) < 230 
                catarataR= catarataR+1; 
            end 
%criar matriz com todos os valores G de todas as fotos 

   matrizG(i,j,x)=G(i,j);       
            if G(i,j)> 45 && G(i,j) < 230 
                catarataG= catarataG+1; 
            end 
%criar matriz com todos os valores B de todas as fotos   
         matrizB(i,j,x)=B(i,j);  
             if B(i,j)> 65 && B(i,j) < 230 
                catarataB= catarataB +1; 
             end 
%criar matriz com todos os valores RV de todas as fotos   
         matrizI2(i,j,x)=RV(i,j); 
             if RV(i,j)> 99 && RV(i,j) < 130 
                catarataRV= catarataRV +1; 
             end   
        end 
 end  
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a. O primeiro é a média entre as variáveis que representam a soma dos PC 

de cada canal:   

                      !"#$%&!   !"#"$"#"%!!"#!"!#!$!!"#"$"#"%
!

      (6.4) 

b. O segundo é o valor da catarataRV, que será utilizado, caso a imagem 

venha com reflexo vermelho.   
Onde catarataR, catarataG, catarataB, catarataRV são variáveis que contêm a 

soma dos pixels considerados de catarata no canal vermelho, verde, azul e excluindo o 

canal vermelho, respectivamente.  
Assim, é possível calcular a porcentagem da pupila que é considerada de catarata 

e estabelecer a regra 6.4 para a classificação, onde PPC é a porcentagem de pixels de 

catarata.  

    𝑐𝑎𝑡𝑎𝑟𝑎𝑡𝑎 =    𝑠𝑒𝑚  𝑐𝑎𝑡𝑎𝑟𝑎𝑡𝑎  𝑠𝑒,𝑃𝑃𝐶 < 15%
𝑐𝑜𝑚  𝑐𝑎𝑡𝑎𝑟𝑎𝑡𝑎  𝑠𝑒,𝑃𝑃𝐶   ≥ 15%                    (6.5) 

 

Porém, com a porcentagem obtida e outras características foi possível 

determinas mais dois complementos para o diagnóstico:  

1. Grau da catarata;  

2. Tipo da catarata.  

Grau da catarata - analisando a porcentagem de opacidade:  

 De acordo com a opacidade encontrada nas pupilas a seguinte regra foi 

construída:  

                                    𝐺𝑟𝑎𝑢  𝑑𝑎  𝑐𝑎𝑡𝑎𝑟𝑎𝑡𝑎 =   

𝑆𝑒𝑚  𝑐𝑎𝑡𝑎𝑟𝑎𝑡𝑎, 𝑠𝑒    0 < 𝑃𝑃𝐶 < 15  %  
𝐺𝑟𝑎𝑢  1  , 𝑠𝑒    15% < 𝑃𝑃𝐶 < 30%  
𝐺𝑟𝑎𝑢  2  𝑠𝑒, 30 < 𝑃𝑃𝐶 < 55%
𝐺𝑟𝑎𝑢  3  𝑠𝑒, 55% < 𝑃𝑃𝐶 < 80%  
𝐺𝑟𝑎𝑢  4  𝑠𝑒, 80% < 𝑃𝑃𝐶 < 100%  

               (6.6) 

 

Grau 1 corresponde ao grau inicial (até 1 cruz), grau 2 ao intermediário (2 

cruzes), grau 3 avançado (3 ou 4 cruzes) e grau 4 catarata branca.  
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A proposta inicial desse trabalho era apenas identificar a presença de catarata, 

portanto, para isso,  é só usar a regra 6.5 e considerar 15% como um threshold  de sem e 

com catarata.  

O exemplo da  Figura 5.23 pode explicar com mais clareza o funcionamento  do 

processo:  

 

Figura 5.23. Imagem da pupila mostrando os valores dos canais RGB 

 

Analisando a imagem observa-se:  

1. Os valores da intensidade do pixel nos canais R G e B são 

137,138 e 133, respectivamente;  

2. De acordo com as regras: 

a. Para o canal R:  60 < PC < 230;  

b. Para o canal G:  45 < PC < 230;  

c. Para o canal B:  65 < PC < 230;  

O pixel  é considerado de catarata nos três canais;  

3. É feita essa análise para todos os pixels da imagem; 

4. A soma dos pixels  de catarata dessa imagem especifica é: 

a. CatarataR=19189 (pixels considerados de catarata); 

b. CatarataG= 19381 (pixels considerados de catarata); 

c. CatarataB= 19371 (pixels considerados de catarata); 

5. Aplicando, então,  a equação 6.4, tem-se que a média dos pixels 

dos três canais é de MediaC= 19313,66, o que, nesse caso, corresponde a 88% dos 

pixels da pupila.  
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6. De acordo com as regras da equação 6.6 a catarata é classificada 

grau 4, ou seja, catarata branca.   

 

Tipo da catarata - analisando a localização dos pixels:  

A catarata é classificada quanto a sua localização em nuclear, cortical e 

subcapsular. Foi desenvolvido um método para otimizar o sistema e diferenciar o tipo 

de catarata em catarata nuclear e cortical que são as mais comuns. O sistema também 

identifica a catarata branca que é uma catarata avançada e é localizada em quase todo 

diâmetro da pupila.  

Uma catarata nuclear é localizada no núcleo e a cortical no córtex e se apresenta 

em formato de “raios”,  como mostrado na Figura 5.24. 

  

a) b) 

Figura 5.24. a) catarata nuclear com iluminação difusa. B) catarata cortical com lâmpada de 
fenda.  

 

Para essa classificação, a pupila foi dividida em um círculo maior, com o raio 

original da pupila e um círculo menor com a metade do raio da pupila (Figura 5.25). 

 

Figura 5.25. Divisão da pupila em dois círculos para classificação do tipo da catarata.  
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De acordo com a divisão da pupila novas regras foram criadas para identificação 

do tipo de catarata baseada na localidade da concentração dos  pixels.  

Foi analisada a concentração do pixel de catarata nos círculos pequeno e grande. 

Para isso,  foi calculada a distância de cada ponto até o centro da pupila com a distância 

Euclidiana (eq. 6.7) e analisado se esse pixel encontra-se no circulo grande ou circulo 

pequeno.   

  𝑑 𝑃!,𝑃!     =    (𝑥! −   𝑥!)! +   (𝑦! −   𝑦!)!       (6.7) 

 

O fluxograma apresenta as regras utilizadas para classificação do tipo de 

catarata. Se a maioria dos pixels de catarata (entende-se maioria como mais de 60%) 

estiver concentrada no círculo menor, a catarata é nuclear, se a maioria estiver no 

circulo maior, a catarata é cortical e, caso a concentração esteja dividida em até  60%-

40%, o olho apresenta os dois tipos de catarata.  

Essa regra se aplica para cataratas classificadas em grau 1,2 ou 3, pois o grau 4 

já é considerado catarata branca.  

 

 

Figura 5.26.  Fluxograma para classificação de catarata nuclear, polar e cortical.  

 

 Resultados comparativos e de performance da determinação do tipo e grau da 

catarata serão mostrados no capítulo seguinte.  
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5.4 Interface gráfica desenvolvida 

Foi desenvolvida uma interface gráfica (Figura 5.27) no Matlab©, para fornecer 

um diagnóstico auxiliar ou complementar ao do médico oftalmologista que está 

encarregado de fazer o laudo do paciente via  sistema online do OpenMRS.   

 

	  

Figura 5.27. OPTICA. Ferramenta desenvolvida para o diagnóstico da catarata.  

 

A vantagem de sua utilização se faz devido a uma quantidade de funções pré-

definidas bastante usadas em processamento digital de imagens. A interface da 

ferramenta 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, segmentação, extração das 

características, e classificação das imagens de catarata fornecendo o diagnostico, tipo e 

grau da catarata. A ferramenta permite, também, a visualização dos resultados de cada 

etapa realizada.  
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1. Botões de Inicialização ilustrados na Figura 5.28 

• Abrir Imagem – permite abrir a imagem a ser trabalhada. 

• Limpa Tela – exclui todo processo realizado, apresentado na área de trabalho.	  

 

Figura 5.28. Botões de inicialização. 

 

2. Pré-processamento: importante que seja seguida a ordem 

• Tons de cinza: Transforma a imagem RGB em tons de cinza. 

• Filtro Mediana: suavização da imagem. 

• Equalização: melhora o contraste da imagem. 

• Flood fill: Técnica de inundação para retirada do flash.  

 

 

Figura 5.29. Botões para o pré-processamento. 

 

3. Segmentação: isolar a pupila 

• Daugman: Método de Daugman para identificar a íris e a pupila, assim como as 

coordenadas dos seus centros e seus respectivos raios. 

• ROI: corta a figura e isola a região de interesse, i.e, a pupila, e descarta o resto 

da imagem.  
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Figura 5.30. Botões para a segmentação da imagem. 

 

4. Extração das características: clicando em “Gerar descritores”, as seguintes 

informações são exibidas:  

• Vetores RGB: confirma que os vetores R, G e B foram criados. 

• Raio círculo grande: Raio da pupila. 

• Raio círculo pequeno: Metade do raio da pupila. 

• Centro da pupila: coordenadas do centro da pupila. 

 

 

Figura 5.31. Botões para extrair as características necessárias para a classificação. 

 

 

5. Classificação: clicar em “Gerar Resultado” para obter os valores: 

• Porcentagem opacidade: Essa porcentagem é a que define o grau da catarata.  

• Concentração da opacidade: Podendo ser CG ou CP, define o tipo da catarata. 
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Figura 5.32. Botões para mostrar o diagnóstico detalhado. 

 

6. Exibir imagens:   

• Imagem original: é estática e permanece  sempre a imagem escolhida em  “abrir 

imagem” (Figura 5.28). 

• Imagem resultante: mostra o resultado (passo-a-passo) das operações 

selecionadas.  

• Reflexo vermelho: esse checkbox deve estar sempre selecionado quando a 

imagem apresentar reflexo vermelho, caso não esteja marcado o resultado pode 

ser comprometido.  

 

 

Figura 5.33. Painel de exibição das imagens da ferramenta. 
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CAPÍTULO	  6	  

RESULTADOS	  OBTIDOS	  

 

Nesse capítulo serão mostrados os resultados obtidos do sistema desenvolvido.  

Resultados do diagnóstico fornecido pelo OPTICA, comparando com o padrão ouro e 

também com o diagnóstico fornecido por outros oftalmologistas ao analisar as imagens. 

Testes de performance também foram realizados e serão discutidos nesse capitulo.  

6.1 Análise estatística dos resultados 

Como o objetivo inicial do projeto foi apenas para detectar a catarata, deixando 

de lado seu tipo e grau, uma análise mais detalhada será feita nesse contexto. Foi pedido 

a um oftalmologista que fornecesse um diagnóstico de catarata baseado apenas na 

imagem capturada com o celular. A tabela apresentada no Apêndice B, traz esses 

resultados comparativos e baseado nela resulta-se as seguintes deduções, mostradas nas 

Tabela 6.2 e Tabela 6.3. De acordo com os resultados das tabelas calculam-se os valores 

da sensibilidade, especificidade, acurácia, Valor Preditivo Positivo (VPP) e Valor 

Preditivo Negativo (VPN).  

a. Sensibilidade é a capacidade de um teste diagnóstico identificar os 

verdadeiros positivos nos indivíduos verdadeiramente doentes. Quando um teste é 

sensível raramente deixa de encontrar pessoas com a doença. 

b. Especificidade é a capacidade de um teste diagnóstico identificar os 

verdadeiros negativos nos indivíduos verdadeiramente sadios. Quando um teste é 

específico raramente cometerá o erro de dizer que pessoas sadias são doentes. 

c. VPP é a proporção de indivíduos verdadeiramente positivos em relação 

aos diagnosticados positivos apresentados pelo teste. 

d. VPN é a proporção de indivíduos verdadeiramente negativos em relação 

aos diagnósticos negativos realizados pelo teste. 

e. Acurácia é a proporção de acertos, ou seja, o total de verdadeiramente 
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positivos e verdadeiramente negativos, em relação à amostra estudada. 

 

Esses valores são calculados de acordo com as regras da Tabela 6.1.  
 

Tabela 6.1. Cálculo dos valores estatísticos para validação de teste. 

 

Assim, utilizamos a tabela acima pra os seguintes cálculos: Sensibilidade: 

a/(a+c); Especificidade: d/(b+d); VPP: a/(a+b); VPN: d/(c+d); Acurácia: (a+d)/N 

 
Tabela 6.2. Resultados do diagnóstico fornecido pelo oftalmologista 

VP=Verdadeiro Positivo, VN= Verdadeiro Negativo, FN= Falso Negativo, 

FP=Falso Positivo 

Tabela 6.3. Resultados do diagnóstico fornecido pelo OPTICA 

 

De acordo com as tabelas acima pode-se analisar e comparar os desempenhos do 

médico oftalmologista e do sistema OPTICA ao diagnosticar a catarata. Observa-se que 

de acordo com a Tabela 6.2, o oftalmologista obteve uma acurácia de 62,5%, e o 

DOENÇA 

TESTE PRESENTE AUSENTE TOTAL 

POSITIVO a (VP) b (FP) a + b 

NEGATIGO c (FN) d (VN) c + d  

TOTAL a + c b + d  a + b + c + d (N) 

CATARATA (POR UM OFLTALMOLOGISTA) 

Padrão Ouro x  
oftalmologista 

Sim Não Total 

Sim 30 (VP) 5 (FP) 35  

Não 19 (FN) 10 (VN) 29  

Total 49 cataratas 15  sem catarata 64 pacientes 

CATARATA (POR OPTICA) 

Padrão Ouro x oftalmologista Sim Não Total 

Sim  43 (VP) 0 (FP) 43 

Não 3 (FN) 18 (VN) 21 

Total 46 cataratas 18  sem catarata 64 pacientes 
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sistema OPTICA, na Tabela 6.3, obteve uma acurácia de 95,31% ao diagnosticar o 

paciente em com ou sem catarata.  

 A tabela abaixo, detalha a comparação desses resultados analisando também, a 

sensibilidade, especificidade, VPP e VPN dos dois casos.  

 

Tabela 6.4. Comparação dos resultados fornecidos pelo oftalmologista e pelo OPTICA 

  Resultados OFTALMOLOGISTA OPTICA 

Sensibilidade 61,22% 93,47% 

Especificidade 66,66% 100% 

VPP 85,71% 100% 

VPN 34,48% 85,71% 

Acurácia 62,5% 95,31% 

 

6.2 Comparação da classificação do tipo e grau da 

catarata  

O algoritmo desenvolvido consegue fornecer um grau e tipo estimado da 

catarata. Vale salientar que como a aplicação é uma triagem, o importante é não deixar 

os casos graves sem diagnóstico, ou não classificar casos mais graves como mais 

simples, pois um caso simples classificado como mais grave será encaminhado para o 

hospital e não haverá comprometimento futuro.  As tabelas abaixo (Tabela 6.5 e Tabela 

6.6) mostram os resultados obtidos. Na Tabela 6.5 observa-se que há 87,5% de total 

concordância com o grau da catarata e  100% de total concordância com o tipo de 

catarata (Tabela 6.5), se apenas a catarata branca, nuclear e cortical fossem 

consideradas. 

Tabela 6.5. Resultado da comparação da avaliação do grau da catarata 

Grau Real Grau – OPTICA 

           0                           1                           2                           3                           4 

0 18 0 0 0 0 

1 3 11 0 0 0 

2 0 1 15 1 0 

3 0 0 2 5 1 
4 0 0 0 0 7 
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Tabela 6.6.  Resultado da comparação da avaliação do tipo da catarata 

Tipo Real Tipo– OPTICA 

 Nenhuma       Polar           Nuclear          Cortical            CA               CP             Branca 

Nenhuma 18 0 0 0 0 0 0 

Polar 0 0 4 0 0 0 0 

Nuclear 0 0 24 0 0 0 0 

Cortical 0 0 0 4 0 0 0 

CA 0 0 2 0 0 0 0 

CP 3 0 2 0 0 0 0 

Branca 0 0 0 0 0 0 7 

 

6.3 Comparação da pupila dilatada x pupila não dilatada 

Um dos objetivos desse trabalho é aplicar a técnica desenvolvida para imagens 

com a pupila dilatada, também em imagens sem a pupila dilatada, com o objetivo de 

analisar a necessidade da dilatação do paciente, caso a triagem seja feita em  lugares 

remotos, sem especialista, utilizando somente o OPTICA.  Para isso, precisa-se de uma 

imagem do mesmo paciente/olho em ambas as situações (Figura 6.1). Não foi possível 

conseguir um banco de dados com a mesma quantidade, porém foram utilizadas 9 

imagens  nessas condições e os resultados, detalhados a seguir, foram bastante 

satisfatórios.  

 

 

            a)         b) 

Figura 6.1. Segmentação da imagem a)Pupila não dilatada b)Pupila dilatada 
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Tabela 6.7. Comparação dos resultados com pupila dilatada e sem ser dilatada.  

Imagens Opacidade 
Dilatada/Não 

dilatada 

Grau 
Dilatada/Não 

dilatada 

Tipo 
Dilatada/Não dilatada 

Diagnóstico 
real 

1 28% 25% 1 1 Nuclear Nuclear Nuclear Grau 2 

2 90% 93% 4 4 Branca Branca Branca 

3 3% 5% 0 0 Não se 
aplica(NA) 

NA Capsular  
Posterior (CP) 

4 4% 3% 0 0 NA NA CP 

5 25% 28% 1 1 Nuclear Nuclear Nuclear Grau 1 

6 35% 38% 2 2 Nuclear Nuclear Nuclear Grau 2 

7 37% 34% 2 2 Nuclear Nuclear Nuclear Grau 1 

8 32% 34% 2 2 Nuclear Nuclear Nuclear + CP 
Grau 2 

9 20% 18% 1 1 Nuclear Nuclear CP Grau 2 

 

6.4 Performance do sistema 

Sabe-se que um grande problema em áreas pobres de recursos são as baixas 

taxas de dados, o que pode demorar muito tempo para realmente transmitir os dados.  

No entanto,  é importante dizer que no Brasil a geografia é muito favorável e até mesmo 

em áreas remotas têm cobertura de telefonia celular. Assim, foram realizados alguns 

testes para validar a velocidade de transmissão do sistema. Para os testes, a simulação 

foi feita considerando a cobertura de rede de baixa velocidade como conexões 2G. 

Tempo de aplicação do questionário: O questionário contém 5 perguntas 

padrão (ID do paciente, nome, sobrenome, idade, sexo), 18 perguntas específicas 

divididas em grupos (ramificações) que mudam de acordo com a resposta anterior e 

permite tirar duas fotos (olho direito, olho esquerdo). O tempo de coleta de dados leva 

em consideração todo o tempo gasto para concluir com êxito o questionário. Para 

aplicar esse questionário para um paciente, o médico teve uma média de 5,2 

minutos/paciente.  
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Figura 6.2. Gráfico com os tempos da aquisição dos dados do paciente 

 

Tempo necessário para a transmissão de dados: Às vezes, a primeira tentativa 

falha, mas o sistema está preparado para lidar com o problema e tentar reenviar as 

informações até que ele funcione.   

Deste modo, foi também analisado o tempo de transmissão de dados para o 

servidor. Assim, o tempo médio para os envios com sucesso demonstrou um tempo 

médio de 1.91min.  

 

Figura 6.3. Gráfico com os tempos da transmissão dos dados do paciente via 2G. 
 

Tempo necessário para diagnóstico por imagem: Os especialistas em 

oftalmologia utilizaram um navegador da Web para ver as imagens digitais. Eles 

haviam sido previamente treinados para usar o software aplicativo, o que é muito 

simples de gerenciar. Para o diagnóstico, cada imagem pode ser ampliada ou reduzida 

para posterior visualização. O tempo de diagnóstico médio para cada assunto, incluindo 

entrada de dados, foi de aproximadamente 1,35 min.  

 O tempo médio para completar o diagnóstico remoto, por paciente, foi 8,46 min.  
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Figura 6.4. Gráfico com o tempo total  para completar o diagnóstico remoto.  

 

 Esse capítulo apresentou os resultados obtidos pelo sistema OPTICA. Foram 

mostradas tabelas de analise estatística comparando os resultados do sistema com o 

padrão ouro, obtido no hospital, e também com o diagnóstico fornecido online pelo 

oftalmologista.  Foi apresentada também uma análise de performance de todo o sistema, 

comprovando sua viabilidade quanto a tempo de transmissão, obtenção e análise dos  

dados.  
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CAPÍTULO	  7	  

CONCLUSÕES	  

 

Os sistemas de saúde em todo o mundo enfrentam múltiplos desafios, incluindo 

a falta de pessoal, cortes no orçamento e aumento da proporção da população com 

doenças crônicas. No campo da oftalmologia, muitas doenças que podem ser facilmente 

identificadas e tratadas, podem também causar cegueira se não diagnosticada a tempo e 

não receber o tratamento adequado e esse é o caso da catarata. Milhares de pessoas 

chegam a cegueira causada por catarata por falta de atendimento médico nas redes 

públicas, municípios rurais e remotos.  Diante da situação atual das áreas mais remotas 

do país em relação ao atendimento médico e da alta incidência de cegueira causada pela 

catarata, o desenvolvimento de um projeto de telediagnóstico para o pré-diagnóstico da 

catarata e outras doenças oculares trará uma grande contribuição na área da saúde, 

beneficiando a sociedade em geral.   

Assim, é nesse contexto que este trabalho apresentou uma solução para detecção 

e triagem da catarata, que é uma das maiores causas de cegueira do mundo. Não se 

pretende que as consultas com teleoftalmologia substituam as consultas face-a-face, no 

entanto, o encaminhamento eletrônico de dados oftálmicos é uma ferramenta útil e 

rápida para ajudar prioridades. Sendo, também, uma solução de baixo custo e baixo 

treinamento necessário, o sistema diminui de forma eficiente o tempo de tratamento, 

bem como os custos para os sistemas de saúde. Além disso, diminui o número de 

pacientes que viajam para um hospital desnecessariamente.  

Este trabalho se diferencia dos estudos relacionados encontrados na literatura 

pelo fato de não utilizar equipamentos tradicionais para a avaliação da catarata como: 

lâmpada de fenda, oftalmoscópio, e outros equipamentos que não são facilmente 

encontrados em áreas rurais. Esta solução utiliza apenas um telefone celular para 

realizar o atendimento e fornecer um possível diagnóstico.  

A solução desenvolvida pode ser utilizada por qualquer profissional da saúde, 

com um mínimo treinamento, e com o sistema será possível diagnosticar problemas da 
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visão à distância sem a necessidade de um oftalmologista no local. Uma maior parcela 

da população poderá receber o tratamento a tempo. É importante ressaltar que o sistema 

pode ser utilizado para várias outras doenças e anomalias oculares, visto que o modo de 

transmissão é separado do modo de processamento de imagens e do sistema 

especialista, portanto, pode ser adaptado para diagnosticar e auxiliar em outras doenças 

oculares ou até mesmo de pele e outras que precisem apenas da foto e algumas 

informações relevantes.  

O sistema especialista desenvolvido, traz uma grande contribuição para a área de 

oftalmologia e computação, pois consegue, com sucesso, replicar o conhecimento 

médico através do computador. Foram analisados todos os parâmetros observados pelo 

oftalmologista ao fornecer um diagnóstico de catarata e, baseado nesses, foi 

desenvolvido algoritmos que conseguem aplicar as mesmas técnicas na foto adquirida 

pelo sistema e fornecer um pré-diagnóstico adequado.  

Aplicando o sistema especialista desenvolvido, obteve-se como resultado uma 

acurácia de 95,31%, o que representa um índice alto de acertos, mas é importante 

ressaltar que as únicas três cataratas não diagnosticadas pelo sistema são cataratas 

subcapsular posterior, que são de difícil diagnóstico sem um equipamento adequado. 

Essas três cataratas, especificamente, possuem grau 1, portanto o paciente não seria 

encaminhado ao hospital imediatamente, visto que sua catarata é inicial, não afeta sua 

visão o suficiente para prejudica-lo, e ele tem tempo suficiente para agendar a consulta. 

Considerando apenas os casos mais graves, que tinham a visão afetada e precisariam ser 

encaminhados para o médico, obteve-se uma acurácia de 100%.  

Os testes adicionais para determinação do grau e do tipo da catarata também 

foram satisfatórios, apresentando 87,5% e 100% de concordância, respectivamente.   

Foi também comprovado que para os casos em que a catarata afeta mais a visão, 

não há a necessidade da dilatação da pupila para o computador, visto que os resultados 

apresentados para pupila não dilatada foram semelhantes, tanto nos erros como acertos, 

aos com a pupila dilatada. Portanto, sugere-se mais testes com mais imagens para uma 

comprovação mais robusta da necessidade de dilatação da pupila.  

Como trabalho futuro, é sugerido o uso de outras técnicas inteligentes, como 

fuzzy ou redes neurais, para comparação com os resultados obtidos através do sistema 

especialista. Sugere-se também que o sistema seja testado com mais pacientes para 



 

 

 

 
110 

aumentar a robustez do trabalho e  por fim, uma implementação embarcada do sistema 

especialista desenvolvido utilizando a plataforma Android ou iOS, tornando, assim, o 

sistema completamente móvel e independente do OpenMRS e do diagnóstico online do 

oftalmologista, ressaltando que, caso seja feito, seria apenas para triagem, pois o 

diagnóstico final do médico não deve ser substituído por nenhum diagnóstico auxiliar, 

mesmo fornecido por um sistema inteligente.  
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Apêndice	  A-‐	  Glossário	  de	  Oftalmologia	  

 

ANOMALIAS DE REFRAÇÃO: Deficiência visual que resulta do fato de o olho não 

focalizar, no plano da retina, estímulos recebidos, perdendo a nitidez e gerando 

desconforto, a partir de certo grau. Também conhecidas como vícios de refração ou 

erros de refração: miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia são compensadas 

pela correção óptica. 

BIOMICROSCOPIA: É o exame do olho com o auxílio do biomicroscópio, também 

conhecido como lâmpada de fenda.  

CATARATA: É a opacificação do cristalino. Esta perda da transparência vai 

dificultando a luz chegar à retina e a visão vai diminuindo. O tratamento é cirúrgico: 

aspiração de parte do conteúdo do cristalino e o implante, em seu lugar, de uma lente 

intraocular. 

CORÓIDE: Segunda porção da úvea, limitada à frente, pelo corpo ciliar. Situada entre 

a esclera e a retina é responsável, em grande parte, pela nutrição da mesma.  

CORPO CILIAR: Porção intermediária da úvea, atrás da íris, adiante da coróide. É 

responsável pela formação do humor aquoso. 

CÓRNEA: Parte anterior da camada mais externa das túnicas que revestem e dão a 

forma quase esférica do olho. Em condições normais, deve ser transparente, para que a 

luz, que atinge o olho, possa entrar. 

CRISTALINO: Ele é a lente natural do olho. Pelo seu formato e pela função de 

contribuir para a focalização na retina, faz jus ao nome, apesar de possível dúvida. 

Quando se opacifica é a catarata. 

DIOPTRIA: Unidade de medida das lentes. Na linguagem comum é chamada 

impropriamente de "grau". 

ESCLERA: Também conhecida como esclerótica. É a parte posterior e branca, ainda 

visível por transparência da conjuntiva. Área conhecida como o "branco do olho". Com 

a córnea forma a túnica fibrosa. 
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FACOEMULSIFICAÇÃO: Também chamado de "faco", esse procedimento da 

cirurgia de catarata envolve o uso de um dispositivo com ponta vibratória ultrassônica 

que quebra delicadamente as cataratas e as remove do olho. 

GRAU: Na linguagem técnica, grau é a posição em que fica o eixo do astigmatismo. A 

unidade de lentes se chama dioptria. Os graus são também unidades de medida dos 

ângulos formados, nos desvios oculares. Esta medida pode ser feita também em 

prismas. Há uma tabela de equivalência entre as duas unidades. 

HIPEREMIA: É um aumento da quantidade de sangue circulante num determinado 

local, ocasionado pelo aumento do número de vasos sanguíneos funcionais. É o 

conhecido “vermelhidão”. 

ÍRIS: Porção mais anterior da úvea, visível por transparência da córnea, circundando a 

pupila. É colorida e dá a cor dos olhos. 

LÂMPADA DE FENDA OU BIOMICROSCÓPIO OCULAR: É um instrumento 

usado por oftalmologistas, para avaliação do meio ocular. Consiste de uma fonte de luz 

de alta intensidade que pode ser focada para brilhar como uma fenda. É usada em 

conjunto com um microscópio. A lâmpada facilita um exame das estruturas frontais do 

olho humano, que incluem a palpebral, esclera, conjuntiva, íris, cristalino e córnea. 

LENTE: Estrutura transparente capaz de modificar o trajeto de raios de luz sobre ela 

incidentes, seja fazendo-os convergirem ou divergirem. O cristalino, lente natural do 

olho, pode, inclusive, ter sua forma alterada e mudar a focalização. É a acomodação. 

LENTE DO CRISTALINO: Disco transparente atrás da pupila que ajuda a colocar a 

luz em foco na retina. 

LENTE INTRAOCULAR (LIO): Uma lente artificial implantada no olho durante a 

cirurgia de catarata para substituir a lente do cristalino enevoada. 

MEIO ÓPTICO: Estruturas sólidas e líquidas que se interpõem no trajeto da luz, do 

exterior até a retina. A sequência é: córnea, aquoso, cristalino e vítreo. 

OFTALMOLOGIA: É a especialidade da medicina que estuda e trata as doenças 

relacionadas à visão, e seus anexos. 
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OPACIDADE: É uma propriedade óptica da matéria, que apresenta diversos graus e 

características. Popularmente, um material é considerado "opaco" quando não permite a 

passagem da luz em proporções apreciáveis. 

PRURIDO: Popularmente conhecido como “coceira” ou comichão.  

PUPILA: “Buraco” central, por onde passa a luz que atravessa a córnea e se destina à 

retina.  

REFRAÇÃO: Mudança de trajeto que sofre um raio luminoso ao passar de um meio 

óptico para outro. Em conjunto, conforme a lente, os raios podem convergir para um 

ponto ou divergir. 

RETINA: Camada mais interna, das três que revestem o olho. É constituída de tecido 

nervoso, capaz de captar os estímulos luminosos a serem transformados em imagens. 

SEGMENTO ANTERIOR: Porção anterior do olho, constituída de: córnea, aquoso, 

íris, corpo ciliar, zônula e cristalino 

TESTE PADRÃO OURO: É um teste padrão que serve de comparação por parte de 

outros testes, com a finalidade de avaliar a exatidão dos mesmos, em resultados que nos 

assegurem o máximo de acertos de forma a estabelecer o diagnóstico real. (Nesse 

trabalho o padrão ouro é o diagnóstico fornecido pelo médico no hospital utilizando 

todos os equipamentos adequados). 

ÚVEA: Camada intermediária das túnicas que revestem o olho. Principal função: 

nutrição do olho. Tem três partes: íris, corpo ciliar e coróide. 

VISÃO: O mesmo que agudeza visual ou acuidade visual. 
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	  Apêndice	  B	  -‐	  Tabela	  com	  Resultados	  

 

 

Tabela de resultados dos testes do sistema, onde NN é “Não Nítida”.  

Imagens Padrão Ouro Oftalmologista OPTICA 
 

1.  Sim Sim Sim 
2.  Sim Sim Sim 
3.  Não Não Não 
4.  Não Não Não 
5.  Sim Não Sim 
6.  Sim Não Sim 
7.  Não NN Não 
8.  Não NN Não 
9.  Não NN Não 
10.  Não NN Não 
11.  Sim Sim Sim 
12.  Sim Sim Sim 
13.  Sim Sim Sim 
14.  Sim Sim Sim 
15.  Sim Sim Sim 
16.  Sim Sim Sim 
17.  Sim Sim Sim 
18.  Sim Sim Sim 
19.  Sim Sim Sim 
20.  Sim Sim Sim 
21.  Sim Sim Sim 
22.  Sim Não Não 
23.  Sim Não Não 
24.  Sim Não Não 
25.  Sim Sim Sim 
26.  Sim Não Sim 
27.  Sim Não Sim 
28.  Sim Sim Sim 
29.  Sim Sim Sim 
30.  Sim Sim Sim 
31.  Sim Sim Sim 
32.  Sim Sim Sim 
33.  Sim Não Sim 
34.  Sim Sim Sim 
35.  Sim Não Sim 
36.  Sim Sim Sim 
37.  Sim Sim Sim 
38.  Sim Sim Sim 
39.  Sim Não Sim 
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40.  Sim Não Sim 
41.  Sim Não Sim 
42.  Sim Sim Sim 
43.  Sim Não Sim 
44.  Sim Sim Sim 
45.  Sim Não Sim 
46.  Sim Não Sim 
47.  Sim Sim Sim 
48.  Sim Sim Sim 
49.  Sim Sim Sim 
50.  Sim Sim Sim 
51.  Sim Não Sim 
52.  Não Não Não 
53.  Não NN Não 
54.  Não Não Não 
55.  Não Não Não 
56.  Não NN Não 
57.  Não NN Não 
58.  Não Sim Não 
59.  Sim Sim Sim 
60.  Não Não Não 
61.  Não Não Não 
62.  Não Não Não 
63.  Não Não Não 
64.  Não Não Não 

 
ACERTOS ------- 62,5% 95,31% 

 


